
PREČO VOLIŤ? 

 

Účasť vo voľbách je príležitosť ovplyvniť 
dianie vo svojom okolí.  

Primátor a poslanci rozhodujú o správe 
mesta za všetkých jeho obyvateľov 4 roky. 
Kto bude tým primátorom a poslancami, 
určujú obyvatelia mesta.  

Zvolení zástupcovia získavajú takmer 
neobmedzenú právomoc určovať chod 
mesta vo všetkých oblastiach, o ktorých sú 
primátor a mestské zastupiteľstvo 
oprávnení rozhodovať.  

Väčšina rozhodnutí primátora a poslancov 
sa bezprostredne týka obyvateľov mesta.  

Rozpočet mesta sa vytvára aj z daní a 
poplatkov jeho obyvateľov, a tak účasťou 
vo voľbách je možné nepriamo 
spolurozhodnúť o použití takýchto 
prostriedkov.  

Výber volených zástupcov je výlučne 
rozhodnutím každého obyvateľa mesta. Ak 
sa volieb nezúčastní, necháva rozhodovať 
namiesto seba ostatných obyvateľov.  

Čím je volebná účasť vyššia, tým sa stáva 
mandát primátora a poslancov silnejší a pre 
zvolených zástupcov by mal byť aj 
zaväzujúcejší.  

Účasť v komunálnych voľbách zaberie len 
niekoľko minút. Ďalšia príležitosť príde až 
o 4 roky.  

 

Nenechajte rozhodovať za seba iných! 

Rozhodnite sami! 

 

 

AKO VOLIŤ? 

 

Každý obyvateľ Šamorína s trvalým 
pobytom v meste starší ako 18 rokov môže 
voliť jedného zo 6 kandidátov na primátora.  

Väčšina obyvateľov Šamorína môže voliť 
len 2 poslancov, v jednom volebnom 
obvode (č. 8) možno voliť 3 poslancov.  

 

Volič je povinný preukázať sa vo volebnej 
miestnosti občianskym preukazom.  

Každý volič dostane prázdnu obálku a dva 
hlasovacie lístky - na voľbu primátora a na 
voľbu poslancov.  

Volič určuje voľbu svojho kandidáta za 
volebnou plentou zakrúžkovaním čísla na 
hlasovacom lístku pred menom kandidáta.  

Vyplnené hlasovacie lístky vkladá do 
spoločnej obálky, ktorú zalepí a vhodí do 
volebnej urny.  

Pri komunálnych voľbách nie je možnosť 
voľby s volebným preukazom.  

 

Volič vykonáva voľbu sám. Ak si to jeho 
zdravotné postihnutie vyžaduje, s úpravou 
volebných lístkov za volebnou plentou mu 
môže pomôcť iný volič, nikdy však nie člen 
volebnej komisie.  

Volič môže zo zdravotných dôvodov 
požiadať volebnú komisiu aj o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky 
priamo vo svojej domácnosti.  

 

 

 

 
KOMUNÁLNE VOĽBY V SKRATKE 

 

 termín: sobota 10. november 2018  

 

 čas: 7:00 - 22:00  

 

 miesto: 9 volebných miestností  

 

 primátor: 1  

 

 počet volených poslancov: 19  

 

 počet volebných obvodov: 9  

 

 volebné obdobie: 4 roky  

 

 ročný rozpočet mesta: 14 000 000 €  

 

 

 

 

 

 

Pripravilo:  

       OZ Moderný Šamorín pre všetkých  

       www.samorinprevsetkych.sk  

       @ModernySamorinprevsetkych  

 

Cieľom OZ Moderný Šamorín pre všetkých je 
pomôcť Šamorínu stať sa transparentným, 
moderným a odborne vedeným mestom.  

 

 

 

http://www.samorinprevsetkych.sk/
https://www.facebook.com/ModernySamorinprevsetkych/

