Вибори
до Національної Ради Словацької Республіки

Інформація для виборця
I
Дата і час проведення виборів
Вибори до Національної Ради Словацької Республіки проводяться у суботу
29. 2. 2020 року від 7:00 до 22:00 год.
II
Право голосу
Право голосу на виборах до Національної Ради Словацької Республіки
мають громадяни Словацької Республіки, яким станом на день проведення
виборів виповнилося 18 років і якщо відсутня перешкода для реалізації
їхнього права голосу.
Перепоною для голосування є встановлене законом обмеження свободи з
причини охорони громадського здоров’я.
III
Право бути обраним
Депутатом Національної Ради Словацької Республіки може бути обраний
громадянин Словацької Республіки, якому станом на день проведення виборів
виповнився 21 рік і який постійно проживає на території Словацької
Республіки.
Перешкодою для реалізації права бути обраним є:
 відбування покарання з позбавлення волі;
 правомірна судимість за умисний злочин, якщо судимість не була
погашена;
 позбавлення дієздатності.
IV
Спосіб голосування
Виборець може реалізовувати своє право вибору на території Словацької
Республіки:
 на виборчій дільниці, у список виборців якої він внесений, або
 на будь-якій виборчій дільниці на підставі відкріпного талону.
Виборець може реалізовувати своє право вибору поза межами Словацької
Республіки через пошту, якщо:

Відкріпний талон дає право бути внесеним до списку виборців будь-якої
виборчої дільниці.
Виборець може звернутися із заявою про видачу йому відкріпного талона:
особисто,
не пізніше, ніж останній робочий перед проведенням виборів (тобто не
пізніше, ніж 28. 2. 2020) протягом годин прийому в міській (селищній,
сільській) раді. Міська (селищна, сільська) рада відразу видає відкріпний
талон.
у документарній формі таким чином,
щоб заява про видачу відкріпного талона була отримана в населеному пункті
не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дня проведення виборів (тобто не
пізніше, ніж 10. 2. 2020).
в електронній формі (через електронну пошту) таким чином,
щоб заява про видачу відкріпного талона була отримана в населеному пункті
не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дня проведення виборів (тобто не
пізніше, ніж 10. 2. 2020). З цією метою населений пункт має вказати на своїй
інтернет-сторінці електронну адресу для надсилання заяви. Якщо населений
пункт не має своєї інтернет-сторінки, то електронну адресу для надсилання
заяви слід розмістити на дошці для оголошень населеного пункту.
У заяві мають бути вказані такі дані про виборця:

ім’я та прізвище;

реєстраційний номер народження;

громадянство;

адреса постійного місця проживання (населений пункт, вулиця, номер
будинка);

адреса для листування, на яку населений пункт може надіслати
відкріпний талон.
через особу, яку на це уповноважив заявник,
можна подати заяву про видачу відкріпного талона не пізніше, ніж останній
день перед днем проведення виборів (тобто не пізніше, ніж 28. 2. 2020).
У заяві мають бути вказані такі дані про виборця:

ім’я та прізвище;

реєстраційний номер народження;

громадянство;

адреса постійного місця проживання (населений пункт, вулиця, номер
будинка);
Якщо в заяві не буде вказана інша адреса для листування, населений пункт
надсилає відкріпний талон виборцеві за адресою його постійного місця

 у письмовій (документарній) формі таким чином,
щоб заява про голосування через пошту була отримана в населеному пункті
(міській, селищній/ раді) не пізніше, ніж за 50 днів до дня проведення виборів
(тобто не пізніше, ніж 10. 1. 2020). Заява, отримана після даного
передбаченого терміну, не розглядається.
 в електронній формі (через електронну пошту) таким чином,
щоб заява про голосування через пошту була отримана на електронну адресу
населеного пункту не пізніше, ніж за 50 днів до дня проведення виборів
(тобто не пізніше, ніж 10. 1. 2020). Заява, отримана після даного
передбаченого терміну, не розглядається.
У заяві мають бути вказані такі дані про виборця:
 ім’я та прізвище;
 реєстраційний номер народження;
 громадянство;
 адреса постійного місця проживання;
 адреса місця проживання за кордоном.
Якщо в заяві правильно вказані всі реквізити і дані, то населений пункт не
пізніше, ніж за 35 днів до дня проведення виборів повинен надіслати
виборцеві, який звернувся із заявою про голосування через пошту, на його
адресу місця проживання за кордоном:
 конверт з відбитком печатки населеного пункту;
 відкріпні талони;
 зворотній конверт (з надписом «VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL»)
та вказаною адресою населеного пункту як отримувача та адресою виборця
як відправника);
 інструкцію про поступ голосування.
Після здійснення голосування (відповідно до інструкції про поступ
голосування) виборець повинен вкласти бюлетень для голосування в конверт
з відбитком офіційної печатки населеного пункту і заклеїти конверт.
Заклеєний конверт вкладається у зворотній конверт, який відправляється
поштою. Витрати, пов’язані з надсиланням зворотного конверту поштою,
покриває відправник.
У результатах голосування враховуються голоси на бюлетенях, які були
отримані населеним пунктом постійного місця проживання виборця не
пізніше, ніж в останній робочий день перед днем проведення виборів (тобто
не пізніше, ніж 28. 2. 2020).
***
Решту інформації щодо виборів до Національної Ради Словацької
Республіки опубліковано на інтернет-сторінці

