
 

OZNÁMENIE 
 

 o určení počtu poslancov a o utvorení volebného 

obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, 

 

 

 ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku v súlade s § 166 ods. 

3 volebného kódexu - zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, uznesením Obecného zastupiteľstva v 

Ovčiarsku č. 262 zo dňa 10.06. 2022 určilo, že Obecné 

zastupiteľstvo v Ovčiarsku bude mať celkom 7 

poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom 

obvode utvorenom pre celú obec Ovčiarsko. 

 

 

 

 



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 

209/2022 Z. z. vyhlásil 
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 
a určil deň ich konania 

  

na sobotu 29. októbra 2022  

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h 

  

Právo voliť 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a 
cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. 

  

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a 
cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, 
alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov 
samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. 

  

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z 
dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví 
inak. 
  

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov 

samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie 

i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Ovčiarsko pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022 
Obec Ovčiarsko v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec 
Ovčiarsko  717 obyvateľov. 

 

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

