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Obec Ďurčiná v zmysle zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o
doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu
Národnej rady SR č. 191/2013 Z. Z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa
3.7.2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov
samosprávnych krajov sa uskutočnia
v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 h do 22.00 h.

Voľby sa uskutočnia v určenej volebnej miestnosti, aj v prípade konania druhého kola volieb
na presedu samosprávneho kraja.
Určená volebná miestnosť:
Volebný okrsok: 1.
Volebná miestnosť: Jedáleň Obecného úradu, Ďurčiná 77
Volič dostane hlasovanie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb. Volič po príchode
do volebnej miestnosti predloží okrskovej komisii platný preukaz totožnosti, ktorým okrsková
komisia zisťuje, či je táto osoba zhodná s osobou zapísanou v zozname voličov, prípadne ak nie je zapísaná do
zoznamu voličov, či má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
Na zabezpečenie poriadku a dôstojného prebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa
pokynmi predsedu okrskovej volebnej komisie.
Každý volic po prevzatí hlasovacích lístkou sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR, a majú právo voliť
(občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18. rok veku a majú trvalý pobyt v obci Ďurčiná) sú podľa
evidencie obyvateľov zapísaní v zozname voličov.
Plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a icných nosičov informácií
Obec Ďurčiná v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku vyhradzuje plochy na vylepovanie
predvolebných plagátov a to:
1. miesto na umiestňovanie volebných plagátov je určené:
- verejné tabule umiestnené pred Obecným úradom (2 ks)
- betónový stĺp pri Polyfunkčnom objekte v Ďurčinej
2. Volebná kampaň sa začína 23.10.2013 a končí 48 hodín pred začatím volieb.
3. Po uplynutí volebnej kampane si politické strany a nezávislí kandidáti zabezpečia očistenie
určených miest a plôch, aby bola dodržaná lehota, čistota a poriadok.
V prípade, že politické strany, politické hnutia a nezávisli kandidáti po skončení volebnej
kampane, t.j. 07.11.2013 do 7.00 h nezabezpečia očistenie určených miest a plôch,
vykoná tento úkon ihneď OcÚ.
Ján Čerňan
starosta obce
Príloha:
Voľby do orgánov samosprávynch krajov 2013 - stránka MV SR

