
Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach Prvá písomná zmienka 1332

Komunálne voľby 2018
Termín volieb: 10. november 2018
Začiatok hlasovania: 7.00 h
Koniec hlasovania: 22.00 h
Miesto: sála Obecného úradu v Radoli
V obci Radoľa je jeden volebný obvod.
Počet poslancov: 9

Hlasovanie
•	 volič označí na hlasovacom lístku pre voľbu starostu 

obce krúžkom jedného kandidáta
•	 volič označí na hlasovacom lístku pre voľbu poslan-

cov obecného zastupiteľstva krúžkom najviac deväť 
kandidátov 

Prenosná volebná urna
Voliči, ktorý potrebujú využiť prenosnú volebnú urnu 
sa môžu nahlasovať v predstihu každý pracovný deň 

na telefónnom čísle 0911/951 305 alebo 041/421 32 33. 
V deň volieb na telefónnom čísle 0911/951 305. 
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Kandidáti na starostu obce Radoľa

Gabriela Berešíková, Ing.  
39 r., učiteľka ZŠ  

nezávislá kandidátka

Peter Kultan  
62 r., dôchodca  

Slovenská národná strana

Anton Tkáčik, Ing.  
46 r., starosta  

nezávislý kandidát
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Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva v Radoli
1.  Viera Andelová, Ing., 

51 r., vedúca prevádzky, 
nezávislá kandidátka

2.  Andrea Belancová, Mgr., 
43 r., učiteľka, 
nezávislá kandidátka

3.  Gabriela Drndová,  
44 r., zamestnan kyňa pošty, 
nezávislá kandidátka

4.  Štefan Hudec, Ing.,  
39 r., konateľ spoločnosti, 
nezávislý kandidát

5.  Erika Jantošíková, Mgr., 
29 r., hotelová manažérka, 
nezávislá kandidátka

6.  Ivan Kocúr, Ing.,  
46 r., štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát

7.  Peter Kubík, Ing., 
40 r., výrobný riaditeľ, 
nezávislý kandidát

8.  Peter Kultan, 
62 r., dôchodca, 
Slovenská národná strana

9.  Tomáš Pakanec, Mgr.,  
30 r., policajt, 
nezávislý kandidát

10.   Pavol Prievozník, Mgr., 
40 r., učiteľ, 
Smer – sociálna demokracia

11.  Andrea Schmidtová  
rod. Švaňová, Ing.,  
42 r., rodičovská dovolenka, 
nezávislá kandidátka

12.  František Sidor, 
62 r., živnostník, 
nezávislý kandidát

13.  Ján Šustek,  
41 r., obchodný manažér, 
nezávislý kandidát

Obecný úrad v záujme zabezpečenia rovnosti príle-
žitostí pre všetkých kandidátov poskytol všetkým kan-
didátom rovnaký priestor v aktuálnom vydaní Spravo-
dajcu obce Radoľa. Vzhľadom na to, že Spravodajca 
vychádza počas predvolebnej kampane, v záujme za-
chovania objektivity nezverejňujeme žiadne články, 
ktoré by poskytovali ktorémukoľvek kandidátovi neo-
právnenú výhodu. 

Všetci kandidáti, ktorí sa v obci Radoľa uchádza-
jú o dôveru voličov v komunálnych voľbách 10. no-
vembra 2018, si svoju volebnú kampaň zabezpečujú 
zo svojich vlastných zdrojov.

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.



Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok  7.00–15.30
Utorok  7.00–15.00
Streda  7.00–16.30
Štvrtok  7.00–15.00
Piatok  7.00–13.00
Obedná prestávka  polhodina v čase  

medzi 11.00–12.00

Telefón: 041/421 32 33
Mobil:  0911/951 305,  

0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 
2018 od 7.00 do 22.00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má 
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľs-
tva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej 
kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť 
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
•	 výkon trestu odňatia slobody,
•	 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 

zahladené,
•	 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrsko-
vej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu 
alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zo-
zname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre 
voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby 
starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej 
pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname 
voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná 
komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského 
alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v prí-
slušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí 
vo volebnom obvode č. 1 v Radoli je 9 a je uvedený aj na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mes-
ta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať porado-
vé číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastu-
piteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). 

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží 
volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné posti-
hnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasova-
ním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou 
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú oso-
bu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila 
do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlaso-
vania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu 
volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do vo-
lebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho 
prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej vo-
lebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý 
bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepou-
žitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa 
dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.




