TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZÁMÁRA
A szavazás előtt a választópolgár köteles igazolni személyazonosságát a személyazonosító igazolványának felmutatásával. Miután a választópolgár igazolta személyazonosságát és bejegyzésre került a
választói névjegyzékbe, a szavazóköri választási bizottságtól a község vagy város hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és két szavazólapot kap. Egyet a község vagy város polgármesterének megválasztására és egyet a községi vagy városi képviselő-testület tagjainak megválasztására.
A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a választópolgár a városrész hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és négy szavazólapot kap, mégpedig egyet a város
főpolgármesterének megválasztására és egyet a városi képviselő-testület tagjainak megválasztására, valamint egyet a városrész polgármesterének megválasztására és egyet a helyi képviselő-testület tagjainak megválasztására. A város főpolgármesterének megválasztására és a városi képviselő-testület megválasztására szolgáló szavazólap bal széle színes sávval van megjelölve.
A boríték és a szavazólapok átvétele után a választópolgár a szavazólapok kezelésére kijelölt szavazófülkébe lép, ahol sorszámuk bekarikázásával leadhatja szavazatát a kiválasztott jelöltekre.
A község (város vagy városrész) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázza be.
A községi (városi vagy helyi) képviselő-testület tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon
a választópolgár az egyes jelöltek sorszámát karikázza be, de legfeljebb annyi jelöltét, ahány
képviselő megválasztható az adott választókörzetben (az adatot a szavazólap tartalmazza).
A szavazófülkében a választópolgár a borítékba helyez egy szavazólapot a községi (városi) képviselőtestület tagjainak megválasztására és egy szavazólapot a község (város) polgármesterének megválasztására.
A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a választópolgár a borítékba helyez egy szavazólapot a városi képviselő-testület tagjainak megválasztására, egy szavazólapot a város
főpolgármesterének megválasztására, egy szavazólapot a helyi képviselő-testület tagjainak megválasztására és egy szavazólapot a városrész polgármesterének megválasztására.
A választópolgár szavazatát úgy adja le, hogy a szavazófülke elhagyását követően a borítékot a szavazóurnába helyezi. Annak a választópolgárnak, aki nem vonult be a szavazófülkébe, a bizottság nem teszi lehetővé szavazatának leadását.
A választópolgárnak, aki a választások napján nem tud a szavazóhelyiségbe eljutni, joga van komoly,
főként egészségügyi okokból a szavazóköri választási bizottságtól mozgóurnával történő szavazást
kérni. Ilyen esetben a szavazóköri választási bizottság két tagját mozgóurnával, borítékkal és a szavazólapokkal a választópolgárhoz küldi. A választópolgár úgy szavaz, hogy a szavazás titkossága be legyen tartva.
A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy
mert nem tud olvasni vagy írni, joga van a szavazófülkébe magával vinni egy másik választópolgárt – a
szavazóköri választási bizottság tagjának kivételével –, hogy az helyette, utasításainak megfelelően kitöltse a szavazólapot és a borítékba helyezze.

