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I. Relevantné právne predpisy

l. Podl'a čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj "ústava") Ústavný súd Slovenskej
republiky (ďalej aj "ústavný súd") rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej
republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy
a volieb do Európskeho parlamentu.

2. Podl'a § 59 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii
Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj "zákon o ústavnom súde"):

(1) Sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
do Európskeho parlamentu alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať
okrem navrhovatel'ov uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) až e) aj politická strana, ktorá sa na vol'bách
zúčastnila, 10 % oprávnených voličov volebného obvodu alebo kandidát, ktorý získal vo volebnom
obvode najmenej 10 % voličov.

(2) Sťažnosť proti výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho
parlamentu alebo do orgánu miestnej samosprávy môže podať aj protikandidát, ktorý získal aspoň 10 %
hlasov. Sťažnosť môže podať aj najmenej 10 % voličov príslušného volebného obvodu; k sťažnosti musia
byť pripojené podpisy a adresy týchto občanov.

3. Podl'a § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde:
(l) Ústavný súd môže

a) vyhlásiť vol'by za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.
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II. Statistika rozhodovacej činnosti Ustavného súdu Slovenskej republiky
v konaniach vo volebných veciach

podl'a čl. 129 ods. 2, čl. 64 a čl. 69 Ústavy Slovenskej republiky a podl'a § 59 a § 63 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Tabuľka Č. 1 Počet vybavených podaní súvisiacich s voľbami (sťažností) na Ústavnom súde Slovenskej
republiky v období od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013

Volebné st'ažnosti Počet
vol'by do parlamentu 29
voľby do orgánov samosprávy obcí 446
voľby do orgánov samosprávnych krajov 9
vol'by do parlamentu EU l
voľbu prezidenta 3
spolu všetkých 488
Zdro]: vlastný

Uvedený počet vybavených podaní sa nemusí zhodovať s celkovým počtom doručených podaní,
a to z dôvodu procesného postupu ústavného súdu, ktorým je napr. spojenie viacerých doručených podaní
(sťažností) do jedného konania podľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 112 Občianskeho
súdneho poriadku (ďalej aj "OSP").
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III. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Celkový počet doručených volebných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky od
1. 1. 1993 do 31. 8.2013 je 30.

Á. Doručené sťažnosti
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Graf Č. 1 Počet doručených podaní súvisiacich s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
rokov I

Zdroj: vlastný

Legenda
počet doručených st'ažností - celkový počet podaní súvisiacich s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky
doručených Ústavnému súdu Slovenskej republiky

l Ide o celkový počet podaní doručených ústavnému súdu v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky
v označených rokoch, jedna sťažnosť bola spojená na spoločné konanie ajedno z týchto podaní bolo neskôr prekvalifikované
na individuálnu sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.
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B. Rozhodovanie o sťažnostiach

Graf Č. 2 Prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013 podľa jednotlivých obdobe

Zdroj: vlastný

.29,90%

016,49%
IIOdmietnuté na predbežnom prerokovaní

II Odložené podľa § 23a

o Rozhodnuté vo veci

Graf Č. 3 Percentuálny prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností vo voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný

2 Uvedený počet sťažností odmietnutých na predbežnom prerokovaní v rokoch 1998 - 2002 nezahŕňa sťažnosť sp. zn.
II. ÚS 9/99 súvisiacu s vol'bami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola na predbežnom prerokovaní spojená na
spoločné konanie s individuálnou sťažnosťou sp. zn. II. ÚS 10/99.
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Legenda ku grafu č. 2 a č. 3
odložené podl'a § 23a - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie
konania, podanie odloží.
odmietnuté na predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(l) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
rozhodnuté vo veci - Podľa § 33 ods. l zákona o ústavnom súde vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento
zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením.

Graf č. 4 Prehľad o spôsobe rozhodnutia vo veci samej (§ 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde)
vo volebných sťažnostiach od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný

Legenda
rozhodnuté vo veci - Podl'a § 33 ods. l zákona o ústavnom súde vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento
zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením.
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Graf Č. 5 Prehľad o spôsobe rozhodnutia volebných sťažností do Národnej rady Slovenskej republiky
od 1. 1. 1993 do 31. 8.20133

Zdroj: vlastný
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• § 63 ods. 1 písm. b)

O § 63 ods. 1 písm. c)

lEI§ 63 ods. 1 písm. d)

• Individuálne sťažnosti podľa čl. 127 ústavy

Graf Č. 6 Percentuálny prehľad o spôsobe rozhodnutia volebných sťažností do Národnej rady
Slovenskej republiky (§ 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde a čl. 127 ústavy)
od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný

Legenda ku grafu Č. 5 a Č. 6
Podľa § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže:
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.

3 V jednom prípade bola sťažnosť súvisiaca s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v priebehu konania pred
ústavným súdom posúdená ako individuálna sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy.
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c. Sťažovatelia

Graf Č. 7 Prehľad volebných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
sťažovateľov (§ 59 zákona o ústavnom súde)

Zdroj: vlastný
* sťažnosť podaná iným subjektom - napr. "združenie"

Legenda
Podľa § 59 zákona o ústavnom súde:
(1) Sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu

alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18
ods. 1 písm. a) až e) aj politická strana, ktorá sa na voľbách zúčastnila, 10 % oprávnených voličov volebného obvodu
alebo kandidát, ktorý získal vo volebnom obvode najmenej IO % voličov.

(2) Sťažnosť proti výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu alebo do orgánu
miestnej samosprávy môže podať aj protikandidát, ktorý získal aspoň 10 % hlasov. Sťažnosť môže podať aj najmenej
10 % voličov príslušného volebného obvodu; k sťažnosti musia byť pripojené podpisy a adresy týchto občanov.

Tabuľka Č. 2 Prehľad podaných volebných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
podľa politických strán od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

volebné obdobia počet
politická strana 1994 - 1998 - 2002 - 2006 - 2010 - 2012 - podaní

1998 2002 2006 2010 2012 2013 spolu
Strana demokratického centra Slovenska 1 O O O O O 1
HZDS a SNS l O O O O O l
Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko l O O O O O l
Demokratická únia Slovenska l O O O O O l
IReálna sociálnodemokratická strana Slovákov O l O O O O l
Slovenská ľudová únia O 2 O O O O 2
Prosperita Slovenska O O O l O O 1
Strana demokratickej ľavice O O O 1 O O l
Slovenská ľudová strana O O O l O O l
~9% - Občiansky hlas O O O O O l l
spolu 4 " O " O 1 11" "Zdroj: vlastný
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Grafč.8 Prehľad podaných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
politických strán od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný

IIStrana demokratického centra Slovenska

B Demokratická únia Slovenska

ili Prosperita Slovenska

iii 99%-Občiansky hlas

• HZDS a SNS ,. Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko

•• Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov IO Slovenská rudová únia

•• Strana demokratickej ravíce il Slovenská ľudová strana

Grafč.9 Prehľad podaných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
politických strán pre volebné obdobie od 30. 9. 1994 do 25. 9. 1998

Zdroj: vlastný
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Graf č. 10 Prehľad podaných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
politických strán pre volebné obdobie od 25.9. 1998 do 20. 9. 2002

Zdroj: vlastný

10



IIIStrana demokratického centra Slovenska

IIIDemokratická únia Slovenska

!il Prosperita Slovenska

ol! 99%-Občiansky hlas
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Graf Č. 11 Prehľad podaných sťažností na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
politických strán pre volebné obdobie od 20. 9.2002 do 17. 6. 2006

Zdroj: vlastný
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Graf Č. 12 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy podľa politických
strán pre volebné obdobie od 17. 6. 2006 do 12.6.2010

Zdroj: vlastný
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Graf Č. 13 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy podľa politických
strán pre volebné obdobie od 10. 3.2012 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný
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Chronologický prehľad podľa jednotlivých volebných období

a) Voľby 1992 - 5. jún a 6. jún 1992 vol'by do Slovenskej národnej rady

Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s týmito vol'bami doručené žiadne
podania.

b) Voľby 1994 - 30. september a 1. október 1994

Tabuľka Č. 3 Spôsoby vybavenia sťažností pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky konaných 30. septembra a 1. októbra 1994

odloženie veci
odl'a § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku"

2odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde'

3rozhodnutie vo veci samej
odľa § 33 ods. 1 v s § 63 zákona o ústavnom súde

Legenda
odloženie veci - Podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku ak spravodajca z obsahu podania zistí, že zrejme
nejde o návrh na začatie konania, oznámi to písomne navrhovateľovi s poučením a urobí o tom záznam v spise.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

(1) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané

náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným môže ústavný súd na predbežnom
prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak ústavný súd navrhovateľa na takéto vady návrhu
upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.

rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

4 Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky Č. 114/1993 Z. z. v znení platnom aúčinnom do
27. januára 2000
5 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 21. decembra 1995
6 Sťažnosti boli vybavené uznesením o zamietnutí podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o ústavnom súde.

12



!-'

I
Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností pre vol'by do Národnej rady Slovenskej

republiky v roku 1994
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• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podla § 25
ods. 2 zákona o ústavnom súde

O Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 v
spojení s § 63 zákona o ústavnom súde
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s § 63 zákona o ústavnom súde

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do Národnej rady Slovenskej

republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach nevyslovil neústavnosť am

nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 30. septembra a 1. októbra 1994.
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c) Voľby 1998 - 25. a 26. september 1998

Tabuľka Č. 4 Spôsoby vybavenia sťažností pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky konaných 25. a 26. septembra 1998

1odloženie veci
odl'a § 10 ods. 2 S ravovacieho a rokovacieho oriadku'

2odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odl'a § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde8

1rozhodnutie vo veci samej
odľa § 33 ods. 1 v s s § 63 zákona o ústavnom súde

Zdroj: vlastný

Legenda
odloženie veci - Podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku ak spravodajca z obsahu podania zistí, že zrejme
nejde o návrh na začatie konania, oznámi to písomne navrhovateľovi s poučením a urobí o tom záznam v spise.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

(1) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané

náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným môže ústavný súd na predbežnom
prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak ústavný súd navrhovateľa na takéto vady návrhu
upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.

rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku I písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

7 zákon Č. 114/1993 o Spravovacom a rokovacom poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky v znení platnom a účinnom
do 27. januára 2000
8 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znen} platnom a účinnom do 2~. decembra 1998
9 uznesenia o odmietnutí sp. zn. I. US 54/98 a sp. zn. II. US 46/98 sa netýkajú priamo namietanej neústavnosti
a nezákonnosti volieb, avšak sťažnosťami bolo namietané porušenie práv sťažovateľov v súvislosti s voľbami v roku 1998
IO Nález sp. zn. I. ÚS 2/99 sa netýka priamo namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb, avšak sťažnosťou bolo namietané
porušenie práv sťažovateľa v súvislosti s voľbami v roku 1998.
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Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 1998

II Odložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63 zákona o ústavnom
súde

3

1

2

o

13 Odložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a
rokovacieho poriadku

1

2 O O

O O O

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa
§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

O

13 Rozhodnuté vo veci samej podľa §33 ods. 1 v
í s § 63 zákona o ústavnom súde

O O O 1

Vplyv rozhodnutia ústavného súdu na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:

Ústavný súd vo svojich rozhodnutiach nevyslovil neústavnosť ani nezákonnosť volieb do Národnej rady

Slovenskej republiky konaných 25. a 26. septembra 1998.

I. ÚS 2/99 z 10. marca 1999 - Nálezom bolo rozhodnuté, že postupom Obecného úradu v Ľuboticiach,
ktorý sťažovateľovi vystavil neúplný voličský preukaz, a postupom okrskovej volebnej komisie, ktorá
sťažovateľovi z toho dôvodu neumožnila hlasovanie vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
26. septembra 1998, bolo porušené základné právo Ing. 1. I. zúčastňovať sa na správe verejných vecí slobodnou
voľbou svojich zástupcov podľa čl. 30 ods. 1 Ustavy Slovenskej republiky.
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d) Voľby 2002 - 20. a 21. september 2002

Tabuľka Č. 5 Spôsoby vybavenia sťažností pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky konaných 20. a 21. septembra 2002

odloženie veci
odľa § 23a zákona o ústavnom súde I I

oodmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

orozhodnutie vo veci samej
odľa § 33 ods. 1 v s ojení s § 63 zákona o ústavnom súde

Zdroj: vlastný

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh ani o podnet na
začatie konania, podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

(l) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané

náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným môže ústavný súd na predbežnom
prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak ústavný súd navrhovateľa na takéto vady návrhu
upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.

rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

II zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 31. mája 2004
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Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia sťažností pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 2002

r--

1.1Odložené podla § 23a zákona o ústavnom súde

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podla § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podla § 33 ods. 1 v spojení s § 63
zákona o ústavnom súde

Iill00%

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do Národnej rady Slovenskej

republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach nevyslovil neústavnosť am

nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 20. a 21. septembra 2002.
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e) Voľby 2006 -17. jún 2006

Tabuľka č. 6 Spôsoby vybavenia sťažností pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006

odloženie veci
podl'a § 23a zákona o ústavnom súdel2

rozhodnutie vo veci samej
odľa § 33 ods. 1 v s § 63 zákona o ústavnom súde

4

o
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

Legenda
odloženie veci - Podl'a § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh ani o podnet na
začatie konania, podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

CI) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané

náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným môže ústavný súd na predbežnom
prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak ústavný súd navrhovateľa na takéto vady návrhu
upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.

rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

12 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 31. marca 2008
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Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia sťažností pre vol'by do Národnej rady Slovenskej

republiky v roku 2006

00,00%

1142,86%
• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2

zákona o ústavnom súde
.57,14%

I!J Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

oRozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63
zákona o ústavnom súde

§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

o o oo Rozhodnuté vo veci podla § 33 ods. 1 v spojení
s § 63 zákona o ústavnom súde

o

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do Národnej rady Slovenskej

republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach nevyslovil neústavnosť am

nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006.

f) Voľby 2010 -12. jún 2010

Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej
republiky doručené žiadne podania.
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g) Voľby 2012 - 10. marec 2012

Tabuľka Č. 7 Spôsoby vybavenia sťažností pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky konaných 10. marca 2012

odloženie veci
odl'a § 23a zákona o ústavnom súde':'

1

bavenia

odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odl'a § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

Orozhodnutie vo veci samej
podľa § 33 ods. 1 v spojení s

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

(1) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom

predpísané náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným môže ústavný súd
na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak ústavný súd navrhovateľa na
takéto vady návrhu upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.

rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

It.
I

I
I
l.

!.
I
L
[

1-

13 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

I
L

I
L
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I

Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia sťažností pre vol'by do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 2012

00,00%

II Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 v spojení s §
63 zákona o ústavnom súde

1 o o

Uznesenie o odmietnutí Uznesenie o zamietnutí Nález

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní
podta § 2S ods. 2 zákona o ústavnom súde

o o o o

o

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 v
spojení s § 63 zákona o ústavnom súde

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do Národnej rady Slovenskej

republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach nevyslovil neústavnosť am

nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 10. marca 2012.
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IV. Voľby do orgánov samosprávy obcí

Celkový počet doručených volebných sťažností v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí
od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013 je 466.

A. Doručené st'ažnosti

Graf Č. 14 Počet doručených sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa rokov
Zdroj: vlastný

Legenda
počet doručených sťažností - celkový počet volebných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí doručených
ústavnému súdu

Celkový počet doručených sťažností sa nemusí zhodovať s počtom vybavených sťažností, a to
z dôvodu procesného postupu ústavného súdu, ktorým je spojenie viacerých doručených sťažností do
jedného konania podľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 112 Občianskeho súdneho poriadku.
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Á. Rozhodovanie o sťažnostiach

Graf č. 15 Prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí
od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný

• Odložené podľa § 23a

• Odmietnuté na predbežnom prerokovaní

o Zastavené

EJRozhodnuté vo veci

.44,17%

Graf č. 16 Percentuálny prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013
Zdroj: vlastný

Legenda ku grafu č. 15 a č. 16
odložené podl'a § 23a - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie
konania, podanie odloží.
odmietnuté na predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

(l) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti
predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané
oneskorene môže ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný
súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky
upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.

zastavené konanie - Podľa § 31a zákona o ústavnom súde sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to
nevylučuje. Podľa § 96 ods. l OSP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom.
Akje návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnuté vo veci - Podľa § 33 ods. l zákona o ústavnom súde vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento
zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením.
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Graf č. 17 Prehľad o spôsobe rozhodnutia vo veci samej (§ 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde)
vo volebných sťažnostiach od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný

Legenda
rozhodnuté vo veci - Podľa § 33 ods. l zákona o ústavnom súde vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento
zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením.

Graf č. 18 Prehľad o spôsobe rozhodnutia volebných sťažností do orgánov samosprávy obcí (§ 63 ods. 1
zákona o ústavnom súde) od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný

l.
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[360,91%
.4,55%

Im§ 63 ods. 1 písm. a) • § 63 ods. 1 písm. b)

o § 63 ods. 1 písm. c) El § 63 ods. 1 písm. d)

Graf č. 19 Percentuálny prehľad o spôsobe rozhodnutia volebných sťažností do orgánov samosprávy
obcí (§ 63 ods. l zákona o ústavnom súde) od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný

Legenda ku grafu č. 18 a č. 19
Podľa § 63 ods. l zákona o ústavnom súde ústavný súd môže:
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.

B. Sťažovatelia

136 139

Graf č. 20 Prehľad volebných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa sťažovateľov
(§ 59 zákona o ústavnom súde)

Zdroj: vlastný
* sťažnosť podaná iným subjektom - napr. obec, poslanci a občania obce, petičný výbor, obecný úrad

Legenda
Podľa § 59 zákona o ústavnom súde:
(1) Sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu
alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. l
písm. a) až e) aj politická strana, ktorá sa na voľbách zúčastnila, 10 % oprávnených voličov volebného obvodu alebo kandidát,
ktorý získal vo volebnom obvode najmenej 10 % voličov.
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(2) Sťažnosť proti výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu alebo do orgánu
miestnej samosprávy môže podať aj protikandidát, ktorý získal aspoň 10 % hlasov. Sťažnosť môže podať aj najmenej 10 %
voličov príslušného volebného obvodu; k sťažnosti musia byť pripojené podpisy a adresy týchto občanov.

Tabuľka Č. 8 Prehľad podaných volebných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa
politických strán od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

volebné obdobia počet
politická strana 1994 - 1998 - 2002 - 2006 - 2010 - podaní

1998 2002 2006 2010 2013 spolu
ANO O O O l O l
Demokratická strana l O O O O l
Demokratická strana a Slovenská národná strana 1 O O O O 1
Demokratické hnutie Rómov SR l O O O O l
Hnutie za demokratické Slovensko 4 2 O O O 6
Jednota Slovensko O O O 1 O l
Koalícia politických strán SNS MĽHZP a MZDS O l O O O 1
Koalícia politických strán HZDS, SNS, SDĽ, DÚ, ROl, HP 1 O O O O l
Koalícia politických strán HZDS-ĽS, HZD 1 O O O O 1
Komunistická strana Slovenska 3 l O O O 4
!Kresťansko-demokratické hnutie O 1 O O l 2
!Kresťansko-demokratické hnutie a Demokratická strana l O O O O 1
Kresťansko-demokratické hnutie a SDKÚ-DS O O O O 1 l
Maďarské občianska strana O I O O O l
Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu l O O O O l
Nové Slovensko O O O 1 O 1
PSNS O O 1 l O 2
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana O O O 2 O 2
Slovenská ľudová strana O l O O O 1
Slovenská ľudová únia 1 2 O 1 O 4
Slovenská národná strana O O O l l 2
SMER - Sociálna demokracia O O l O l 2
SMER,HZD O O O 1 O 1
Strana demokratickej ľavice O O 1 O O l
Strana maďarskej koalície O 1 O O O l
Strana zelených O O l O O l
Strana Patriotov O O O O 2 2
spolu 15 10 4 9 6 44
ZdrOJ: vlastný
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Graf Č. 21 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa politických strán
od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný
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Graf Č. 22 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa politických strán
pre volebné obdobie od 18. 11. 1994 do 1. 12. 1998

Zdroj: vlastný
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Graf č. 23 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa politických strán pre
volebné obdobie od 1. 12. 1998 do 6. 12.2002

Zdroj: vlastný
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Graf č. 24 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa politických strán pre
volebné obdobie od 6. 12.2002 do 2. 12.2006

Zdroj: vlastný
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Graf č, 25 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa politických strán pre
volebné obdobie od 2. 12. 2006 do 27. ll. 20 l O

Zdroj: vlastný
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Graf Č. 26 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávy obcí podľa politických strán pre
volebné obdobie od 27. ll. 2010 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný
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Chronologický prehľad podľa jednotlivých volebných období

a) Voľby 1994 - 18. a 19. november 1994
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí podľa §59 zákona
o ústavnom súde'")

A. Voľby konané v riadnom termíne 18. a 19. novembra 1994

Tabuľka Č. 9 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

konané 18. a 19. novembra 1994

20odloženie veci
odľa § 10 ods. 2 S ravovacieho a rokovacieho oriadku"

odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

13

zastavenie konania
podľa § 31a zákona o ústavnom súde v s oiení s § 96 ods. l OSpl6

3

rozhodnutie vo veci samej
odľa § 33 ods. l zákona o ústavnom súde

ll. Opakované voľby

12

Tabuľka Č. 10 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

2odloženie veci
odľa § 10 ods. 2 S ravovacieho a rokovacieho oriadku

zastavenie konania
podľa § 31a zákona o ústavnom súde v s ojení s § 96 ods. l OSP

1

odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

3

rozhodnutie vo veci samej
odľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde

O

I
\
L

14 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 3811993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
fred ním a o postavení jeho sudcom v znení platnom a účinnom do 21. decembra 1995

5 Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky Č. 114/1993 Z. z. v znení platnom a účinnom do 27. t
januára 2000
16 zákon Č. 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
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Legenda
odloženie veci - Podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku ak spravodajca z obsahu podania zistí, že zrejme
nejde o návrh na začatie konania, oznámi to písomne navrhovatel'ovi s poučením a urobí o tom záznam v spise.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(1) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané
náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným môže ústavný súd na predbežnom
prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak ústavný súd navrhovateľa na takéto vady návrhu upozornil,
uznesenie sa nemusí odôvodniť.
zastavenie konania - Podľa § 31a zákona o ústavnom súde sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to
nevylučuje. Podl'a § 96 ods. 1 OSP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom.
Akje návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63 ods. l a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť vol'by za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

r'
I
[-_.,

I

"

I
Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností na vol'by do orgánov územnej samosprávy

A. Voľby konané v riadnom termíne 18. a 19. novembra 1994

l1li141,67%

II Odložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho
poriadku

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

oZastavené podľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 96
ods. 10SP

827,08%

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom
súde
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zastavení

Odloženie veci

Odložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a
rokovacieho poriadku

O20

Zastavené podľa §31a zákona o ústavnom súde
v spojení s § 96 ods. 10SP

O 3

OOdmietnuté pri predbežnom prerokovaní podla
§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1
zákona o ústavnom súde

O

O O

r
I

r
l

INález

r-
l

O

O

O

3

B. Opakované vol'by

I!iI Odložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho
poriadku

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o
ústavnom súde

\
I

It.,

t
I
L

i
l
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1

o
Uznesenie o Uznesenie o
odmietnutí zamietnutí

O O

O O

3 O

O 1

Uznesenie o
zastavení

Odloženie veci

2 OOdložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a
rokovacieho poriadku

O O, Zastavené podľa §31a zákona o ústavnom súde v
spojení s § 96 ods. 10SP

Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podla
§ 2S ods. 2 zákona o ústavnom súde

o o

o oRozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1
zákona o ústavnom súde

Nález

o

o

o

o

Zhodnotenie volieb do orgánov územnej samosprávy (samosprávy obce) v roku 1994

A. Voľby konané 18. a 19. novembra 1994 v riadnom termíne

Odloženie podania - 20

Uznesenie o odmietnutí - 13
(PL. ÚS 30/94, PL. ÚS 26/94, PL. ÚS 31/94, PL. ÚS 9/95, PL. ÚS 5/95, PL. ÚS 6/95, PL. ÚS 34/94,
PL. ÚS 2/95, PL. ÚS 24/94, PL. ÚS 8/95, PL. ÚS 12/95, PL. ÚS 25/94, PL. ÚS 15/95)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - 3
(PL. ÚS 20/94, PL. ÚS 23/94, PL. ÚS 27/94)

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 9
(PL. ÚS 33/94, PL. ÚS 11/95, PL. ÚS 32/94, PL. ÚS 22/94, PL. ÚS 1/95, PL. ÚS 3/95, PL. ÚS 21/94,
PL. ÚS 4/95, PL. ÚS 28/94)

2. Nález- 3
(pL. ÚS 29/94, PL. ÚS 7/95, PL. ÚS 17/95)

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov územnej samosprávy
(samosprávy obce) konané 18. a 19. novembra 1994

PLo ÚS 29/94 z 18. januára 1995 - Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb starostu obce Čierna v časti o rovnakom počte hlasov odovzdaných pre kandidátov na
starostu tejto obce vo voľbách konaných 18. a 19. novembra 1994 a vyhlásil A. B. za riadne zvoleného
starostu obce Čierna v týchto voľbách. Ústavný súd dospel k právnemu názoru, že postup okrskovej
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volebnej komisie v obci Čierna pri posudzovaní platnosti troch hlasovacích lístkov nebol v súlade s § 38
ods. 1 písm. b) v spojení s § 31 ods. 4 zákona o vol'bách 17.

PLo ÚS 7/95 z 2. februára 1995 - Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie
zapísané v zápisnici o výsledku volieb do miestneho zastupiteľstva volebného obvodu 02 konaných 18.
a 19. novembra 1994 v mestskej časti Devínska Nová Ves z 19. novembra 1994 v časti, v ktorej bol za
zvoleného vyhlásený pod poradovým číslom 9 P. K., a za zvoleného ústavný súd vyhlásil JUDr. D. Š.
Dokazovanie vykonané pri prerokovávaní tejto volebnej sťažnosti preukázalo, že podl'a počtu platných
hlasov odovzdaných v prospech JUDr. D. Š. mal byť tento zaradený medzi 9 poslancov, ktorí boli riadne
zvolení do miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Devínska Nová Ves vo volebnom obvode Č. II.
V dôsledku toho klesol P. K. s počtom hlasov 209 na 10. miesto, teda nebol zvolený.

PLo ÚS 17/95 z 8. februára 1995 - Nálezom bolo rozhodnuté, že voľby vo volebných obvodoch mesta
Galanta Č. 6 - Hody, Č. 7 - Javorinka a Č. 8 - Nebojsa sa vyhlasujú za neplatné. Ústavný súd vyhlásil
vol'by v týchto volebných obvodoch za neplatné, pretože v nich došlo k nespornému porušeniu § 9 ods. 1
zákona Č. 346/1990 Zb. vytvorenímjednomandátových volebných obvodov.

B. Vol'by do územnej samosprávy (samosprávy obce) konané v opakovanom termíne

Odloženie podania - 2

Uznesenie o odmietnutí - 3
(PL. ÚS 34/95, PL. ÚS 5/96, PL. ÚS 7/97)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - O

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 1 (sp. zn. PL. ÚS 39/95)
2. Nález- O

Vplyv rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov územnej samosprávy
(samosprávy obce) konané v opakovanom termíne

Ústavný súd vo svojich rozhodnutiach nevyslovil neústavnosť ani nezákonnosť opakovaných
volieb do orgánov samosprávy obcí.

I7 zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
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b) Voľby 1998 - 18. a 19. december 1998
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí podľa §59 zákona
o ústavnom súde18)

A. Vol'by konané v riadnom termíne 18. a 19. decembra 1998

Tabuľka Č. 11 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

konané 18. a 19. decembra 1998

Spôsob vjtuv-enia počet
odloženie veci 18
podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku'"
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní 24
podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde
zastavenie konania 1
podľa § 3la zákona o ústavnom súde v spojení s § 96 ods. 1 OSP20

rozhodnutie vo veci samej 15
podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde
Spolu 58

ZdrOJ: vlastný

B. Opakované voľby

Tabuľka Č. 12 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

C<. ~ .b _I. .e početvyuuvcauu
odloženie veci 1
podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní 2
podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde
zastavenie konania O
podľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 96 ods. 1 ~SP
rozhodnutie vo veci samej 3
podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde
Snolll 6

Zdroj: vlastný

Legenda
odloženie veci - Podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku ak spravodajca z obsahu podania zistí, že zrejme
nejde o návrh na začatie konania, oznámi to písomne navrhovateľovi s poučením a urobí o tom záznam v spise.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

18 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
fred ním a o postavení jeho sudcom v znení platnom a účinnom do 28. decembra 1998
9 Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky Č. 114/1993 Z. z. v znení platnom a účinnom do

27. januára 2000
20 zákon Č. 99/l963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
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(1) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovatel'a.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané
náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným môže ústavný súd na predbežnom
prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak ústavný súd navrhovatel'a na takéto vady návrhu upozornil,
uznesenie sa nemusí odôvodniť.
zastavenie konania - Podľa § 3la zákona o ústavnom súde sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to
nevylučuje. Podľa § 96 ods. l OSP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom.
Akje návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63 ods. l a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností na vol'by do orgánov územnej samosprávy

A. Voľby konané v riadnom termíne 18. a 19. decembra 1998

041,38%

Ili!!Odložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho
poriadku

• Zastavené podľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s §
96 ods. lOSP

O Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

IlElRozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o
ústavnom súdeo veci samej

30

20

10

O

li Odložené podľa § 10ods. 2 Spravovacieho a 18 O O O

rokovacieho poriadku

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa O 24 O O

§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súdenuté pri

O Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 O O II 4

zákona o ústavnom súdenuté vo veci
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B. Opakované voľby

050,00%

II Odložené podľa § 10 ods. 2 Spravovacieho a
rokovacieho poriadku

III Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25
ods. 2 zákona o ústavnom súde

oRozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o
ústavnom súde

3

2

1

Zhodnotenie volieb do orgánov územnej samosprávy (samosprávy obce) v roku 1998

A. Vol'by konané v riadnom termíne 18. a 19. decembra 1998

Odloženie podania - 18

Uznesenie o odmietnutí - 24
(PL. ÚS 2/99, PLo ÚS 13/99, PLo ÚS 31/99, PLo ÚS 22/99, PLo ÚS 7/99, PLo ÚS 12/99, PLo ÚS 19/99,
PL. ÚS 33/99, PLo ÚS 30/99, PLo ÚS 15/99, PLo ÚS 26/99, PLo ÚS 35/99, PLo ÚS 24/99, PL. ÚS 20/99,
PLo ÚS 11/99, PLo ÚS 5/99, PLo ÚS 25/99, PLo ÚS 36/99, rl. ÚS 43/99, I. ÚS 15/99, PLo ÚS 47/99,
PLo ÚS 46/99, PLo ÚS 49/99, rl. ÚS 30/99)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - 1
(PL. ÚS 17/99)

37



Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 11
(PL. ÚS 14/99, PL. ÚS 27/99, PL. ÚS 28/99, PL. ÚS 34/99, PL. ÚS 1/99, PL. ÚS 21/99, PL. ÚS 23/99,

PL. ÚS 32/99, PL. ÚS 3/99, PL. ÚS 4/99, PL. ÚS 29/99)
2. Nález-4
(PL. ÚS 10/99, PL. ÚS 16/99, PL. ÚS 18/99, PL. ÚS 50/9921)

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov územnej samosprávy
(samosprávy obce) konané 18. a 19. decembra 1998

PLo ÚS 10/99 z 11. marca 1999 - Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom zrušil rozhodnutie
miestnej volebnej komisie zapísané v zápisnici o výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva v obci
Šarišské Dravce z 19. decembra 1998 v časti, v ktorej bol za zvoleného pod poradovým číslom 12
vyhlásený kandidát J. H., a za zvoleného do Obecného zastupitel'stva v obci Šarišské Dravce vyhlásil
J. Š. Po vykonanom dokazovaní ústavný súd zistil, že sťažovatel' s počtom platných hlasov 219 patrí
medzi tých kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do Obecného zastupiteľstva v obci Šarišské
Dravce, a nie medzi ich náhradníkov. Podl'a počtu hlasov odovzdaných ostatným kandidátom ho počet
219 platných hlasov zaradil na 7., resp. 8. miesto spomedzi 12 zvolených poslancov do obecného
zastupitel'stva.

PLo ÚS 16/99 z 11. marca 1999 - Ústavný súd nálezom zrušil napadnutý výsledok volieb starostu obce
Budince konaných 18. a 19. decembra 1998 zapísaný v zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
vo vol'bách starostu obce Budince z 19. decembra 1998, ktorým bol za starostu zvolený Š. D. S ohl'adom
na dosiahnutý výsledok volieb starostu tejto obce a počet dodatočne neplatných hlasovacích lístkov
v neprospech kandidáta vedeného pod poradovým číslom 2 je nepochybné, že rozhodnutie okrskovej
volebnej komisie v Budinciach z 19. decembra 1998 o vol'be starostu obce Budince zapísané v zápisnici
z toho istého dňa nevyjadruje skutočný výsledok volieb starostu obce Budince konaných 18. a 19.
decembra 1998.

PLo ÚS 18/99 z 18. marca 1999 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by poslancov do Obecného
zastupiteľstva obce Vrádište konané 18. a 19. decembra 1998, výsledok ktorých je zapísaný v zápisnici
miestnej volebnej komisie o hlasovaní z 19. decembra 1998, za neplatné. Členovia okresnej volebnej
komisie tým, že sa osobne podiel'ali na sčítaní hlasov, umožnili, že vznikli pochybnosti o výsledku
volieb. Nezákonný postup členov okresnej volebnej komisie mal za následok, že došlo k Spochybneniu
ručenia orgánu, ktorý zastupovali, za ústavnosť a zákonnosť volieb.

PLo ÚS 50/99 zo 7. marca 2000 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby poslancov do Obecného
zastupitel'stva obce Zeleneč konané 10. apríla 1999 za neplatné. Pre voľby poslancov Obecného
zastupitel'stva v obci Zeleneč 10. apríla 1999 neboli vytvorené všetky základné zákonné predpoklady na
ich legitímny priebeh. Nebolo totiž vydané rozhodnutie obecného zastupitel'stva v zmysle § 9 ods. 3
zákona č. 346/1990 Zb.22 o počte volebných obvodov a počte poslancov v nich. Bez splnenia tejto
podmienky vol'by nemohli byť vykonané v súlade so zákonom.

21 Nešlo o opakované voľby napriek tomu, že sa nekonali v riadnom termíne. V obci Zeleneč sa mali v dňoch 18. a 19.
decembra 1998 konať voľby do orgánov samosprávy obce v zmysle ústavného zákona č. 332/1998 Z. z. o predÍžení volebného
obdobia orgánom samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994. V skutočnosti sa uskutočnili iba voľby starostu. Voľby
goslancov obecného zastupiteľstva sa nekonali, lebo došlo k sporu o počet volebných obvodov a počet poslancov.

2 zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
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B. Voľby do územnej samosprávy (samosprávy obce) konané v opakovanom termíne

Odloženie podania - 1

Uznesenie o odmietnutí - 2
(PL. ÚS 16/00, PL. ÚS 5/01)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - O

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 2
(PL. ÚS 20/01, PL. ÚS 13/02)

2. Nález-I
(PL. ÚS 1/00)

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na opakované vol'by do orgánov územnej
samosprávy

PLo ÚS 1/00 zo 4. apríla 2000 - Ústavný súd rozhodol nálezom tak, že vyhlásil vol'by starostu obce
Orávka konané 23. októbra 1999, výsledok ktorých je zapísaný v zápisnici miestnej volebnej komisie
o hlasovaní z 23. októbra 1999, za neplatné. Z vykonaných dôkazov vyplýva, že pochybenia najmä pri
zabezpečení hlasovania mimo volebnej miestnosti (zúčastnila sa ho len predsedníčka MVK) a pri
sčítavaní hlasov (bola prítomná aj zastupujúca starostka) boli v príčinnej súvislosti s výsledkom volieb
a tento výsledok významnou mierou aj ovplyvnili.
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c) Voľby 2002 - 6. a 7. december 2002
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí podľa §59 zákona
o ústavnom súde23)

A. Voľby konané v riadnom termíne 6. a 7. decembra 2002

Tabuľka Č. 13 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

konané 6. a 7. decembra 2002

odloženie veci
podľa § 23a zákona o ústavnom súde
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

očét
14

zastavenie konania
odľa § 31a zákona o ústavnom súde v s ojení s § 96 ods. 1 OSP24

20

3

rozhodnutie vo veci samej
odľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde

B. Opakované voľby

8

45

Tabuľka Č. 14 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej
samosprávy (do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

odloženie veci
odľa § 23a zákona o ústavnom súde

očet
3

odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odl'a § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

2

zastavenie konania
odl'a § 31a zákona o ústavnom súde v s ojení s § 96 ods. l OSP

o

rozhodnutie vo veci samej
podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde

2

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

23 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
r,red ním a o postavení jeho sudcom v znení platnom a účinnom do 31. mája 2004
4 zákon Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

40



(1) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
zastavenie konania - Podľa § 31a zákona o ústavnom súde' sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to
nevylučuje. Podľa § 96 ods. l OSP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak
je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63 ods. l a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy

A. Voľby konané v riadnom termíne 6. a 7. decembra 2002

31,11%
• Zastavené podľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s

§ 96 ods. 1 OSP

O Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

O Rozhodnuté vo vecí samej podla § 33 ods. 1 zákona o
ústavnom súde

II Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde
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15
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O
Uznesenie o

zastavení
Uznesenie o
odmietnutí

Uznesenie o
zamietnutí

Odloženie veci Nález

ra § 23a zá kona o ústavnom súde o

Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní
podľa § 2S ods. 2 zákona o ústavnom súde

Rozhodnuté vo veci samej podľa §33 ods. 1
zákona o ústavnom súde

B. Opakované vol'by

o o14 o
o 3 o o oZastavené podľa §31a zákona o ústavnom

súde v spojení s § 96 ods. 10SP

o o 20 o o

o o 3o s

1!i!142,86%

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom
súde

tm Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde
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2 oo

1

§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

o o 1Rozhodnuté vo veci samej podľa §33 ods. 1
zákona o ústavnom súde

Zhodnotenie volieb do orgánov územnej samosprávy (samosprávy obce) v roku 2002

A. Voľby konané v riadnom termíne 6. a 7. decembra 2002

Odloženie podania - 14

Uznesenie o odmietnutí - 20
(PL. ÚS 4/03, PL. ÚS 32/03, PL. ÚS 1/03, PL. ÚS 31/03, PL. ÚS 7/03, PL. ÚS 19/03, PL. ÚS 11/03,
PL. ÚS 26/03, PL. ÚS 20/03, PL. ÚS 22/03, PL. ÚS 9/03, PL. ÚS 8/03, PL. ÚS 21/03, PL. ÚS 23/03,
PL. ÚS 18/03, PL. ÚS 2/03, PL. ÚS 34/03, PL. ÚS 37/03, II. ÚS 201/03, I. ÚS 168/03)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - 3
(PL. ÚS 27/03, PL. ÚS 12/03, PL. ÚS 25/03)

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 5
(PL. ÚS 35/03, PL. ÚS 14/03, PL. ÚS 13/03, PL. ÚS 5/03, PL. ÚS 6/03)
2. Nález- 3
(sp. zn. PL. ÚS 36/03, PL. ÚS 33/03, PL. ÚS 10/03)

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov obecnej samosprávy
konané 6. a 7. decembra 2002

L_ PLo ÚS 36/03 z 1. júla 2004 - Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom zrušil rozhodnutie miestnej
volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo volebnom obvode Č. 3 zapísané v zápisnici
o výsledku volieb do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaných 6. a 7.
decembra 2002 zo 7. decembra 2002 v časti, v ktorej bol za zvoleného vyhlásený pod poradovým číslom
8 R. M., a za zvoleného vyhlásil Ing. V. O.

Ústavný súd zrušil rozhodnutie mestskej volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy vo volebnom obvode Č. 5 zapísané v zápisnici o výsledku volieb do Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy konaných 6. a 7. decembra 2002 z 8. decembra 2002
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v časti, v ktorej bol za zvoleného vyhlásený pod poradovým číslom 33 Ing. K. P., B., a za zvoleného
vyhlásil V. M., B.

Ústavný súd prepočítaním volebných lístkov z okrsku č. 26 mestskej časti zistil, že za zvoleného
do miestneho zastupiteľstva mestskej časti mal byť zvolený sťažovateľ Ing. V. o. namiesto R. M. a do
mestského zastupiteľstva hlavného mesta sťažovateľ V. M. namiesto Ing. K. P.

PLo ÚS 33/03 z 19. februára 2004 - Ústavný súd vyhlásil vol'by starostu obce Bukovec konané 6. a 7.
decembra 2002 za neplatné. Ústavný súd dospel k záveru, že v okolnostiach prípadu je nutné vyhlásiť
voľby starostu obce Bukovec za neplatné v dôsledku porušenia § 31 ods. 6 volebného zákona'", ktoré
spočívalo v tom, že pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky mimo volebnej miestnosti bola
prítomná len jedna, a nie dve členky volebnej komisie.

PLo ÚS 10/03 zo 6. mája 2003 - Ústavný súd vyhlásil voľby starostu obce Chrt'any konané 6. a 7.
decembra 2002 za neplatné. Ústavný súd zistil, že zásahom dvoch členiek okrskovej volebnej komisie
počas volebného aktu došlo k tomu, že boli započítané aj hlasy dvoch voličov, ktorí sa na voľbách
starostu v obci Chrťany 6. a 7. decembra 2002 nezúčastnili, čo je v rozpore s ustanovením § 31 ods. 1
zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí25. V jednom prípade miestna volebná komisia posúdila
platný hlasovací lístok podaný v prospech sťažovateľky ako neplatný v rozpore s ustanovením § 38 ods. 1
zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

B. Voľby do územnej samosprávy (samosprávy obce) konané v opakovanom termíne

Odloženie podania - 3

Uznesenie o odmietnutí - 2
(PL. ÚS 3/05, III. ÚS 2/07)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - O

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 1
(PL. ÚS 15/04)
2. Nález-l
(PL. ÚS 6/06)

Vplyv nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky na voľby do orgánov územnej samosprávy
(samosprávy obce)

PLo ÚS 6/06 z 22. augusta 2006 - Ústavný súd vyhlásil voľby starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka konané 13. mája 2006 za neplatné. Vo svojom náleze konštatoval, že prelety lietadla
s transparentom, rozdávanie predmetov v súvislosti s voľbami a ponúkanie "občerstvenia" vrátane
alkoholických nápojov spojené s výzvami na podporu kandidáta boli vo svojom súhrne činnosťami na
podporu a v prospech kandidujúce] politickej strany alebo nezávislého kandidáta a ako také znamenali
porušenie § 30 ods. 2 volebného zákona'". Ústavný súd považoval za šírenie informácií v prospech
určitých kandidátov alebo kandidáta aj rozdávanie vecí spojené s výzvou na voľbu určitého kandidáta
počas volieb v bezprostrednej blízkosti budov, kde sídlili okrskové volebné komisie, čím došlo aj
k porušeniu § 30 ods. 11 volebného zákona.

25 zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
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d) Voľby 2006 - 2. december 2006
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí podľa §59 zákona
o ústavnom súde")

A. Voľby konané v riadnom termíne 2. decembra 2006

Tabuľka Č. 15 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

konané 2. decembra 2006

odloženie veci
odľa § 23a zákona o ústavnom súde

odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

70

zastavenie konania
odľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 96 ods. 1 OSp27

3

rozhodnutie vo veci samej
odl'a § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde

B. Opakované vol'by

39

Tabuľka Č. 16 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

odloženie veci
odľa § 23a zákona o ústavnom súde

odmietnutie pri predbežnom prerokovaní
odl'a § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

1

zastavenie konania
odl'a § 31a zákona o ústavnom súde' v s oiení s § 96 ods. 1 OSP

o

rozhodnutie vo veci samej
odl'a § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde

S

2

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

26 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
ľred ním a o postavení jeho sudcom v znení platnom a účinnom do 31. marca 2008
7 zákon Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
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(l) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
zastavenie konania - Podľa § 31a zákona o ústavnom súde sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to
nevylučuje. Podľa § 96 ods. l OSP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom.
Akje návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63 ods. l a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia sťažností na vol'by do orgánov územnej samosprávy

A. Voľby konané v riadnom termíne 2. decembra 2006

2,19%

1351,09%
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o
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o

13Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1
zákona o ústavnom súde

fm Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Zastavené podľa § 31a zákona o ústavnom súde v
spojení s § 96 ods. 1 OSP

O Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podla § 25
ods. 2 zákona o ústavnom súde
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B. Opakované voľby

1110,00%

II Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

II Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

o o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom
súde

Zhodnotenie volieb do orgánov územnej samosprávy (samosprávy obce) v roku 2006

A. Vol'by konané v riadnom termíne 2. decembra 2006

Odloženie podania - 5

Uznesenie o odmietnutí - 70
(PL. ÚS 48/07, PLo ÚS 123/07, PLo ÚS 17/07, PLo ÚS 21/07, PLo ÚS 118/07, PLo ÚS 35/07,
PLo ÚS 27/07, PLo ÚS 2/07, PLo ÚS 84/07, PLo ÚS 22/07, PLo ÚS 112/07, PLo ÚS 105/07, PLo ÚS 89/07,
PLo ÚS 40/07, PLo ÚS 70/07, PLo ÚS 36/07, PLo ÚS 44/07, PLo ÚS 26/07, PLo ÚS 12/07, PLo ÚS 94/07,
PLo ÚS 63/07, PLo ÚS 77/07, PLo ÚS 73/07, PLo ÚS 20/07, PLo ÚS 93/07, PLo ÚS 74/07, PLo ÚS 25/07,
PLo ÚS 65/07, PLo ÚS 71/07, PLo ÚS 6/07, PLo ÚS 80/07, PLo ÚS 91/07, PLo ÚS 39/07, PLo ÚS 83/07,
PLo ÚS 54/07, PLo ÚS 86/07, PLo ÚS 121/07, PLo ÚS 9/08, PLo ÚS 79/07, PLo ÚS 14/08, PLo ÚS 11/07,

47



PLo ÚS 24/07, PLo ÚS 61/07, PLo ÚS 107/07, PLo ÚS 5/07, PLo ÚS 122/07, PLo ÚS 72/07, PLo ÚS 60/07,
PLo ÚS 29/07, PLo ÚS 4/07, PLo ÚS 87/07, PLo ÚS 42/07, PLo ÚS 4/08, PLo ÚS 108/07, PLo ÚS 85/07,
PLo ÚS 109/07, PLo ÚS 49/07, PLo ÚS 7/08, PLo ÚS 68/07, PLo ÚS 106/07, PLo ÚS 3/07, PLo ÚS 78/07,
PLo ÚS 41/07, PLo ÚS 23/07, PLo ÚS 22/08, PLo ÚS 124/07, PLoÚS 69/07, PLo ÚS 117/07,
PLo ÚS 76/07, PLo ÚS 88/07)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - 3
(PL. ÚS 75/07, PLo ÚS 47/07, PLoÚS 37/07)

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 23
(PL. ÚS 81/07, PLo ÚS 55/07, PLo ÚS 62/07, PLo ÚS 10/07, PLo ÚS 43/07, PLo ÚS 99/07,
PLo ÚS 119/07, PLo ÚS 46/07, PLoÚS 52/07, PLo ÚS 50/07, PLo ÚS 98/07, PLo ÚS 38/07, PLo ÚS 82/07,
PLo ÚS 8/07, PLo ÚS 1/08, PLo ÚS 59/07, PLo ÚS 58/07, PLo ÚS 28/07, PLo ÚS 14/07, PLo ÚS 51/07,
PLo ÚS 13/07, PLo ÚS 7/07, PLo ÚS 116/07)
2. Nález-16
(PL. ÚS 32/07, PLo ÚS 31/07, PLo ÚS 30/07, PLo ÚS 16/07, PLo ÚS 120/07, PLo ÚS 19/07,
PLo ÚS 100/07, PLo ÚS 96/07, PLo ÚS 9/07, PLo ÚS 15/07, PLo ÚS 90/07, PLo ÚS 18/07, PLo ÚS 64/07,
PLo ÚS 110/07, PLo ÚS45/07, PLoÚS 1/07)

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov obecnej samosprávy
konané 2. decembra 2006

PL. ÚS 32/07 z 13. februára 2008 - Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom vyhlásil vol'by starostu
obce Zemiansky Vrbovok konané 2. decembra 2006 za neplatné. Členovia volebnej komisie umožnili
voličom, ktorí o to požiadali, aby mohli hlasovať aj za svojich rodinných príslušníkov, ktorí sa volieb
osobne nezúčastnili.

PL. ÚS 31/07 zo 6. februára 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Limbach
konané 2. decembra 2006 za neplatné. Postupom volebnej komisie, ktorým neumožnila voličovi T. M.
hlasovať, bol porušený volebný zákon". Ak by volebná komisia postupovala v súlade so zákonom, reálne
mohlo dôjsť k rovnosti hlasov pre dvoch kandidátov.

PL. ÚS 30/07 z 31. októbra 2007 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Hertník konané
2. decembra 2006 za neplatné. Dôvodom bolo viacnásobné porušenie volebného zákona'". Postup
volebnej komisie pri zabezpečovaní hlasovania mimo volebnej miestnosti v domove dôchodcov bol
v zásadnom rozpore s ustanovením § 31 ods. 1 a 6 volebného zákona. Postup dvoch členov volebnej
komisie nerešpektoval ústavnú a zákonnú požiadavku zabezpečenia tajnosti hlasovania, nezabezpečil
prítomnosť dvoch vzájomne sa kontrolujúcich členov volebnej komisie priamo pri výkone hlasovania
a v jednom prípade došlo k zásahu do výkonu volebného práva tým spôsobom, že namiesto voliča, ktorý
nemienil svoje volebné právo využiť, hlasoval svojvol'ne člen volebnej komisie.

PL. ÚS 16/07 z 9. apríla 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Jezersko konané
2. decembra 2006 za neplatné. V danej veci nebolo dodržané ustanovenie § 31 ods. 6 volebného zákona'"
v súvislosti s uskutočnením hlasovania jedného voliča do prenosnej volebnej schránky, no za
najzávažnejšie porušenie volebného zákona považuje ústavný súd to, že napriek striktnej požiadavke
neprípustnosti zastúpenia pri hlasovaní voliča volebná komisia umožnila hlasovať jednému voličovi aj za
jeho manželku, čím došlo k hrubému porušeniu ustanovenia § 31 ods. 1 volebného zákona. Podl'a názoru
ústavného súdu práve uvedená skutočnosť v súvislosti s tým, že rozdiel odovzdaných platných hlasov
medzi odporcom (33 platných hlasov) a sťažovateľom (32 platných hlasov) bol iba 1 hlas, mohla mať
priamy vplyv na výsledok volieb starostu obce Jezersko.

48



r--'
r .

r~i .

PLo ÚS 120/07 zo 6. februára 2008 - Ústavný súd nálezom zrušil výsledok volieb poslancov do
Obecného zastupiteľstva obce Smižany konaných 2. decembra 2006 v časti týkajúcej sa počtu získaných
hlasov M. B. a poradia náhradníkov - kandidátov za poslancov. Miestna volebná komisia v obci Smižany
nesprávne sčítala hlasy dosiahnuté sťažovateľom vo volebných okrskoch č. 1 až 5. Ústavný súd zistil, že
sťažovateľovi nebolo pripočítaných 163 hlasov dosiahnutých vo volebnom okrsku č. 1.

PLo ÚS 19/07 z 5. septembra 2007 - Ústavný súd nálezom zrušil výsledok volieb poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Králiky konaných 2. decembra 2006 v časti týkajúcej sa zvolenia A. K. za
poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Králiky. Ústavný súd zistil, že odporkyňa (A. K.) bola za
zvolenú poslankyňu obecného zastupiteľstva určená podľa abecedného poradia, a nie žrebom ako
ustanovuje § 44 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb_25Postupom volebnej komisie, ktorá nerešpektovala
ustanovenie § 44 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. pri určení, kto bol zvolený za poslanca obecného
zastupiteľstva, došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa podľa čl. 30 ods. 4 ústavy, a teda
k hrubému, resp. závažnému porušeniu volebných predpisov.

PLo ÚS 100/07 zo 17. septembra 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Hodejovec
konané 2. decembra 2006 za neplatné. Ústavný súd dospel k záveru, že pri rozdiele siedmich hlasov
medzi kandidátmi na post starostu obce a s poukazom na preukázané vyhrážanie sa voličom tým, že
nebudú zaradení na aktivačné práce, a tým stratia aj svoje minimálne sociálne istoty, bolo treba
konštatovať, že predmetné volebné pochybenie je značnej intenzity a spôsobilo skutočné deformovanie
vôle voličov, aj keď v danom prípade nejde o "procesuálnu" volebnú nezákonnosť, ale o nezákonnosť
materiálnu. Voľba, pri ktorej sa kandidát vyhráža, že v prípade jeho zvolenia volič hlasujúci za
protikandidáta stratí hoci aj minimálne sociálne istoty, už nie je slobodnou voľbou, tak ako to
predpokladá ústava a zákon.

PLo ÚS 96/07 zo 16. apríla 2008 - Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie
v obci Sása zapísané v zápisnici o výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva obce Sása konaných
2. decembra 2006 v časti týkajúcej sa dvoch poslancov a návrh na vyhlásenie volieb do Obecného
zastupiteľstva obce Sása za neplatné zamietol. Miestna volebná komisia v obci Sása nesprávne sčítala
dosiahnuté hlasy jednotlivých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva (celkovo
nezapočítala 11 platných hlasov), čo v prípade dvoch poslaneckých mandátov (zvolených v poradí na 4.
a 5 . mieste) priamo ovplyvnilo výsledok volieb poslancov do obecného zastupiteľstva v tejto obci.

PLo ÚS 9/07 z 19. novembra 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby primátora mesta Dunajská
Streda konané 2. decembra 2006 za neplatné. Zistenia týkajúce sa nesúladu v počte neplatných
hlasovacích lístkov zisteného prepočtom na jednej strane a ich počtom vyplývajúcim zo zápisníc OVK na
strane druhej, ako aj týkajúce sa zistených nedostatkov pri zapečaťovaní volebnej dokumentácie boli
podľa ústavného súdu vzhľadom na ich reálny a možný vplyv na výsledok napadnutých volieb
dostatočným podkladom na rozhodnutie ústavného súdu o vyhlásení napadnutých volieb za neplatné.

PLo ÚS 15/07 zo 14. mája 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Rimavská Seč
a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč konané 2. decembra 2006 za neplatné.
Ústavný súd na základe vykonaného dokazovania, dôsledného zváženia všetkých preukázaných
skutočností a berúc do úvahy najmä to, že k porušovaniu volebného zákona" dochádzalo počas takmer
celého priebehu volieb (napr. porušovanie volebného moratória, ovplyvňovane voličov zamestnancami
obecného zastupiteľstva), dospel k záveru, že vo voľbách do orgánov samosprávy obce Rimavská Seč
konaných 2. decembra 2006 došlo k závažnému porušeniu viacerých ustanovení volebného zákona,
predovšetkým § 20, § 29, § 30 ods. 1,2 a 11 a § 31 ods. 1 a 2 a k porušeniu čl. 30 ods. 4 a čl. 31 ústavy.

PLo ÚS 90/07 zo 17. septembra 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce a poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Žehra konané 2. decembra 2006 za neplatné. Došlo k hrubému porušeniu
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volebného moratória v rozpore s čl. 30 ods. 11 volebného zákona25
. Výkon aktívneho volebného práva

značnej časti voličov bol v danom prípade neprípustným spôsobom obmedzený, resp. sťažený, dokonca
v mnohých prípadoch v dôsledku chaotických pomerov celkom znemožnený v dôsledku toho, že napriek
úsiliu a opatreniam (privolanie polície) sa vôbec nepodarilo udržať poriadok najmä v bezprostrednom
okolí volebnej miestnosti, tak ako to ustanovuje § 33 volebného zákona.
(Pokial' ide o obec Žehra, ústavný súd vyslovil porušenie ústavnosti a zákonnosti aj v súvislosti
s opakovanými vol'bami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa v obci Žehra konali 25. apríla 2009, a to
nálezom sp. zn. PL. ÚS 17/09 z 28. apríla 2010.)

PLo ÚS 18/07 zo 6. februára 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Ložín konané
2. decembra 2006 za neplatné. Ústavný súd konštatoval, že vykonané dokazovanie potvrdilo, že odporca
porušil ustanovenie § 30 ods. 11 volebného zákona'", z ktorého možno okrem iného vyvodiť zákaz
kandidátov viesť rozhovory s voličmi v deň volieb, ktoré sa priamo, ale aj nepriamo dotýkajú volieb
v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí, pričom z výpovedí
svedkov vyplynulo, že odporca mal v deň volieb takýto rozhovor, pri ktorom boli prítomní najmenej
štyria voliči, z ktorých minimálne dvaja počuli priamu výzvu odporcu "Vol'te dvojku". Za preukázanú
považoval ústavný súd na základe svedeckej výpovede aj skutočnosť, že členovia komisie upravili
hlasovací lístok tohto svedka a jeho manželky, čo síce za splnenia podmienok ustanovených v § 32
volebného zákona nie je zakázané, ale v danom prípade bolo povinnosťou členov komisie upravené
hlasovacie lístky ukázať týmto voličom, aby mohli osvedčiť, že úprava hlasovacích lístkov sa uskutočnila
v súlade s ich ústne prejavenou vôl'ou, čo v danom prípade spochybňuje volebný akt.

PLo ÚS 64/07 z 2. júla 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Čičava konané
2. decembra 2006 za neplatné. V posudzovanej veci bolo preukázané, že odporca ako kandidát na
starostu obce Čičava poskytol najmenej v piatich prípadoch voličom počas volebného moratória
bezodplatnú konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov, ako aj peňažné prostriedky v sume
200 Sk. Pre záver ústavného súdu o tom, že týmto konaním odporcu došlo k tzv. kupovaniu hlasov
voličov, nie je podstatné, či uvedené "obdarovanie" voličov bolo sprevádzané priamou výzvou k týmto
voličom na odovzdanie hlasu v jeho v prospech, pretože aj otázka vyslovená odporcom pri tejto
príležitosti "či viete, za čo to je" v kontexte s informáciou, že odporca kandiduje v nastávajúcich voľbách
za starostu, poskytuje zretel'ný dôkaz o zámere, s akým k obdarovaniu voličov došlo.

PLo ÚS 110/07 z 26. novembra 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce a voľby
poslancov do Obecného zastupitel'stva obce Demänovská Dolina konané 2. decembra 2006 za neplatné.
Ústavný súd dospel k záveru, že voľby konané 2. decembra 2006 v obci neprebehli v súlade
s ústavnoprávnymi princípmi, a to najmä z dôvodu, že skupina voličov, ktorá bola spôsobilá vzhl'adom na
jej početnosť ovplyvniť výsledky volieb do orgánov samosprávy obce (tak starostu, ako aj poslancov
obecného zastupiteľstva), tak urobila pre získanie nemalej finančnej protihodnoty, pričom z okolností
prípadu vyplýva, že značná časť osôb nemala skutočný záujem na naplnení účelu a funkcie volieb do
orgánov samosprávy obcí tak, ako vyplývajú z príslušných ustanovení ústavy.

PLo ÚS 45/07 zo 6. novembra 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Brzotín konané
2. decembra 2006 za neplatné. Zvolený starosta spolu s politickou stranou, za ktorú kandidoval, počas
volebnej kampane na zhromaždení, ktoré s vol'bami nesúviselo, nedovoleným spôsobom ovplyvňoval
vôl'u konkrétnych voličov - sympatizantov SMK z radov dôchodcov obce - poskytnutím finančnej
hotovosti vyššej hodnoty v krátkom čase pred konaním volieb, čo možno považovať za "kupovanie
hlasov" voličov, ktoré jednoznačne bolo spôsobilé ovplyvniť celkový výsledok volieb a zároveň
predstavovalo zásah do slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti.

PLo ÚS 1/07 z 23. januára 2008 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by primátora mesta Sobrance
konané 2. decembra 2006 za neplatné. Ústavný súd zistil, že členovia okrskových volebných komisií
č. 1, 2 a 4 sa dopustili závažných pochybení, ktoré sú vo svojom súhrne schopné ovplyvniť slobodnú
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súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, ktorú garantuje čl. 31 ústavy a zákon o voľbách":
Sčítania hlasov v okrskových volebných komisiách č. l, 2 a 4 sa zúčastnili aj zapisovateľky týchto
komisií, ktoré sú zamestnankyňami Mestského úradu v Sobranciach, predsedníčka tejto komisie spolu
s jej členmi uznali hlasovací lístok nájdený na zemi, ktorým bol odovzdaný hlas pre S., a vzniknutý
problém - rozdiel počtu hlasovacích lístkov a obálok - riešili zničením jedného neplatného hlasovacieho
lístka.

B. Voľby do územnej samosprávy (samosprávy obce) konané v opakovanom termíne

Odloženie podania - O

Uznesenie o odmietnutí - l

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - O

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - O
2. Nález-2
(PL. ÚS 17/09, PL. ÚS 8/08)

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na opakované vol'by do orgánov územnej
samosprávy (samosprávy obce)

PLo ÚS 17/09 z 28. apríla 2010 - Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie
v obci Žehra zapísané v zápisnici o výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva obce Žehra konaných
25. apríla 2009 v časti týkajúcej sa poslancov L. H., R., J. M., nezávislého kandidáta, aM. M., R. Súčasne
vyhlásil M. M., za riadne zvoleného poslanca Obecného zastupiteľstva obce Žehra. Ústavný súd zistil
reálnu nezhodu počtu hlasov v zápisnici o voľbách poslancov obecného zastupiteľstva so súčtami hlasov
pri kontrole ich sčítania zo strany ústavného súdu, ktorá mala v konečnom dôsledku vplyv predovšetkým
na skutočný počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na funkciu poslanca Obecného
zastupitel'stva obce Žehra.

PLo ÚS 8/08 zo 6. novembra 2008 - Ústavný súd v súvislosti s voľbami v obci Perín-Chym rozhodol
nálezom o dvoch volebných sťažnostiach (spojených na spoločné konanie) týkajúcich sa dvoch volieb,
a to konaných 27. októbra 2007 a 15. marca 2008.

Prvé vol'by starostu obce Perín-Chym sa uskutočnili 27. októbra 2007. Z dôvodu rovnosti hlasov
kandidátov na funkciu starostu v prvých voľbách predseda národnej rady vyhlásil nové vol'by starostu.
Ústavný súd 27. februára 2008 v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 8/08 prijal sťažnosť strany Smer-
sociálna demokracia na ďalšie konanie vo veci napadnutého výsledku volieb starostu z 27. októbra 2007
(prvé voľby - prvá sťažnosť).

Súčasne však predseda národnej rady vyhlásil nové voľby starostu v obci Perín-Chym ešte v čase,
keď neuplynula zákonom ustanovená lehota na podávanie sťažností podl'a čl. 129 ods. 2 ústavy (do
desiatich dní po oznámení výsledku volieb).

Víťazom druhých volieb na funkciu starostu obce konaných 15. marca 2008 sa stal protikandidát
sťažovateľky Mgr. A. B. Ústavnému súdu bola 26. marca 2008 doručená sťažnosť sťažovatel'ky Mgr. A.
B., ktorou namieta neplatnosť volieb uskutočnených 15. marca 2008 (druhé voľby - druhá sťažnosť).
Ústavný súd uznesením sp. zn. PL. ÚS 18/08 zo 4. júna 2008 prijal sťažnosť Mgr. A. B. na ďalšie
konanie a spojil s konaním vedeným pod sp. zn. PL. ÚS 8/08.

Ústavný súd označeným nálezom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie zapísané
v zápisnici o výsledku volieb starostu vobci Perín-Chym z 27. októbra 2007 a za zvolenú starostku
vyhlásil Mgr. A. B. Voľby na starostu obce Perín-Chym uskutočnené 15. marca 2008 vyhlásil ústavný
súd za neplatné.

51



Ústavný súd dospel k záveru, že vyhlásením st'ažovatel'ky za zvolenú starostku odpadol právny
dôvod na konanie druhých volieb, preto museli byť podľa názoru ústavného súdu zrušené ako neplatné.
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e) Vol'by 2010 - 27. november 2010
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí podľa §59 zákona
o ústavnom súde'")

A. Voľby konané v riadnom termíne 27. novembra 2010

Tabuľka č. 17 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

konané 27. novembra 2010

odloženie veci
23a zákona o ústavnom súde

43

96 ods. 1 OSP29
3

60

Zdroj: vlastný

B. Opakované vol'by

27

Tabuľka č. 18 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(do orgánov samosprávy obcí - starosta a obecné zastupiteľstvo)

2

96 ods. 10SP
o

Zdroj: vlastný

1

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na Ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:

28 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
ľred ním a o postavení jeho sudcom v znení platnom a účinnom do 30. apríla 2011

9 zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
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(1) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovatel'a, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovatel'a na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
zastavenie konania - Podl'a § 31a zákona o ústavnom súde' sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to
nevylučuje. Podľa § 96 ods. 1 OSP môže navrhovate l' vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom.
Akje návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnutie vo veci samej - Podl'a § 33 ods. 1 v spojení s § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť vol'by za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností na voľby do orgánov územnej samosprávy

Á. Vol'by konané v riadnom termíne 27. novembra 2010

13
II Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Zastavené podľa § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 96
ods. 10SP

o Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

Im Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom
súde

60
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40
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O
Uznesenie o Uznesenie o Uznesenie o

Nález
zastavení odmietnutí zamietnutí

3 O O O

O 60 O O

O O 15 12

Odloženie veci

O

25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

Rozhodnuté vo veci samej podľa §33 ods. 1
zá kona o ústavnom súde

O
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B. Opakované vol'by

IliIO,OO%

3

2

1

Im Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom
súde

Zhodnotenie volieb do orgánov územnej samosprávy (samosprávy obce) v roku 2010

A. Voľby konané v riadnom termíne 27. novembra 2010

Odloženie podania - 43

Uznesenie o odmietnutí - 60
(PL.ÚS 28/2011, PL. ÚS 55/2011, PL. ÚS 71/2011, PL. ÚS 76/2011, PL. ÚS 82/2011, PL. ÚS 86/2011,
PL. ÚS 79/2011, PL. ÚS 69/2011, PL. ÚS 54/2011, PL. ÚS 81/2011, PL. ÚS 66/2011, PL. ÚS 83/2011,
PL. ÚS 41/2011, PL. ÚS 7212011, PL. ÚS 21/2011, PL. ÚS 63/2011, PL. ÚS 57/2011, PL. ÚS 7312011,
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PL. ÚS 53/2011, PL. ÚS 87/2011, PL. ÚS 49/2011, PL. ÚS 32/2011, PL. ÚS 38/2011, PL. ÚS 64/2011,
PL. ÚS 68/2011, PL. ÚS 52/2011, PL. ÚS 85/2011, PL. ÚS 45/2011, PL. ÚS 42/2011, PL. ÚS 37/2011,
PL. ÚS 60/2011, PL. ÚS 48/2011, PL. ÚS 30/2011, PL. ÚS 84/2011, PL. ÚS 74/2011, PL. ÚS 80/2011,
PL. ÚS 44/2011, PL. ÚS 78/2011, PL. ÚS 51/2011, PL. ÚS 36/2011, PL. ÚS 88/2011, PL. ÚS 47/2011,
PL. ÚS 46/2011, PL. ÚS 35/2011, PL. ÚS 75/2011, PL. ÚS 40/2011, PL. ÚS 59/2011, PL. ÚS 31/2011,
PL. ÚS 20/2011, PL. ÚS 61/2011, PL. ÚS 67/2011, PL. ÚS 43/2011, PL. ÚS 34/2011, PL. ÚS 50/2011,
PL. ÚS 29/2011, PL. ÚS 90/2011, PL. ÚS 65/2011, PL. ÚS 62/2011, PL. ÚS 77/2011, IV. ÚS 420/2010)

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - 3
(PL. ÚS 2/2011, PL. ÚS 33/2011, PL. ÚS 58/2011)

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - 15
(PL. ÚS 23/2011, PL. ÚS 26/2011, PL. ÚS 24/2011, PL. ÚS 17/2011, PL. ÚS 70/2011, PL. ÚS 19/2011,
PL. ÚS 14/2011, PL. ÚS 25/2011, PL. ÚS 3/2011, PL. ÚS 12/2011, PL. ÚS 10/2011, PL. ÚS 8/2011,
PL. ÚS 22/2011, PL. ÚS 15/2011, PL. ÚS 7/2011)

2. Nález-12
(PL. ÚS 89/2011, PL. ÚS 1/2011, PL. ÚS 16/2011, PL. ÚS 27/2011, PL. ÚS 4/2011, PL. ÚS 11/2011,
PL. ÚS 56/2011, PL. ÚS 6/2011, PL. ÚS 18/2011, PL. ÚS 5/2011, PL. ÚS 9/2011, PL. ÚS 13/2011)

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov obecnej samosprávy
konaných 27. novembra 2010

PLoÚS 4/2011 z 22. februára 2011- Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom vyhlásil vol'by starostu
obce Nový Tekov konané 27. novembra 2010 za neplatné, a to z dôvodu, že pri hlasovaní dvoch voličov
mimo volebnej miestnosti došlo k porušeniu volebného zákona (bol prítomný len jeden člen volebnej
komisie a voličom nebolo umožnené vhodiť hlasovacie lístky do volebnej schránky osobne), sčítavania
hlasov sa zúčastnila aj zapisovatel'ka, hoci jej funkcia je obmedzená len na organizačné a administratívne
zabezpečenie volieb, volebná dokumentácia nebola uložená, uschovaná a zapečatená v súlade
so zákonom spôsobom, ktorý by vylučoval manipuláciu s ňou, a navyše výsledky volieb zistené volebnou
komisiou sa nezhodovali so zisteniami ústavného súdu o počte odovzdaných hlasov dvom kandidátom.

PLo ÚS 11/2011 z 2. marca 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Oščadnica
konané 27. novembra 2010 za neplatné, a to z dôvodu, že miestna volebná komisia (MVK) prepočítavala
volebné lístky v rozpore so zákonom v prítomnosti iných ako zákonom určených osôb (zapisovatel',
sťažovateľ) bez súhlasu Ústrednej volebnej komisie, volebná dokumentácia po skončení volieb nebola
zabezpečená zákonným spôsobom, na zozname voličov, ktorý preukazuje účasť voliča na hlasovaní, bola
zakrúžkovaná minimálne jedna osoba, ktorá sa preukázatel'ne volieb nezúčastnila, a po preskúmaní
sporných hlasovacích lístkov bola ústavným súdom zistená rovnosť hlasov medzi dvoma kandidátmi,
ktorí získali najvyšší počet hlasov.

PLo ÚS 56/2011 z 2. marca 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu a vol'by do Obecného
zastupitel'stva obce Dolná Lehota konané 27. novembra 2010 za neplatné. Dôvodom bolo nezapečatenie
volebnej dokumentácie, prítomnosť osôb pri sčítavaní hlasov, ktorým to zákon neumožňuje
(zapisovateľka), volebné výsledky dosiahnuté jedným sťažovatel'om a uvedené v zápisnici nezodpovedali
výsledkom zisteným prepočítaním hlasov vo volebnej dokumentácii.

PLoÚS 18/2011 z 2. marca 2011- Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Banský Studenec
konané 27. novembra 2010 za neplatné. Dôvodom bolo jednak zvýhodnenie odporkyne oproti iným
kandidátom, ktorá bola zastupujúcim starostom vymenovaná za zapisovateľku volebnej komisie
a zároveň kandidovala na funkciu starostu a bola z toho dôvodu prítomná vo volebnej miestnosti, ako aj
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prítomnosť tejto zapisovateľky a zároveň kandidátky na starostu a prítomnosť zastupujúceho starostu,
ktorý nebol členom miestnej volebnej komisie, na otváraní obálok a sčítavaní hlasov.

PL. ÚS 13/2011 z 23. februára 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu a poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Svinia konané 27. novembra 2010 za neplatné. Dôvodom bolo pomáhanie
negramotným občanom upraviť hlasovacie lístky zo strany kandidáta na poslanca obecného
zastupiteľstva, cielená manipulácia s voličmi, ktorí boli v predsieni volebnej miestnosti nabádaní, aby
volili konkrétnych kandidátov, a následné odmietnutie 7 z 8 členov volebnej komisie podpísať zápisnicu
o výsledku volieb.

PL. ÚS 16/2011 z 23. februára 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Trebichava
konané 27. novembra 2010 za neplatné. Dôvodom bolo účelové prihlásenie 20 % oprávnených voličov
(v počte 8) v obci na trvalý pobyt krátko pred komunálnymi voľbami a protizákonné hlasovanie do
prenosnej urny minimálne v jednom prípade. Ústavný súd zohľadnil aj skutočnosť, že medzi zvolenou
starostkou a sťažovateľkou bol zistený rozdiel len 4 hlasov.

PL. ÚS 1/2011 z 9. marca 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by primátora mesta Levoča konané
27. novembra 2010 za neplatné. Dôvodom tohto rozhodnutia bola montáž bilbordu propagujúceho
odporcu uskutočnená v čase volebného moratória, ktorú ústavný súd považoval za vedenie kampane
mimo určeného času a za zverejňovanie informácií o kandidátovi na primátora (odporca) v jeho prospech
spôsobom, ktorý je počas volieb zakázaný. Ústavný súd považoval za preukázanú aj skutočnosť
neprípustného ovplyvňovania voličov priamo vo volebnej miestnosti jedným z členov okrskovej volebnej
komisie.
(Pokial' ide o mesto Levoča, ústavný súd vyslovil porušenie ústavnosti a zákonnosti aj v súvislosti
s opakovanými voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa v meste Levoča konali 25. júna 2011, a to
nálezom sp. zn. PL. ÚS 104/2011 z 19. októbra 2011.)

PL. ÚS 89/2011 zo 16. marca 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby poslancov do Obecného
zastupitel'stva obce Jablonica konané 27. novembra 2010 za neplatné. Dôvodom rozhodnutia ústavného
súdu bola manipulácia s odovzdanými hlasovacími lístkami predsedníčkou okrskovej volebnej komisie,
účasť zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pri sčítaní hlasov, nezapečatenie nepoužitých
hlasovacích lístkov a obálok, posúdenie 12 neplatných hlasovacích lístkov ako platných.

PL. ÚS 6/2011 z 2. marca 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce a vol'by poslancov
do Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Boca konané 27. novembra 2010 za neplatné. Dôvodom tohto
rozhodnutia bolo, že ústavný súd dospel k záveru o účelovosti prihlásenia sa na trvalý pobyt u 9
obyvateľov obce, ktorí napriek tomu, že sa na trvalý pobyt v obci prihlásili bezprostredne pred konaním
volieb, sa po voľbách v krátkom čase z trvalého pobytu v obci odhlásili, a zároveň existovali závažné
pochybnosti o úmysle trvale sa zdržiavať na území obce u ďalších 15 osôb, ktoré sa na trvalý pobyt v obci
takisto prihlásili pred konaním volieb. Význam pre rozhodnutie ústavného súdu mal aj postup obce pri
prihlasovaní na trvalý pobyt, ktorý nebol v súlade so zákonom a vyvolával závažné pochybnosti o tom,
ako obec overovala vlastnícke právo k nehnuteľnostiam pri hlásení trvalého pobytu. Proces tvorby
voličskej základne v obci ústavný súd považoval za účelový a špekulatívny.

PL. ÚS 27/2011 z 23. februára 2011- Ústavný súd nálezom zrušil výsledok volieb poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Macov konaných 27. novembra 2010 v časti týkajúcej sa zvolenia L. E. a A. F.
za poslancov Obecného zastupiteľstva obce Macov. Z výsledkov dokazovania ústavný súd zistil, že
volebná komisia nepostupovala pri určení toho, kto bol zvolený za poslanca, v súlade so zákonom (§ 44
ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí"), 1. j. neurčila poslanca žrebom,
a to napriek tomu, že tak postupovať mala, keďže podľa výsledkov volieb sťažovatel'ka a odporcovia
získali vo voľbách poslancov obecného zastupiteľstva rovnaký počet hlasov, pričom sťažovateľka
kandidovala ako nezávislý kandidát a odporcovia kandidovali za inú politickú stranu.
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PLo ÚS 5/2011 z 23. februára 2011 - Ústavný súd nálezom zrušil výsledok volieb do Obecného
zastupiteľstva obce Vel'ká Lesná konaných 27. novembra 2010 v časti týkajúcej sa zvolenia Ing. J. L
a Mgr. M. Š. za poslancov Obecného zastupitel'stva obce Vel'ká Lesná. Ústavný súd konštatoval, že
v tomto prípade jednoznačne nastali podmienky, keď rovnaký počet hlasov získali až traja kandidáti
viacerých politických strán na obsadenie 2 poslaneckých miest (z celkového počtu 5 miest), a preto bolo
potrebné aplikovať právnu úpravu ustanovenia § 44 ods. 3 volebného zákona, a teda určiť dvoch
zvolených poslancov žrebom. Volebná komisia tak konala v rozpore so zákonom.

PLo ÚS 9/2011 z 22. februára 2011 - Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie mestskej volebnej
komisie mesta Detva zapísané v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode Č. 1 vo voľbách do
Mestského zastupiteľstva mesta Detva konaných 27. novembra 2010 v časti týkajúcej sa zvolenia Ing. M.
B. za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Detva a vyhlásil L S. za riadne zvoleného poslanca
Mestského zastupitel'stva mesta Detva vo volebnom obvode Č. 1. Po kontrole sčítania hlasov ústavný súd
zistil reálnu nezhodu medzi počtom hlasov v zápisniciach okrskových volebných komisií a súčtami
hlasov pri ich kontrole. Z uvedených zistení vyplýva, že sťažovateľ sa s reálne získaným počtom hlasov
zaradil na 2. miesto v poradí, čo pri voľbe dvoch poslancov zo 6 kandidátov znamená, že
sa dostal na miesto platne zvoleného poslanca. Odporca sa podľa týchto zistení umiestnil na treťom
mieste ako náhradník - kandidát, ktorý nebol vo volebnom obvode zvolený za poslanca mestského
zastupiteľstva.

B. Voľby do územnej samosprávy (samosprávy obce) konané v opakovanom termíne

Odloženie podania - O

Uznesenie o odmietnutí - 2

Zastavenie konania pre späťvzatie sťažnosti - O

Rozhodnutie vo veci samej
1. Uznesenie o zamietnutí sťažnosti - O
2. Nález-l
(PL. ÚS 10412011)

Vplyv nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky na opakované vol'by do orgánov územnej
samosprávy (samosprávy obce)

PLo ÚS 104/2011 z 19. októbra 2011 - Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby primátora mesta Levoča
konané 25. júna 20 II za neplatné, a to z dôvodu opakovaného zistenia nesprávneho počtu odovzdaných
hlasovacích lístkov, opakovaného zistenia nesprávneho vyhodnotenia platnosti hlasovacích lístkov, ako aj
z dôvodu nedostatkov v zoznamoch voličov.

Voľby konané 27. októbra 2012

Ústavnému súdu boli v roku 2012 doručené dve sťažnosti namietajúce ústavnosť a zákonnosť volieb do
orgánov samosprávy obce, ktoré predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa
ustanovenia § 48 ods. l písm. d) zákona Č. 346/1990 Zb. zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov po uprázdnení miesta starostu obce.
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PLo ÚS 1/2013 z 23. januára 2013 - sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť nových volieb starostu
obce Hermanovce konaných dňa 27. októbra 2012 bola uznesením pléna ústavného súdu 23. januára
2013 odmietnutá ako oneskorene podaná.

PLo ÚS 3/2013 z 20. februára 2013 - o sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť nových volieb starostu
obce Babín konaných dňa 27. októbra 2012 rozhodlo plénum ústavného súdu uznesením z 20. februára
2013 tak, že ju odmietlo ako zjavne neopodstatnenú.
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V. Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Celkový počet doručených volebných sťažností v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych
krajov od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013 je 9.

A. Doručené sťažnosti

Graf Č. 27 Počet doručených sťažností na voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa rokov
Zdroj: vlastný

Legenda
počet doručených sťažností - celkový počet volebných sťažností na vol'by do orgánov územnej samosprávy doručených
Ústavnému súdu Slovenskej republiky
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B. Rozhodovanie o sťažnostiach

Graf č. 28 Prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností na voľby do orgánov samosprávnych
krajov od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný

II Odložené podľa § 23a

• Odmietnuté na predbežnom prerokovaní

oZastavené

O Rozhodnuté vo veci

Graf č. 29 Percentuálny prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný

Legenda ku grafu č. 28 a č. 29
odložené podľa § 23a - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie
konania, podanie odloží.
odmietnuté na predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(l) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon

neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
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zastavené konanie - Podľa § 31a zákona o ústavnom súde sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to
nevylučuje. Podľa § 96 ods. l OSP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom.
Akje návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnuté vo veci - Podľa § 33 ods. l zákona o ústavnom súde vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento
zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením.

r
I

I
r-

I

C. Sťažovatelia

I'
I

t

Graf Č. 30 Prehľad volebných sťažností na voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa
sťažovateľov (§ 59 zákona o ústavnom súde)

Zdroj: vlastný
* sťažnosť podaná iným subjektom - napr. obec, poslanci a občania obce, petičný výbor, obecný úrad rI.

Legenda
Podl'a § 59 zákona o ústavnom súde:
(1) Sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu
alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. 1
písm. a) až e) aj politická strana, ktorá sa na vol'bách zúčastnila, 10 % oprávnených voličov volebného obvodu alebo kandidát,
ktorý získal vo volebnom obvode najmenej 10 % voličov.
(2) Sťažnosť proti výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu alebo do orgánu
miestnej samosprávy môže podať aj protikandidát, ktorý získal aspoň 10 % hlasov. Sťažnosť môže podať aj najmenej 10 %
voličov príslušného volebného obvodu; k sťažnosti musia byť pripojené podpisy a adresy týchto občanov.

r
I

I
I.

Tabuľka Č. 19 Prehľad podaných volebných sťažností na voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa
politických strán od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

I
L

volebné obdobia
počet podaní

spolu
politická strana

2001- 2005 - 2009 -
2005 2009 2013

Občianski kandidáti O O l l
Slovenská ľudová únia 1 O O 1
Strana demokratickej ľavice O O l l
spolu 1 O 2 3

I
L

I
L

I.-
ZdrOJ: vlastný

l_
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Graf č. 31 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa politických
strán od l. 1. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný

2

l

o

mObčianski kandidáti 13Slovenská ľudová únia • Strana demokratickej ravice

Graf č. 32 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa politických
strán pre volebné obdobie od 1. 12. 2001 do 26. 11. 2005

Zdroj: vlastný

l

o

IIIObčianski kandidáti • Slovenská rudová únia 13Strana demokratickej ľavice

Graf č. 33 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa politických
strán pre volebné obdobie od 26. 11. 2005 do 14. 11. 2009

Zdroj: vlastný

2

l

o

• Občianski kandidáti Ili1Slovenská ľudová únia • Strana demokratickej ľavice

Graf č. 34 Prehľad podaných sťažností na voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa politických
strán pre volebné obdobie od 14. ll. 2009 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný
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Chronologický prehl'ad podľa jednotlivých volebných období

a) Voľby 2001-1. december 2001
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy podľa §59
zákona o ústavnom súde'")

Tabuľka Č. 20 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(voľby do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda

samosprávneho kraja) konaných 1. decembra 2001

2

o

o

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(l) Ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa.
(2) Návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané
náležitosti, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy zjavne neopodstatnené alebo
podané oneskorene môže ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ak
ústavný súd navrhovateľa na takéto vady návrhu upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.
rozhodnutie vo veci - Podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

30 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 19. marca 2002
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Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností na vol'by do orgánov územnej samosprávy

liOdložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podra § 33 ods. 1 zákona o ústavnom
súde

11100%

3

1

2

o

o o o o

Odloženie veci Uznesenie o odmietnutí Uznesenie o zamietnutí Nález

25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona
o ústavnom súde

o o o o

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov územnej
samosprávy (voľby do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja
a predseda samosprávneho kraja)

Ústavný súd Slovenskej republiky nevyslovil neústavnost' ani nezákonnosť volieb do orgánov
územnej samosprávy (voľby do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja
a predseda samosprávneho kraja) konaných 1.decembra 2001.

\
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b) Voľby 2005 - 26. november 2005
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy podľa §59
zákona o ústavnom súde 31)

Tabuľka Č. 21 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(voľby do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda

samosprávneho kraja) konaných 26. novembra 2005

2

o

Zdroj: vlastný

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(l) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
rozhodnutie vo veci - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

31 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 9. decembra 2005
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Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností na vol'by do orgánov územnej samosprávy

00,00%

.66,

33,33%

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

Im Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom
súde

2 oo

oo o o
s § 63 zákona o ústavnom súde

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov územnej
samosprávy (vol'by do orgánov samosprávnych krajov - zastupitel'stvo samosprávneho kraja
a predseda samosprávneho kraja)

Ústavný súd Slovenskej republiky nevyslovil neústavnosť ani nezákonnosť volieb do orgánov
územnej samosprávy (voľby do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja
a predseda samosprávneho kraja) konaných 26. novembra 2005.
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c) Voľby 2009 -14. november 2009
(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy podľa §59
zákona o ústavnom súde 32)

Tabuľka Č. 22 Spôsoby vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy
(voľby do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda

samosprávneho kraja) konaných 14. novembra 2009

odloženie veci
23a zákona o ústavnom súde

4

o

Zdroj: vlastný

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(1) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovatel'a, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
rozhodnutie vo veci - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

32 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 31. marca 20 l O
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Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností na vol'by do orgánov územnej samosprávy

11Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1zákona o
ústavnom súde

11100%

II Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa
§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

4 oo o

oo Rozhodnuté vo veci samej podľa §33 ods. 1
zákona o ústavnom súde

o o o

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do orgánov územnej
samosprávy (vol'by do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja
a predseda samosprávneho kraja)

Ústavný súd Slovenskej republiky nevyslovil neústavnosť ani nezákonnosť volieb do orgánov
územnej samosprávy (voľby do orgánov samosprávnych krajov - zastupiteľstvo samosprávneho kraja
a predseda samosprávneho kraja) konaných 14. novembra 2009.
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VI. Voľby do Európskeho parlamentu

Celkový počet doručených volebných sťažností v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu
od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013 je 1.

A. Doručené sťažnosti

Graf Č. 35 Počet doručených sťažností na voľby do Európskeho parlamentu podľa rokov
Zdroj: vlastný

Legenda
počet doručených st'ažností - celkový počet volebných sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy doručených
Ústavnému súdu Slovenskej republiky

70



B. Rozhodovanie o sťažnostiach

2

1

o
2009-20132004-2009

o o

Graf Č. 36 Prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností na voľby do Európskeho parlamentu od 1.
l. 1993 do 31. 8.2013

Zdroj: vlastný

IiJ Odložené podľa § 23a

• Odmietnuté na predbežnom prerokovaní

oZastavené

(IDRozhodnuté vo veci

Graf Č. 37 Percentuálny prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností vo voľbách do Európskeho
parlamentu od l. l. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný

Legenda ku grafu Č. 36 a Č. 37
odložené podl'a § 23a - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie
konania, podanie odloží.
odmietnuté na predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(1) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
zastavené konanie - Podľa § 31a zákona o ústavnom súde sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú ustanovenia
Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje.
Podľa § 96 ods. l ~SP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh
vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
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rozhodnuté vo veci - Podľa § 33 ods. 1 zákona o ústavnom súde vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento
zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením.

C. St'ažovatelia

Graf Č. 38 Prehľad volebných sťažností na voľby do Európskeho parlamentu podľa sťažovateľov
(§ 59 zákona o ústavnom súde)

Zdroj: vlastný
* sťažnosť podaná iným subjektom - napr. obec, poslanci a občania obce, petičný výbor, obecný úrad

Legenda
Podľa § 59 zákona o ústavnom súde:
(1) Sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu
alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. 1
písm. a) až e) aj politická strana, ktorá sa na voľbách zúčastnila, 10 % oprávnených voličov volebného obvodu alebo kandidát,
ktorý získal vo volebnom obvode najmenej 10 % voličov.
(2) Sťažnosť proti výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu alebo do orgánu
miestnej samosprávy môže podať aj protikandidát, ktorý získal aspoň 10 % hlasov. Sťažnosť môže podať aj najmenej 10 %
voličov príslušného volebného obvodu; k sťažnosti musia byť pripojené podpisy a adresy týchto občanov.
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Chronologický prehľad podl'a jednotlivých volebných období

a) Voľby 2004 - 13. jún 2004

Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s vol'bami do Európskeho parlamentu
doručené žiadne podania.

b) Voľby 2009 - 6. jún 2009

Tabul'ka č. 23 Spôsoby vybavenia sťažností pre neústavnosť a nezákonnosť volieb
do Európskeho parlamentu konaných 6. júna 2009

Legenda
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(1) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63 ods. 1 a 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípadoch uvedených v odseku l písm. a) až c) ústavný súd rozhoduje nálezom.

33 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 31. decembra 20 II
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Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností pre neústavnosť a nezákonnost' volieb do
Európskeho parlamentu

II Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

•• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona
o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63
zákona o ústavnom súde

111100%

•• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa
§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

o oo o

oo Rozhodnuté vo veci samej podľa § 33 ods. 1 v
spojení s § 63 zákona o ústavnom súde

o o o

Zhodnotenie volieb do Európskeho parlamentu konaných 6. júna 2009

Odložené podania - 1
(Rvp 999/09)

Uznesením odmietnuté - O

Volebné sťažnosti rozhodnuté vo veci samej
1. Uznesením zamietnuté - O
2. Nález- O

Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'by do Európskeho parlamentu

Ústavný súd Slovenskej republiky nevyslovil neústavnosť ani nezákonnost' volieb.
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VII. Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Celkový počet doručených volebných sťažností v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej
republiky od 1. 1. 1993 do 31. 8.2013 je 3.

A. Doručené sťažnosti

Graf Č. 39 Počet doručených sťažností na voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa rokov
Zdroj: vlastný .

Legenda
počet doručených sťažností - celkový počet volebných sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy doručených
Ústavnému súdu Slovenskej republiky

B. Rozhodovanie o sťažnostiach

Graf Č. 40 Prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností na voľby prezidenta Slovenskej
republiky od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný
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fi! Odložené podľa § 23a

II Odmietnuté na predbežnom prerokovaní

o Zastavené

O Rozhodnuté vo veci

111100%

Graf Č. 41 Percentuálny prehľad o spôsobe vybavenia volebných sťažností vo voľbách prezidenta
Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2013

Zdroj: vlastný

Legenda
odložené podl'a § 23a - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie
konania, podanie odloží.
odmietnuté na predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(l) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon

neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
zastavené konanie - Podľa § 31 a zákona o ústavnom súde sa na konanie pred ústavným súdom primerane použijú ustanovenia
Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje.
Podľa § 96 ods. 1 OSP môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh
vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Akje návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
rozhodnuté vo veci - Podľa § 33 ods. l zákona o ústavnom súde vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento
zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením.

C. St'ažovatelia

Graf Č. 42 Prehľad volebných sťažností na voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa sťažovateľov
(§ 59 zákona o ústavnom súde)

Zdroj: vlastný
* sťažnosť podaná iným subjektom
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Legenda
Podľa § 59 zákona o ústavnom súde:
(1) Sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu

alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. l
písm. a) až e) aj politická strana, ktorá sa na voľbách zúčastnila, 10 % oprávnených voličov volebného obvodu alebo kandidát,
ktorý získal vo volebnom obvode najmenej IO % voličov.
(2) Sťažnosť proti výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu alebo do orgánu
miestnej samosprávy môže podať aj protikandidát, ktorý získal aspoň 10 % hlasov. Sťažnosť môže podať aj najmenej 10 %
voličov príslušného volebného obvodu; k sťažnosti musia byť pripojené podpisy a adresy týchto občanov.
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Chronologický prehľad podľa jednotlivých volebných období

a) Voľby 1993 - nepriama voľba prezidenta Slovenskej republiky
1. kolo volieb: 26. január 1993
2. kolo volieb: 15. február 1993

Ústavný súd Slovenskej republiky disponuje právomocou rozhodovať o sťažnostiach vo veci
voľby prezidenta Slovenskej republiky až od roku 1999 (pozri § 63d zákona č. 97/1999 Z. z., ktorým sa
mení a dopÍňa zákon o ústavnom súde").

b) Voľby 1999
1. kolo volieb: 15. máj 1999
2. kolo volieb: 29. máj 1999

Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej
republiky doručené žiadne sťažnosti.

c) Voľby 2004
1. kolo volieb: 3. apríl 2004
2. kolo volieb: 17. apríl 2004

Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej
republiky doručené žiadne sťažnosti.

d) Voľby 2009
1. kolo volieb: 21. marec 2009
2. kolo volieb: 4. apríl 2009

Tabuľka č. 24 Spôsoby vybavenia sťažností vo veci voľby prezidenta Slovenskej republiky konanej
21. marca 2009 a 4. apríla 2009

o

o

Zdroj: vlastný

34 zákon Č. 97/1999 Z. Z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii
Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky Č. 293/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky Č. 398/1998 Z. Z.

35 zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení platnom a účinnom do 31. októbra 2009
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Legenda:
odloženie veci - Podľa § 23a zákona o ústavnom súde ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania,
podanie odloží. O odložení podania písomne vyrozumie toho, kto sa s podaním obrátil na ústavný súd.
odmietnutie pri predbežnom prerokovaní - Podľa § 25 zákona o ústavnom súde:
(1) Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovatel'a, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané
zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže
ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Ústavný súd môže odmietnuť aj
návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí
odôvodniť.
rozhodnutie vo veci samej - Podľa § 33 ods. l v spojení s § 63d zákona o ústavnom súde ústavný súd môže

a) vyhlásiť voľbu prezidenta Slovenskej republiky za neplatnú a nariadiť opakovanie vol'by podľa osobitného
predpisu,
b) sťažnosť zamietnuť.
Ústavný súd rozhoduje nálezom.

Percentuálne zobrazenie spôsobu vybavenia st'ažností vo veci vol'by prezidenta Slovenskej
republiky

II Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom súde

• Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2
zákona o ústavnom súde

o Rozhodnuté vo vecí samej podľa § 33 ods. 1 v spojení s § 63d
zákona o ústavnom súde

4

3

2

1

o

3 o o o

Odloženie veci
Uznesenie o
odmietnutí

Uznesenie o
zamietnutí

Nález

Odložené podľa § 23a zákona o ústavnom

Odmietnuté pri predbežnom prerokovaní
podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde

o o o o

Rozhodnuté vo vecí samej podľa §33 ods. 1 v
ení s § 63d zákona o ústavnom súde

o o o o
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Vplyv rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky na vol'bu prezidenta Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky nevyslovil neústavnosť ani nezákonnosť vol'by prezidenta

Slovenskej republiky konanej 21. marca 2009 a 4. apríla 2009.

Spracovali: JUDr. Zuzana Mozešová
JUDr. Martina Buchová

Štatistické údaje, tabul'ky a grafy spracovala: Ing. Zuzana Bodnárová
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