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I. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Rok 2012

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 8/2012 z 13. júna 2012

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnost' politickej strany pre namietanú neústavnosť volieb

do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 10. marca 2012 pre zjavnú
neopodstatnenosť a pre nedostatok právomoci ústavného súdu.

PRÁVNA VETA:
V čase volebnej kampane sa od štátnych orgánov vyžaduje istá miera zdržanlivosti

v záujme ochrany slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti. Ochranu
slobodnej súťaže politických síl vo voľbách však nemožno vykladať tak extenzívne, aby
v snahe o jej absolútne zachovanie bolo negované základné právo občanov na informácie.

Rok 1998

Uznesenie sp. zn. I. ÚS 54/98 z 25. augusta 1998

ROZHODNUTIE:
Návrh politickej strany na zrusenie rozhodnutia o odmietnutí registrácie jej

kandidátnej listiny Ústrednou volebnou komisiou bol Ústavným súdom Slovenskej republiky
odmietnutý z dôvodu nepríslušnosti ústavného súdu na prerokovanie veci.

PRÁVNA VETA:
Ústavný súd Slovenskej republiky je oprávnený konať len vo veciach upravených

v čl. 125 až čl. 129, ako aj čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, pričom ich výpočet je
taxatívny. Medzi tieto konania však nepatrí konanie, v ktorom by bol ústavný súd oprávnený
preskúmavať, či dokonca zrušovať rozhodnutie Ústrednej volebnej komisie o odmietnutí
registrácie kandidátnej listiny politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky.

Rok 1994

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 19/94 z 2. novembra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnosť pre nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej

republiky konaných v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994 na celom území Slovenskej
republiky.
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PRÁVNA VETA:
1. Žiaden z volebných zákonov neupravuje skrytú predvolebnú kampaň, ktorá sa môže

udiať spojením predstaviteľa štátneho orgánu s politickým subjektom, ktorý ho navrhol do
tejto funkcie. Vystúpenia tohto predstaviteľa štátneho orgánu môžu byť v zmysle konania
o volebnej ťažnosti protiprávne len v prípade preukázania, že ich obsahom bolo vystúpenie
v mene politických subjektov zúčastnených na voľbách.

2. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky zrušiť výsledok volieb alebo
vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods. 1 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 sa uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom
ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie
tohto oprávnenia ústavného súdu sa však vyžaduje hrubé alebo závažné porušenie, prípadne
opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb.

3. V konaní o volebnej sťažnosti nesie dôkazné bremeno sťažovateľ.
4. Ústavný súd v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 38/1993 Z. z. v spojení s § 120 ods. 1

Občianskeho súdneho poriadku rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov vykoná a nevykoná
tie, ktoré nemajú žiaden skutkový význam pre právne posúdenie opodstatnenosti volebnej
sťažnosti.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 16/94 z 27. októbra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnosť sťažovateľa na nezákonný postup politickej strany

vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných v dňoch 30. septembra
a 1. októbra 1994 na celom území Slovenskej republiky a proti výsledku volieb dosiahnutému
touto politickou stranou.

PRÁVNA VETA:
1. Otázka počtu podpisov voličov na petičných hárkoch predložených politickou

stranou alebo politickým hnutím pred registráciou kandidátnych listín je právne nerozhodná.
Ústavný súd je totiž viazaný rozhodnutiami volebných komisií o zaregistrovaní kandidátnych
listín. Táto viazanosť vyplýva z nedostatku právomoci ústavného súdu zrušovať rozhodnutia
volebných komisií [argumentum asimili - § 63 ods. 1 písm. c) a písm. b) 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].

2. Ak volebná sťažnosť právne argumentuje iba skutočnosťami, ktoré predpokladajú
právomoc ústavného súdu zrušovať rozhodnutia volebných komisií a také oprávnenie
ústavnému súdu v konkrétnom prípade nie je dané, volebnej sťažnosti nemožno vyhovieť.
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 17/94 z 27. októbra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnost' pre nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej

republiky konaných v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994 na celom území Slovenskej
republiky.

PRÁVNA VETA:
1. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky zrušit' výsledok volieb alebo

vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods. 1 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 sa uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom
ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie
tohto oprávnenia ústavného súdu sa vyžaduje hrubé alebo závažné porušenie, prípadne
opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb.

2. V konaní o volebnej sťažnosti nesie dôkazné bremeno sťažovateľ.
3. Ústavný súd Slovenskej republiky v zmysle § 31 ods. 4 zákona Č. 38/1993 Z. z.

v spojení s § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku rozhoduje, ktoré z navrhovaných
dôkazov vykoná a nevykoná tie, ktoré nemajú žiaden skutkový význam pre právne posúdenie
opodstatnenosti volebnej sťažnosti.

4. Výsledok volieb do Národnej rady Slovenskej republiky treba považovať za jeden
celok. Z toho nemožno vydeľovať výsledky dosahované jednotlivými politickými stranami
alebo politickými hnutiami. Taký postup by narušil celistvosť volieb, ktorá je predpokladom
jeho právnej relevancie.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 15/94 z 2. novembra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnosť politickej strany pre neústavnosť v predčasných

voľbách v roku 1994 do Národnej rady Slovenskej republiky a proti konečnému výsledku
volieb ako podanú zjavne neoprávneným subjektom.

PRÁVNA VETA:
Politickú stranu alebo politické hnutie, ktoré nesplnili podmienky ustanovené § 17 až

§ 20 zákona Slovenskej národnej rady Č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
v znení neskorších predpisov, môže pri podaní volebnej sťažnosti nahradiť aj iný procesne
legitimovaný subjekt. Predpokladom pre taký postup je však to, aby si procesne legitimované
subjekty osvojili tvrdenie o opodstatnenosti volebnej sťažnosti. Ak k tomu nedôjde, treba
politickú stranu alebo politické hnutie, ktoré nesplnili podmienky ustanovené v § 17 až § 20
citovaného volebného zákona, považovať za zjavne neoprávnené osoby na začatie konania
o volebnej sťažnosti.
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Uznesenie sp. zn. I. ÚS 47/94 z 21. septembra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol st'ažnost' fyzickej osoby namietajúcej rozhodnutie Slovenskej

volebnej komisie v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky pre
nepríslušnost' ústavného súdu.

PRÁVNA VETA:
Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky chránit' ústavnost' a zákonnost' volieb

do Národnej rady Slovenskej republiky je daná až po oznámení výsledku volieb.

Legenda
Ústavný súd Slovenskej republiky (d'alej aj "ústavný súd")

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 (ďalej aj "zákon
Č. 38/1993 Z. z.")

zákon Slovenskej národnej rady Č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
v znení neskorších predpisov (ďalej len "volebný zákon")
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II. Voľby do orgánov samosprávy obcí

Rok 2013

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 3/2013 z 20. februára 2013

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd o sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť nových volieb starostu obce

Babín konaných dňa 27. októbra 2012 rozhodol uznesením z 20. februára 2013 tak, že ju
odmietol ako zjavne neopodstatnenú.

VÝBER Z UZNESENIA:
Voľby sú vecou všeobecného (nie súkromného) záujmu, z čoho vyplýva povinnosť ich

uskutočnenia inter alia slobodnou voľbou na základe rovného volebného práva, pričom
prístup k verejným funkciám majú mať občania za rovnakých podmienok (čl. 30 ods. 1,3 a 4
ústavy). Posudzovanie iba férovosti volebnej kampane podľa doterajšej rozhodovacej praxe
ústavného súdu nemalo spravidla dosah na vyhlásenie volieb za neplatné, resp. na ich
zrušenie. Je vecou slobodnej súťaže a primusa volieb - občanov, aby sami a slobodne
vyvodzovali dôsledky, hoci aj z unfair vedenej volebnej kampane. Aj podľa názoru ústavného
súdu je potrebné princíp slobodných volieb radiť na rovnakú úroveň s princípmi všeobecnosti,
rovnosti a priamosti volieb s tajným hlasovaním. Zároveň ale platí, že bez uplatnenia tohto
princípu aj to najdokonalejšie uplatnenie ostatných princípov stráca svoj zmysel. Sloboda
volieb znamená aj slobodu rozhodovania každého voliča. Táto sloboda je zachovaná aj
v prípade, ak je volič konfrontovaný s negatívnou, klamlivou, resp. ostro vedenou volebnou
kampaňou. Len celkom výnimočne, a aj to pri dodržaní ďalších predpokladov, ústavný súd
zasiahol do výsledku volieb kvôli unfair vedenej volebnej kampani, resp. dozvukom kampane
v rámci volebného moratória, keďže účelom volieb je nepochybne aj objektívne zistenie vôle
voličov týkajúcej sa správy verejných vecí. Rozhodovanie v každej volebnej veci je preto
celkom individuálne a vždy záleží na posúdení okolností konkrétneho prípadu.

Rok 2011

Nález sp. zn. PLo ÚS 4/2011 z 22. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Nový Tekov konané 27. novembra

2010 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Za hlasovanie v súlade s volebným zákonom treba považovať zásadne len také

hlasovanie, pri ktorom volič sám vloží volebnú obálku do volebnej schránky. Uvedené platí aj
pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Zmyslom a účelom vloženia obálky

9



í
s hlasovacími lístkami do volebnej schránky (vrátane prenosnej volebnej schránky) je
garantovať tajnosť hlasovania a znemožniť prípadnú manipuláciu s odovzdaným hlasom.
Odovzdanie obálky s upraveným hlasovacím lístkom voličom členovi volebnej komisie, ktorý
má neskôr (na inom mieste ako volič hlasoval) túto obálku vložiť do prenosnej volebnej
schránky, pričom prenosná volebná schránka nie je po celý čas súčasne pod dozorom
obidvoch vyslaných členov volebnej komisie, je potrebné považovať za závažné porušenie
zákonnosti a ústavnosti takéhoto hlasovania.

l'

r
Nález sp. zn. PLo ÚS 11/2011 z 2. marca 2011 l'

!
ROZHODNUTIE:

Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Oščadnica konané 27. novembra
2010 za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Zákon o vol'bách posudzovanie hlasovacích lístkov upravuje spôsobom negatívnej

enumerácie. Podľa § 38 ods. 1 je neplatný "hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom
tlačive, ktorý nie je upravený podľa § 31 ods. 4, ak volič na hlasovacom lístku neoznačil
zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než
má byť zvolených do obecného (mestského) zastupiteľstva, alebo neoznačil zakrúžkovaním
ani jedného kandidáta na funkciu starostu obce (primátora), alebo ak zakrúžkovaním označil
viac ako jedného kandidáta na túto funkciu". Z citovaného ustanovenia vyplýva, že hlasovací
lístok, ktorý naplňa čo i len jeden z dôvodov neplatnosti, nemožno považovať za platný
hlasovací lístok. Platí to pre okrskovú volebnú komisiu, ktorá (podl'a § 38 ods. 4 zákona
o vol'bách) v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou
platnosťou pre účely zisťovania výsledku volieb. Nie je rozhodujúce, ktoré z kritérií
(dôvodov) neplatnosti kvalifikuje hlasovací lístok za neplatný. Rovnakú relevanciu má
skutočnosť, kedy dôvod neplatnosti hlasovacieho lístku vznikol a kto ho zapríčinil.

r
l,

rI.

Nález sp. zn. PLo ÚS 56/2011 z 2. marca 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu a vol'by do Obecného zastupitel'stva

obce Dolná Lehota konané 27. novembra 2010 za neplatné.
l,

VÝBER Z NÁLEZU:
Nezapečatenie volebnej dokumentácie považuje Ústavný súd Slovenskej republiky

za závažné porušenie volebného zákona (zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov), keďže v konečnom
dôsledku môže viesť k nepreskúmatel'nosti výsledkov volieb (reálna nemožnosť objektívne
preskúmať výsledky volieb) a zároveň zásadne zakladá dôvodné podozrenie z manipulácie
s hlasovacími lístkami.

I
L

I
L

I
L

10



Nález sp. ZB. PLo ÚS 18/2011 z 2. marca 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Banský Studenec konané

27. novembra 20 lOza neplatné.

PRÁVNA VETA:
Aj keď zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov priamo nevylučuje možnosť byť
zapisovateľom volebnej komisie a súčasne kandidovať na starostu obce [§ 11 ods. 3
volebného zákona vylučuje iba možnosť byť členom volebnej komisie a súčasne kandidovať
na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo starostu obce (primátora)], uvedená
skutočnosť už sama osebe môže vyvolávať pochybnosti o tom, či boli zachované rovnaké
podmienky prístupu k voľbe starostu obce pre všetkých kandidátov.

Nález sp. ZB. PLo ÚS 13/2011 z 23. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva

obce Svinia konané 27. novembra 2010 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Z ústavnoprávneho hľadiska je potrebné pred slobodným výberom osoby asistujúcej

preferovať ústavnú zásadu slobodného výkonu volebného práva podľa čl. 30 ods. 1 ústavy.
Ústavne konformný výklad § 32 zákona o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v danej
súvislosti vylučuje, aby voličovi, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, asistoval taký iný volič, ktorý je sám
v prebiehajúcich vol'bách v postavení kandidáta. Išlo by totiž o zrejmý rozpor záujmov medzi
voličom odkázaným na pomoc inej osoby a voličom asistujúcim s potenciálnymi dôsledkami
porušenia základného práva slobodne voliť podľa čl. 30 ods. 1 ústavy.

Účelom volebného moratória je podl'a ústavného súdu v zásade relatívne upokojenie
vyhrotenej atmosféry pred vol'bami a zabránenie šíreniu zvlášť takých náhlych informácií
o kandidátoch, na ktoré už nemožno riadne reagovať v kampani. S tým súvisí aj zákaz šírenia
týchto informácií v bezprostrednej blízkosti volebných miestností, kde je už volič
bezprostredne pred samotnou vol'bou a uvažuje nad kandidátom, ktorého si vyberie.

Nález sp. ZB. PLo ÚS 16/2011 z 23. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Trebichava konané 27. novembra

2010 za neplatné.
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PRÁVNA VETA:
Volebné súdnictvo je založené na predpoklade objektívnej príčinnej súvislosti medzi

volebnou vadou a výsledkom zastupiteľského zboru alebo aspoň na možnej príčinnej
súvislosti (potenciálnej causalite). Túto možnú príčinnú súvislosť však treba vykladať nie iba
ako abstraktnú možnosť, ale treba ju v konaní riadne preukázať.

Nález sp. zn. PLo ÚS 1/2011 z 9. marca 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby primátora mesta Levoča konané 27. novembra

2010 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Umiestňovanie bilbordu propagujúceho kandidáta na primátora uskutočnené v čase

volebného moratória Ústavný súd Slovenskej republiky považuje za vedenie kampane mimo
ustanoveného času (§ 30 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov) a za zverejňovanie informácie
o ňom a v jeho prospech spôsobom, ktorý je počas volieb zakázaný (§ 30 ods. 2 a 11
uvedeného zákona), teda za porušenie volebného zákona.

Nález sp. zn. PLo ÚS 89/2011 zo 16. marca 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva obce

Jablonica konané 27. novembra 2010 za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Viacnásobné závažné, v prípade zasahovania do obsahu hlasovacích lístkov aj hrubé

porušenie volebného zákona, priamo ovplyvňujúce výsledok volieb znamená zároveň
aj neústavnosť týchto volieb spočívajúcu v zásahu do základného práva občanov zúčastňovať
sa na správe vecí verejných slobodnou voľbou svojich zástupcov, do princípu rovnosti
a priamosti volebného práva a do základného práva občanov na prístup k voleným funkciám
za rovnakých podmienok, ktoré sú garantované čL 30 ods. 1, 3 a 4 ústavy, a oprávňuje
ústavný súd uplatniť svoju právomoc podľa čl. 129 ods. 2 ústavy a § 63 zákona o ústavnom
súde.

Nález sp. zn. PLo ÚS 6/2011 z 2. marca 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce a vol'by poslancov do Obecného

zastupiteľstva obce Vyšná Boca konané 27. novembra 2010 za neplatné.

l
L
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PRÁVNA VETA:
Ak sa v konaní o volebnej sťažnosti preukáže, že napriek formálnemu prihláseniu

sa na trvalý pobyt v obci "novoprihlásení" obyvatelia obce nemajú skutočný záujem podieľať
sa na výkone obecnej samosprávy, potom je v základoch narušená ústavná koncepcia
vyplývajúca z čl. 64a v spojení s čl. 67 a čl. 69 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky,
zahŕňajúca požiadavku, aby personálne obsadenie orgánov obce bolo výsledkom vôle
fyzických osôb, ktoré majú k obci ako jednotke územnej samosprávy právne relevantný vzťah
spočívajúci v trvalom pobyte na jej území. V takom prípade voľby do orgánov samosprávy
obce neplnia jednu zo základných funkcií, aby zloženie orgánov samosprávy obce
vyjadrovalo vôľu obyvateľov obce majúcich úmysel tvoriť integrálnu súčasť personálneho
substrátu územnej samosprávy, preto sú potom v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky
a ako neústavné je potrebné ich vyhlásiť za neplatné.

Nález sp. zn. PLo ÚS 27/2011 z 23. februára 2011

ROZHODNUTIE:
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 voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov), t. j.
neurčila poslanca žrebom, a to napriek tomu, že tak postupovať mala, keďže podľa výsledkov
volieb sťažovateľka a odporcovia získali vo voľbách poslancov obecného zastupiteľstva
rovnaký počet hlasov, pričom sťažovateľka kandidovala ako nezávislá kandidátka
a odporcovia kandidovali za inú politickú stranu.

Nález sp. zn. PLo ÚS 5/2011 z 23. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom zrušil výsledok volieb do Obecného zastupiteľstva obce Vel'ká

Lesná konaných 27. novembra 2010 v časti týkajúcej sa zvolenia Ing. J. I. a Mgr. M. Š. za
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľká Lesná.

Ústavný súd konštatoval, že v tomto prípade jednoznačne nastali podmienky, ked'
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 teda konala v rozpore so zákonom.
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Nález sp. zn. PLo ÚS 9/2011 z 22. februára 2011

ROZHODNUTIE:
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 I. S. za riadne zvoleného
poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Detva vo volebnom obvode Č. 1.

VÝBER Z NÁLEZU:
Ústavný súd sa musí v konaní vo volebných veciach vzhl'adom na jeho účel, ktorým je

predovšetkým verejný záujem na tom, aby výsledok volieb odrážal skutočnú vôľu voličov,
a bol teda zachovaný základný predpoklad fungovania demokratického štátu, riadiť princípom
materiálneho chápania ochrany ústavnosti, a vyrovnať sa tak s každým zisteným a zároveň
relevantným porušením zákonnosti alebo ústavnosti volebného procesu.

Vzhľadom na zistenie ústavného súdu o reálnej nezhode počtu hlasov v zápisniciach
okrskových volebných komisií o voľbách poslancov mestského zastupiteľstva so súčtami
hlasov pri kontrole ich sčítania zo strany ústavného súdu, ktoré má v konečnom dôsledku
vplyv predovšetkým na skutočný počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na
funkciu poslanca a čiastočne aj na ich poradie z hl'adiska počtu získaných hlasov, ústavný súd
dospel k záveru, že ide o také závažné porušenie zákona o voľbách do územnej samosprávy,
ktoré je v príčinnej súvislosti so zisteným výsledkom volieb. V dôsledku uvedených
skutočností vzniká dôvodná pochybnosť, že výsledok volieb neodráža skutočnú vôľu voličov.

Nález sp. zn. PLo ÚS 104/2011 z 19. októbra 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby primátora mesta Levoča konané 25. júna 2011

za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov Ústavný súd Slovenskej republiky

na základe argumentu a simili (keďže volebný zákon túto otázku explicitne nerieši, ale ide
o podobnú situáciu) zohľadnil § 38 ods. 3 volebného zákona v súvislosti s posudzovaním
hlasovacích lístkov, na ktorých volič okrem zákonom predpokladanej platnej úpravy
hlasovacieho lístka spočívajúcej v zakrúžkovaní poradového čísla kandidáta urobil navyše
ešte aj inú úpravu spočívajúcu v dokreslení akejkoľvek kresby na hlasovacom lístku, ako aj
prípad, keď volič okrem zakrúžkovania poradového čísla ním zvoleného kandidáta podčiarkol
súčasne aj meno tohto kandidáta, pričom takto upravené hlasovacie lístky považoval Ústavný
súd Slovenskej republiky za platné.
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 53/2011 z 9. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnosť politickej strany pre neústavnosť a nezákonnosť

volieb primátora mesta Nitra konaných 27. novembra 2010 ako podanú zjavne neoprávnenou
osobou.

PRÁVNA VETA:
Slovné spojenie "politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila" obsiahnuté v § 59 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 treba
interpretovať tak, že ide o politickú stranu, ktorá v príslušných voľbách navrhla svojho
kandidáta (kandidátov) na volenú funkciu (volené funkcie), a to buď sama, alebo v spojení
s inými politickými stranami, t. j. v koalícii. Ide teda o politickú stranu, ktorá sa aktívne
v príslušných voľbách zúčastnila politickej súťaže o obsadenie volenej funkcie (volených
funkcií).

Skutočnosť, že politická strana sa zúčastnila volieb mestského zastupiteľstva,
nezakladá jej aktívnu legitimáciu na podanie sťažnosti proti neústavnosti a nezákonnosti
volieb primátora mesta.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 76/2011 z 22. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnosť fyzických osôb pre namietanú neústavnosť

a nezákonnosť volieb starostu obce Búč konaných 27. novembra 2010 z dôvodu zjavnej
neopodstatnenosti.

PRÁVNA VETA:
Z ustanovenia § 31 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyplýva voličovi povinnosť
"adresovat'" svoju žiadosť o vykonanie hlasovania prenosnou volebnou schránkou volebnej
komisii. Súčasne musí byť splnená požiadavka závažného (nielen zdravotného) dôvodu.
Zo zákona o voľbách však nevyplýva, akou formou má volič požiadať volebnú komisiu
o hlasovanie do prenosnej schránky.

Zákon o voľbách nevymedzuje ani časový úsek, počas ktorého je volič povinný túto
svoju požiadavku realizovať, t. j. môže tak urobiť od momentu kreovania volebnej komisie
prakticky až do ukončenia hlasovania. Zo zákona o voľbách volebnej komisii nevyplýva
povinnosť informovať voličov o možnosti hlasovať prostredníctvom prenosnej volebnej
schránky, príp. o spôsoboch (formách) nahlasovania žiadostí o prenosnú volebnú schránku.
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 78/2011 z 23. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnosť pre namietanú nezákonnosť volieb starostu obce

Obišovce konaných 27. novembra 2010 z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti.

PRÁVNA VETA:
Zmyslom rozhodovania ústavného súdu o volebných sťažnostiach me Je

sankcionovanie kandidáta, ktorý porušil zákon alebo v prospech ktorého bol porušený zákon,
ale posúdenie, či volebné vady mohli ovplyvniť výsledok volieb. Z toho však vyplýva, že je
nutné posúdiť nielen volebné vady spôsobené priamo kandidátmi, ale vziať do úvahy aj
volebné vady spôsobené inými osobami (ochrana objektívneho volebného práva).

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 17/2011 z 23. februára 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnosť pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb do

orgánov miestnej samosprávy v obci Trebichava konaných 27. novembra 2010.

PRÁVNA VETA:
Pokiaľ sa sťažovateľ od podania volebnej sťažnosti do rozhodnutia ústavného súdu

domohol toho, o čo sa usiloval volebnou sťažnosťou (ako náhradník sa stal poslancom
obecného zastupiteľstva), požiadavka ochrany ústavným súdom celkom stratila svoju
aktuálnosť, pretože volebný spor už "doznel", bol vyriešený inou cestou, a preto už nemá
ďalší zmysel v konaní pokračovať.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 12/2011 z 2. marca 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnosť pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb

starostu obce Ábelová konaných 27. novembra 2010.

PRÁVNA VETA:
Pre posúdenie otázky porusema volebného moratória vhadzovaním letákov

podporujúcich alebo poškodzujúcich povesť niektorého z kandidátov na post primátora
(starostu) mesta (obce) do poštových schránok voličov nie je rozhodujúca skutočnosť, kedy
voliči tieto letáky našli v poštovej schránke, resp. kedy sa s nimi oboznámili, rozhodujúci je
čas, kedy boli predmetné letáky do poštových schránok voličov distribuované.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 22/2011 zo 16. marca 2011

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnosť pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb

starostu obce Hrochot' konaných 27. novembra 2010.
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PRÁVNA VETA:
Na vykonanie volebného aktu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky je

aplikovateľný § 32 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, a preto poskytnutie pomoci v intenciách
označeného ustanovenia takto hlasujúcemu hendikepovanému voličovi nie je porušením
princípu tajnosti hlasovania.

Rok 2010

Nález sp. zn. PLo ÚS 17/09 z 28. apríla 2010

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie v obci �ehra

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 vol'bách 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 zastupiteľstva obce Žehra.

Rok 2008

Nález sp. zn. PLo ÚS 1/07 z 23. januára 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby primátora mesta Sobrance konané 2. decembra

2006 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Volebná komisia je orgánom verejnej moci, ktorý túto vykonáva vo verejnom záujme.

Inak povedané, volebná komisia je inštitúciou verejnej moci a činnosť, ktorú vykonáva, je
činnosťou vykonávanou vo verejnom záujme.

Okrsková volebná komisia vo voľbách do obecnej samosprávy plní aj úlohy garanta
ústavnosti a zákonnosti samotného volebného aktu a prvotného sčítania hlasov. Tomuto
zodpovedá jej kreovanie, zákonom ustanovené postupy a zisťovanie volebných výsledkov,
ktoré sú prejavom vôle voličov.

Zapisovatel' volebnej komisie je technickým pracovníkom, nie však členom volebnej
komisie, ktorý by sa mohol zúčastniť sčítania hlasov.

Ak sa pri sčítavaní hlasov vyskytla situácia, že na zemi mal byť nájdený jeden
hlasovací lístok, a tým vznikol rozdiel počtu hlasovacích lístkov a obálok, zo zákona
nevyplýva žiadna právomoc predsedníčky komisie dať zničiť iný lístok, aby tieto počty
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súhlasili. Závažné pochybenie viacerých okrskových komisií vo svojom súhrne sú schopné
ovplyvniť slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, ktorú garantuje čl. 31
Ústavy Slovenskej republiky a zákon o vol'bách do orgánov samosprávy.

VÝBER Z NÁLEZU:
Akákoľvek manipulácia s volebnými lístkami vrátane roztrhania prebytočných lístkov

predstavuje konanie nezlučitel'né so zákonom o voľbách a porušenie tohto zákona. Takéto
konanie predstavuje hrubý zásah do slobodnej súťaže politických síl ako jedného z atribútov
pravidelnej skúšky demokracie vo volebnom procese.

[
I

r
Nález sp. zn. PLo ÚS 120/07 zo 6. februára 2008

ROZHODNUTIE:
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.

r
I

PRÁVNA VETA:
Postup miestnej volebnej komisie pri sčítaní hlasov, pri ktorom opomenula sčítať

hlasy vo volebnom okrsku, považuje Ústavný súd Slovenskej republiky za závažné porušenie
zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré je spôsobilé ovplyvniť zistený
výsledok.

Ústavný súd Slovenskej republiky výsledok volieb poslancov zrušil podľa § 63 ods. 1
písm. b) 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 s tým, že volebná komisia musí vykonať opätovné sčítanie hlasov a určiť poradie
kandidátov.

I.

II.
Nález sp. zn. PLo ÚS 16/07 z 9. apríla 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Jezersko konané 2. decembra 2006

za neplatné. I
L

PRÁVNA VETA:
Umožnenie hlasovania voličovi za iného voliča volebnou komisiou považuje Ústavný

súd Slovenskej republiky za hrubé porušenie ustanovenia § 31 ods. 1 a 6 zákona Slovenskej
národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov.

I
L

!I.

VÝBER Z NÁLEZU:
Právna úprava požadujúca, aby s prenosnou volebnou schránkou za voličmi, ktorí

požiadali o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti, išli dvaja členovia volebnej komisie,
predstavuje významnú záruku regulárnosti volebného aktu aj v prípadoch, keď sa volič

l.
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nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, a tým aj garanciu výkonu aktívneho volebného práva
vyplývajúceho z čl. 30 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky. Minimálnou
požiadavkou majúcou garantovať riadny výkon volebného aktu aj v prípade tých občanov,
ktorí požiadali o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti, je prítomnosť dvoch vzájomne
sa kontrolujúcich členov volebnej komisie.

Nález sp. zn. PLo ÚS 8/08 zo 6. novembra 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd v súvislosti s vol'bami 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. Ústavný súd
27. februára 2008 v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 8/08 prijal sťažnosť politickej strany
na ďalšie konanie vo veci napadnutého výsledku volieb starostu z 27. októbra 2007 (prvé
voľby - prvá sťažnosť).

Víťazom druhých volieb na funkciu starostu obce konaných 15. marca 2008 sa stal
protikandidát sťažovatel'ky Mgr. A. B. Ústavný súd uznesením sp. zn. PL. ÚS 18/08
zo 4. júna 2008 prijal sťažnosť Mgr. A. B. na ďalšie konanie (druhé vol'by - druhá sťažnosť)
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 v obci 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 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Z ústavnej zásady spolupráce jednotlivých zložiek moci nesporne možno vyvodiť aj

požiadavku, aby v prípadoch, ak uplatnenie právomoci určitého orgánu verejnej moci, hoci aj
nepriamo, závisí od meritórneho rozhodnutia iného orgánu verejnej moci, pristupoval tento
orgán verejnej moci k uplatneniu svojej právomoci s primeraným uvážením a so zohľadnením
skutočnosti, že jej predčasné uplatnenie by za určitých okolností mohlo vyvolať porušenie
základných práv alebo slobôd dotknutých osôb alebo iných ústavou chránených hodnôt.

V konkrétnych okolnostiach sa môže predčasné uplatnenie právomoci predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť nové voľby do orgánov samosprávy obcí stať
z ústavného hľadiska neprijateľným, a to napríklad vtedy, ak účinky jeho rozhodnutia
v konečnom dôsledku znemožnia realizáciu legitímne a legálne prejavenej vôle voličov, ktorí
sú zdrojom verejnej moci.

Nález sp. zn. PLo ÚS 32/07 z 13. februára 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Zemiansky

Vrbovok konané 2. decembra 2006 za neplatné.
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VÝBER Z NÁLEZU:
Legitimita moci v demokratickom ústavnom systéme je založená na slobodnom

rozhodovaní voličov v riadnej (zákonnej) volebnej procedúre, prostredníctvom ktorej
nadobúdajú volené orgány verejnej moci (volené ústavné orgány, ako aj volené orgány
územnej samosprávy) priamy mandát a ďalšie nimi kreované orgány verejnej moci nepriamy
mandát na jej výkon od jej pôvodného nositeľa - občana (čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky). Plné a dôsledné uplatnenie uvedeného ústavného princípu v praxi vyžaduje, aby
bol výkon základného práva občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí slobodnou
voľbou svojich zástupcov (čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) umožnený v kvalite,
ktorej ústavný rámec je daný v jednotlivých ustanoveniach čl. 30 Ústavy Slovenskej
republiky. Volebné právo je všeobecné, rovné a priame. Vykonáva sa tajným hlasovaním.
Podmienky jeho výkonu ustanovuje zákon (čl. 30 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky).

Zákonná úprava výkonu volebného práva v Slovenskej republike reflektuje ústavnú
požiadavku jeho "priamosti" tým, že aktívne legitimovaným nositeľom volebného práva
(oprávneným voličom) poskytuje príležitosť odovzdať svoj hlas priamo v prospech vybraného
kandidáta na príslušnú volenú funkciu. Uvedené právo sa voličom poskytuje osobne.
Nemožno ho preniesť (postúpiť) na inú osobu a pri jeho výkone sa nemožno nechať zastúpiť
(právna úprava pripúšťa jedine možnosť asistencie pri hlasovaní u voličov, ktorí nemôžu sami
upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôžu čítať alebo písať, v prípade
závažných, najmä zdravotných dôvodov môže volič taktiež hlasovať mimo volebnej
miestnosti do prenosnej volebnej schránky).

Rešpektovanie uvedených ústavných a zákonných atribútov výkonu volebného práva
je okrem iného predpokladom zabezpečenia tajnosti hlasovania (čl. 30 ods. 3 Ústavy
Slovenskej republiky) smerujúcim v konečnom dôsledku k vytvoreniu podmienok na
slobodné uplatnenie vôle voliča pri výkone jeho volebného práva.

Nález sp. zn. PLo ÚS 31/07 zo 6. februára 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Limbach konané 2. decembra 2006

za neplatné.

PRÁ VNA VETA:
Ustanovenie § 31 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov jednoznačne konkretizuje
a vymedzuje postup volebnej komisie tak, že neumožnenie hlasovania voličovi, ktorý po
príchode do volebnej miestnosti nemôže preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti,
prichádza do úvahy iba v prípade, ak žiadny z členov okrskovej volebnej komisie voliča
nepozná a tento nepreukáže svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii do
ukončenia hlasovania.
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Nález sp. zn. PLo ÚS 100/07 zo 17. septembra 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Hodejovec konané 2. decembra

2006 za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Tak ako sú zdrojom štátnej moci občania (čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky),

zdrojom moci obecnej samosprávy sú obyvatelia obce. Obyvatelia obce ustanovujú túto
obecnú samosprávnu moc prostredníctvom slobodných a demokratických volieb. Vol'by sú
teda prostriedkom pravidelného obnovovania verejnej moci občanmi, resp. obyvatel'mi obce.
Tomuto zodpovedá i zákonná úprava volebného súdnictva, ktorého zmyslom a účelom
v demokratickom právnom štáte je nezávislý prieskum regulárnosti priebehu a výsledkov
volieb, garancie legitimity moci dodržaním legality jeho utvárania. Volebné súdnictvo je
pritom z ústavného pohl'adu založené na príčinnej súvislosti medzi volebnou vadou (a to
objektívnou alebo potenciálnou) a zložením zastupiteľského zboru a zároveň na vyvrátiteľnej
domnienke, podľa ktorej volebný výsledok zodpovedá vôli voličov. Predložiť dôkazy na
vyvrátenie tejto domnienky je povinnosťou toho, kto volebné pochybenie namieta.

Podstatou ochrany ústavnosti vo volebných veciach je ochrana práv zaručených
v čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. aktívneho a pasívneho volebného práva. Všeobecné
volebné právo, ktoré je v tomto článku zaručené, znamená právo všetkých občanov, resp.
obyvateľov obcí v danom štáte, ktorí dosiahli istú vekovú hranicu, jednak svojím hlasom
spolurozhodovať pri tvorbe zastupitel'ských orgánov (aktívne volebné právo) a jednak
uchádzať sa o zvolenie za člena niektorého zo zastupitel'ských orgánov (pasívne volebné
právo). Rovnosť volebného práva znamená zaručenie toho, aby každý z voličov i kandidátov
mal rovnaké postavenie.

Ústavný súd Slovenskej republiky obzvlášť ochraňuje princíp slobodných volieb,
ktorý zahrňuje v sebe tak organizačné záruky volebného procesu, ako aj jeho ľudsko-právnu
dimenziu.

Pojem slobody volieb treba vykladať materiálne, a nie iba formálne. O slobodné vol'by
ide vtedy, ak je právne garantovaný a prakticky realizovaný princíp politickej plurality, keď
na voličov nie je vytvorený žiadny nátlak nútiaci ich hlasovať za niektorý zo subjektov, a nie
je ani odrádzajúci od hlasovania za niektoré subjekty; keď majú možnosť prístupu
k relevantným informáciám a sú tak dané základné predpoklady na ich kvalifikované volebné
rozhodovanie. Voliči musia mať slobodu už pri vytváraní svojich postojov nezávisle, bez
použitia násilia či hrozby násilia, donútenia, navádzania či manipulatívneho ovplyvňovania
akéhokoľvek druhu.

Za porušenie slobody volieb, ale aj korektnej politickej súťaže a volebnej kampane
treba nepochybne považovať aj také konanie, ktoré spočíva v preukázanej hrozbe násilia,
straty zamestnania, resp. iných sociálnych istôt.
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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.

Nález sp. zn. PLo ÚS 96/07 zo 16. apríla 2008

ROZHODNUTIE:
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.

r
i

PRÁVNA VETA:
V konaní vo volebných veciach, ktorého účelom je predovšetkým záujem na tom, aby

volebný výsledok odrážal skutočnú vôľu voličov a bol tak zachovaný základný predpoklad
fungovania demokratického štátu, sa Ústavný súd Slovenskej republiky musí riadiť princípom
materiálneho chápania ústavnosti a vysporiadať sa s každým zisteným a zároveň relevantným
porušením zákonnosti a ústavnosti volebného procesu, čo ho tiež oprávňuje preskúmať
sťažnosťou napadnuté voľby a rozhodnúť o nej aj mimo rámca jej petitu.

Nález sp. zn. PLo ÚS 9/07 z 19. novembra 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby primátora mesta Dunajská Streda konané

2. decembra 2006 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
1. Priznanie statusu nezávislého pozorovateľa pri zisťovaní volebného výsledku pri

voľbách do samosprávy obcí nie je nárokovateľné (§ 36 volebného zákona), volebná komisia
nemá povinnosť bezpodmienečne vyhovieť žiadosti o priznanie statusu nezávislého
pozorovateľa a v prípade nevyhovenia takejto žiadosti zákon volebnej komisii neukladá, aby
toto svoje rozhodnutie zdôvodnila (hoci ani takéto rozhodnutie by nemalo byť svojvoľné).
Vzhl'adom na spôsob kreovania volebných komisií (§ 11 ods. 4 a § 15 ods. 1 volebného
zákona) nevyhovenie žiadostiam o priznanie statusu nezávislého pozorovateľa nemôže samo
osebe bez ďalšieho dôkazu viesť ku konštatovaniu, že zistený volebný výsledok mal byť iný,
než aký bol vyhlásený.

2. Časový úsek, ked' sa podľa volebného zákona môže kandidát na primátora (starostu)
mesta (obce) účinne vzdať kandidatúry, je vo volebnom zákone vymedzený slovom "deň",
t.j. časový interval, ktorý trvá 24 hodín (od 00:01 h do 24:00 h), a nie slovom "hodina", tak
ako to je v prípade vymedzenia konca volebnej kampane (§ 30 ods. 2 volebného zákona).

3. Volebná kampaň je vo svojej podstate procesom názorových a programových
stretov, ktorého cieľom je získanie čo možno najväčšej voličskej podpory pre jednotlivých
politických aktérov. Najväčšiu možnosť prezentácie názorovej plurality, a tým aj možnosť

r
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osloviť čo najširšie publikum adresátov poskytujú vzhľadom na v súčasnosti prebiehajúcu
globalizáciu spoločnosti masmédia, prostredníctvom ktorých sa vytvára verejná mienka.

4. Bez ohľadu na teritoriálnu pôsobnosť noriem právneho poriadku Slovenskej
republiky na území Slovenskej republiky kandidát na primátora (starostu) mesta (obce), ktorý
je nositeľom nielen pasívneho, ale aj aktívneho volebného práva, má osobnú zodpovednosť
za svoje konanie v predvolebnej kampani o to viac, ak má vedomosť, že účinky jeho konania
v súvislosti s voľbami sa môžu prejaviť aj na území Slovenskej republiky.

5. Pri využívaní komunikačných prostriedkov v dispozícii miest a obcí musí byť
rešpektovaný princíp rovnosti kandidujúcich subjektov, čo síce neznamená, že mestá a obce
majú povinnosť mechanicky zabezpečiť rovnaký priestor pre jednotlivé kandidujúce strany
a osoby, avšak musí sa uplatniť pravidlo rovnakého prístupu. Iný postup by bol v rozpore
s pravidlami voľnej súťaže politických strán a slobodnej súťaže politických síl podľa čl. 31
Ústavy Slovenskej republiky a mohol by naznačovať voličom, že mesto (obec) ako
verejnoprávna korporácia preferuje len určité volebné strany, resp. len určitých kandidátov.

Nález sp. zn. PLo ÚS 15/07 zo 14. mája 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Rimavská Seč a voľby poslancov

Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč konané 2. decembra 2006 za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Prísľuby vyplatenia finančných odmien voličom v prípade, že budú voliť konkrétnych

kandidátov, hodnotí Ústavný súd Slovenskej republiky aj ako nezákonné šírenie informácií
v prospech určených kandidátov, čo je taktiež v rozpore s ustanovením § 30 ods. 11
volebného zákona.

Predmetom dokazovania v konaní o volebnej sťažnosti je najmä to, či došlo
k porušeniu ústavy a zákona, rozsah a závažnosť prípadných porušení a reálna možnosť
vplyvu zistených porušení ústavy a zákona na volebný výsledok.

Skutočnosť, že syn odporkyne, ktorý vo voľbách kandidoval za poslanca do obecného
zastupiteľstva, pôsobil súčasne v týchto voľbách v pozícii tzv. pozorovateľa, podľa názoru
Ústavného súdu Slovenskej republiky vyvoláva pochybnosti o vytvorení regulárnych
podmienok na slobodné rozhodovanie voličov, a to napriek tomu, že ústava ani volebný zákon
túto možnosť priamo nevylučujú a ani nijakým spôsobom neupravujú.

Informácia, ktorá sa rozšírila v obci počas volieb o tom, že hlasovacie lístky boli
po určitú dobu podpisované dvoma členmi okrskových volebných komisií, bola podľa názoru
Ústavného súdu Slovenskej republiky taktiež spôsobilá vyvolať neistotu u niektorých voličov,
pokiaľ ide o možnosť následného zistenia, kto ako hlasoval, a v nadväznosti na to mohli tieto
pochybnosti negatívne ovplyvniť účasť voličov vo voľbách.
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Významnou súčasťou slobodnej súťaže politických síl je plné rešpektovanie všetkých
zákonných pravidiel tejto súťaže, zvlášť dodržiavanie zákonných pravidiel vrátane časových
obmedzení volebnej kampane.

Nález sp. zn. PLo ÚS 90/07 zo 17. septembra 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce a poslancov Obecného

zastupitel'stva obce �ehra konané 2. decembra 2006 za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Ustanovenie § 32 volebného zákona neustanovuje, že by bol volič dožadujúci sa

pomoci iného voliča z dôvodu svojej negramotnosti povinný toto svoje tvrdenie preukazovať.
V zásade preto platí, že ak volič takéto tvrdenie prednesie, treba z neho vychádzať. Iba
v prípade, ak by sa napríklad vzhľadom na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania či zastávanú
funkciu voliča javilo jeho tvrdenie ako prima facie nepravdivé, bolo by možné takémuto
voličovi odoprieť pomoc iného voliča.

O slobodné voľby ide vtedy, ak je právne garantovaný a prakticky realizovaný princíp
politickej plurality, keď na voličov nie je vytvorený žiadny nátlak nútiaci ich na hlasovanie
pre niektorý zo subjektov, a nie je ani odrádzajúci od hlasovania pre niektoré subjekty; keď
majú možnosť prístupu k relevantným informáciám a sú tak dané základné predpoklady na
ich kvalifikované volebné rozhodovanie. Voliči musia mať slobodu už pri vytváraní svojich
postojov nezávisle, bez použitia násilia či hrozby násilia, donútenia, navádzania či
manipulatívneho ovplyvňovania akéhokol'vek druhu.

Skutočnosť, že členovia volebnej komisie zápisnicu o výsledku volieb nepodpíšu,
môže spôsobiť nepreskúmatel'nosť volieb, teda za určitých okolností táto okolnosť aj sama
osebe môže mať rozhodujúci vplyv na výsledky volieb. Nemalo by dochádzať k situáciám, že
ani jeden člen volebnej komisie svojím podpisom neverifikuje výsledky volieb. V danom
prípade skutočnosť, že nikto okrem zapisovateľky nepodpísal túto zápisnicu, v spojení
s ďalšími sťažnostnými námietkami, ktoré Ústavný súd Slovenskej republiky vyhodnotil
za dôvodné, jednoznačne signalizuje, že v danom prípade došlo k intenzívnemu porušeniu
volebného zákona, a to významným spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl
a napadnutý volebný výsledok.

Nález sp. zn. PLo ÚS 18/07 zo 6. februára 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Ložín konané 2. decembra 2006

za neplatné.
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VÝBER Z NÁLEZU:
Právne normy je potrebné vykladať vo vzájomných súvislostiach. V danom prípade

treba brať do úvahy nielen text § 30 ods. II volebného zákona, ale aj text § 30 ods. 2 druhej
vety volebného zákona, z ktorého vyplýva všeobecný zákaz vedenia volebnej kampane v čase
volebného moratória. Na túto vzájomnú súvislosť označených právnych noriem musí Ústavný
súd Slovenskej republiky prihliadať osobitne vtedy, ak jeho ďalšie skutkové zistenia
nasvedčujú, že počas volebného moratória došlo aj k takým aktivitám, ktoré sú v tomto čase
v zmysle § 30 ods. II volebného zákona výslovne zakázané a vo svojom súhrne naznačujú, že
došlo k hrubému, resp. závažnému porušeniu volebných predpisov, ktoré môžu vyvolať
reálne pochybnosti o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle voličov.

Ústavný súd Slovenskej republiky 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.

Nález sp. zn. PLo ÚS 64/07 z 2. júla 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Čičava konané 2. decembra 2006

za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Aktivity odporcu ako kandidáta na funkciu starostu obce smerom k voličom v čase

kratšom ako 48 hodín pred začiatkom volieb nemožno hodnotiť inak ako hrubé porušenie
§ 30 ods. 2 volebného zákona.

Nález sp. zn. PLo ÚS 110/07 z 26. novembra 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce a vol'by poslancov do Obecného

zastupitel'stva obce Demänovská Dolina konané 2. decembra 2006 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
l. V rozpore s účelom a funkciou volieb do orgánov samosprávy obcí sú také aktivity

kandidátov na funkcie v orgánoch samosprávy obcí, ktoré na základe zneužitia liberalizácie
právnej úpravy hlásenia (trvalého) pobytu občanov (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov) smerujú k tomu, aby sa týchto volieb mohli zúčastniť aj také osoby, ktoré trvalo
žijú mimo územia obce, a teda netvoria, resp. v skutočnosti nechcú tvoriť trvalú súčasť tohto
územného spoločenstva fyzických osôb (obyvatel'ov obce). Zvlášť negatívne treba hodnotiť
takéto aktivity vtedy, ak kandidáti na volené funkcie v orgánoch samosprávy obce, resp.
subjekty, ktoré ich kandidatúru podporujú, prisl'úbia fyzickým osobám, ktoré trvalo nežijú na
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území obce, určitú protihodnotu za to, že sa v obci prihlásia na trvalý pobyt v čase pred
voľbami kvôli výkonu volebného práva do orgánov samosprávy obce.

2. Pojem slobody volieb treba vykladať materiálne, a nie iba formálne. O slobodné
voľby ide vtedy, ak je právne garantovaný a prakticky realizovaný princíp politickej plurality,
keď na voličov nie je vytvorený žiadny nátlak nútiaci ich na hlasovanie pre niektorý
zo subjektov, a nie je ani odrádzajúci od hlasovania pre niektoré subjekty; keď majú možnosť
prístupu k relevantným informáciám, a sú tak dané základné predpoklady na ich kvalifikované
volebné rozhodovanie. Voliči musia mať slobodu už pri vytváraní svojich postojov nezávisle,
bez použitia násilia či hrozby násilia, donútenia, navádzania pod vplyvom prísľubov
či manipulatívneho ovplyvňovania akéhokoľvek druhu.

Nález sp. zn. PLo ÚS 45/07 zo 6. novembra 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby starostu obce Brzotín konané 2. decembra 2006

za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Voľby sú všeobecne akceptovaným demokratickým prostriedkom pravidelného

obnovovania verejnej moci občanmi.

Podstatou ochrany ústavnosti vo volebných veciach je ochrana práv zaručených čl. 30
Ústavy Slovenskej republiky, t. j. aktívneho a pasívneho volebného práva. Všeobecné volebné
právo, ktoré je v tomto článku zaručené, znamená právo všetkých občanov, ktorí dosiahli istú
vekovú hranicu, jednak svojím hlasom spolurozhodovať pri tvorbe zastupiteľských orgánov
(aktívne volebné právo) ajednak uchádzať sa o zvolenie za člena niektorého
zo zastupiteľských orgánov (pasívne volebné právo). Rovnosť volebného práva znamená
zaručenie toho, aby každý z voličov i kandidátov mal rovnaké postavenie.

Konanie zvoleného starostu, ktorým spolu s politickou stranou, za ktorú kandidoval,
počas volebnej kampane na zhromaždení, ktoré s voľbami nesúviselo, nedovoleným
spôsobom ovplyvňoval vôľu konkrétnych voličov - sympatizantov politickej strany z radov
dôchodcov obce - poskytnutím finančnej hotovosti vyššej hodnoty v krátkom čase pred
konaním volieb, 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.

I
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 4/08 zo 6. februára 2008
I

1-

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd sťažnosť na nezákonnosť volieb starostu mestskej časti Bratislava-

Ružinov konaných 2. decembra 2006 odmietol pre zjavnú neopodstatnenosť.
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PRÁVNA VETA:
Ak spornú otázku registrácie nezávislého kandidáta vyrieši na základe jeho návrhu

v zmysle § 17 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady Č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 250zb Občianskeho súdneho
poriadku v rámci svojej právomoci všeobecný súd, Ústavný súd Slovenskej republiky už
nemôže zasahovať a konať vo veciach registrácie jednotlivých kandidátov a ani v zmysle
Ústavy Slovenskej republiky preskúmavať skutkové a právne závery rozhodnutí všeobecných
súdov v konaní podľa § 250zb Občianskeho súdneho poriadku k týmto otázkam.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 119/07 z 5. marca 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol sťažnosť navrhujúcu vyhlásenie volieb starostu obce

Donovaly konaných 2. decembra 2006 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Podmienkou výkonu volebného práva voliča vo voľbách do orgánov samosprávy je aj

preukázanie totožnosti samotným voličom vo volebnej miestnosti, t. j. preukázanie volebnej
identifikácie konkrétneho voliča, ale súčasne aj jeho prihlásenie na trvalý pobyt v obci,
ku ktorému však nemusí nevyhnutne dôjsť len predložením platného preukazu totožnosti
s vyznačeným trvalým pobytom v obci, pretože aj tento zákon pripúšťa ďalšie spôsoby
preukázania totožnosti voliča vo volebnej miestnosti obsahujúce v sebe aj preukázanie
trvalého pobytu v obci (preukázanie totožnosti voliča svedectvom niektorého z členov
okrskovej volebnej komisie alebo svedectvom dvoch okrskovej komisii známych osôb).

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 38/07 zo 16. apríla 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol volebnú sťažnosť, ktorou sa sťažovateľ - fyzická

osoba - domáhal vyhlásenia volieb primátora mesta Hurbanovo konaných 2. decembra 2006
za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Základným predpokladom úspešnosti návrhu na vydanie rozhodnutia Ústavného súdu

Slovenskej republiky o neplatnosti voľby kandidáta na poslanca alebo starostu (primátora) je
zistenie, že došlo k porušeniu ustanovení volebného zákona spôsobom, ktorý mohol
ovplyvniť výsledok voľby dotknutého kandidáta.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 10/07 zo 16. apríla 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol sťažnosť, ktorou sa sťažovateľ domáhal zrušenia

výsledkov volieb starostu obce Sazdice konaných 2. decembra 2006.
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PRÁVNA VETA:
Volič, u ktorého sú dané zákonné predpoklady (závažné dôvody), môže bez časového

obmedzenia (teda aj v samotný deň volieb) požiadať volebnú komisiu, aby mu umožnila voliť
do prenosnej schránky.

Závažnosť dôvodov pri žiadosti o voľbu do prenosnej schránky volebná komisia
posudzuje v každom jednotlivom prípade (ad hoc).

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 7/07 z 2. júla 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol volebnú sťažnosť politickej strany namietajúcu

nezákonnosť volieb primátora mesta HOlÍč konaných 2. decembra 2006.

PRÁVNA VETA:
Voličovi, ktorý nie je spôsobilý sám upraviť hlasovací lístok, sa pomoc pri jeho úprave

poskytne iba na jeho vyslovenú žiadosť a nemôže mu byť vnútená. Je na vôli voliča (jeho
interná voľba), ktorý požiadal o pomoc pri úprave hlasovacieho lístka, a následne je aj na jeho
zodpovednosti, aký spôsob komunikácie zvolí s voličom, ktorého o pomoc pri úprave
hlasovacieho lístka požiadal, tak aby realizoval svoje aktívne hlasovacie právo v súlade s jeho
vôľou, pričom prípadné zlyhanie alebo nedorozumenie pri tejto internej komunikácii nemôže
byť voličom, ktorý o pomoc požiadal, prenesená na volebnú komisiu, ak tento volič priamo
počas volebného aktu sám túto skutočnosť pred volebnou komisiou nenamietal.

Právo sprevádzať prenosnú schránku nie je nárokovateľným subjektívnym právom
žiadneho člena volebnej komisie. Volebná komisia má k voličom s prenosnou schránkou
vyslať iba dvoch svojich členov (§ 31 ods. 6 zákona o voľbách do orgánov samosprávy)
a minimálne traja členovia volebnej komisie musia vždy ostať vo volebnej miestnosti (§ 15
ods. 2 v spojení s § 31 ods. 6 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí), takže
akýmkoľvek výberom nemožno objektívne zabezpečiť vyváženosť zastúpenia vo voľbách
súperiacich politických síl pri tvorbe doprovodu prenosnej schránky.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 98/07 z 3. júla 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol volebnú sťažnosť namietajúcu nezákonnosť volieb

do samosprávy obce Lipová konaných 2. decembra 2006.

!I_

PRÁVNA VETA:
Voľby môžu byť v zmysle judikatúry ústavného súdu (a tiež podľa teórie ústavného

práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napr.
nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselne nesprávne
sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu) alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu
výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej
kampane).

l
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 22/08 zo 17. septembra 2008

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnosť, ktorou sa st'ažovateľka domáhala zrušenia výsledku

volieb do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava konaných 2. decembra 2006,
pre zjavnú neopodstatnenosť.

PRÁVNA VETA:
Volebné vady sa neposudzujú podľa zásad súdnictva správneho, ale podľa zásad

súdnictva volebného. Volebný výsledok sa zrušuje len vtedy, ak volebná vada mohla mať
vplyv na celkové rozhodnutie voličov. Dôležitým komponentom volebného súdnictva je teda
zisťovanie intenzity volebných vád z hľadiska ich vplyvu na výsledok volieb.

S ohľadom na uvedené možno uviesť, že vo všeobecnosti musia byť splnené tri
predpoklady, aby bolo možné vyhovieť volebnej sťažnosti: 1. protizákonnosť, porušenie
volebných zákonov; 2. vzťah medzi touto protizákonnosťou a neplatnosťou volieb alebo
voľby kandidáta a 3. intenzita protizákonnosti, ktorá už spochybňuje výsledky volieb a ktorá
odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle
voličov.

Rok 2007

Uznesenie sp. zn. IV. ÚS 96/07 z 10. mája 2007

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnosť, ktorou sa sťažovatel' domáhal zrušenia uznesenia

Mestského zastupiteľstva mesta Martin č. 101/06 z 27. júla 2006 o voľbách do Mestského
zastupiteľstva mesta Martin na volebné obdobie 2006 - 2010, pre zjavnú neopodstatnenosť.

PRÁVNA VETA:
Rovnosť volebného práva sa všeobecne chápe nielen ako požiadavka, aby každý

občan mal pri výkone volebného práva rovnaké postavenie, ale tiež ako požiadavka, aby
každému voličovi pri rozhodovaní patril jeden hlas, resp. rovnaký počet hlasov ako iným
voličom, a tento jeho hlas (hlasy) mal rovnakú váhu vo vzťahu k hlasom ostatných voličov,
a aby sa každý volič mohol za rovnakých podmienok uchádzať o zvolenie a mal rovnakú
šancu na získanie poslaneckého (príp. iného) mandátu.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov v § 9 ods. 1 ukladá vytvoriť volebné obvody a určiť počty
poslancov, ktorí v nich majú byť zvolení tak, aby každému poslaneckému mandátu
zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov obce s trvalým pobytom vo volebnom
obvode. Obecné zastupiteľstvo môže pri stanovení volebných obvodov i počtov v nich
volených poslancov uplatniť aj iné kritériá, ale len vtedy, ak ich uplatnením nedôjde
k značným disproporciám v počte obyvateľov pripadajúcich na jednotlivý poslanecký mandát.
Veľké rozdiely v počte občanov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát v rôznych
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volebných obvodoch pre voľby do toho istého zastupiteľského zboru nemôžu ospravedlniť
nijaké dôvody.

Z § 9 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyplýva požiadavka, aby sa v meste, ktoré sa
člení na mestské časti, vytvorili hranice volebných obvodov tak, aby nepresahovali hranice
mestských častí, Účel tohto ustanovenia možno vidieť okrem iného v tom, aby sa vytvorili
podmienky na to, aby príslušnú mestskú časť v mestskom zastupiteľstve zastupoval poslanec
(poslanci) zvolený obyvateľmi tejto mestskej časti. Ústavný súd Slovenskej republiky
nespochybňuje, že záujem obyvateľov mestskej časti mať v mestskom zastupiteľstve "svojho"
poslanca (poslanca nimi zvoleného) má charakter legitímneho verejného záujmu, zároveň ale
pripomína, že pri vytváraní volebných obvodov v podmienkach konkrétneho mesta sa môže
tento záujem dostať do rozporu s iným verejným záujmom, ktorým je garantovanie rovnosti
volebného práva. Rovnosť volebného práva má charakter ústavného princípu, ktorý je
chránený priamo Ústavou Slovenskej republiky, pričom vzhl'adom na postavenie ústavy ako
základného zákona štátu musí mať intenzita jeho ochrany prednosť pred ochranou
akéhokoľvek iného verejného záujmu, ktorý nemá ústavnú relevanciu, t. j. v danom prípade
záujmu obyvateľov mestskej časti mať v mestskom zastupiteľstve "svojho" poslanca.
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Nález sp. zn. PLo ÚS 30/07 z 31. októbra 2007

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil vol'by starostu obce Hertník konané 2. decembra 2006

za neplatné.

VÝBER Z NÁLEZU:
Právo požiadať o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti volebný zákon priznáva

individuálnej, konkrétnej osobe - voličovi. Pokiaľ volič toto právo preukázatel'ným spôsobom
využije, je volebná komisia povinná a zároveň aj oprávnená vyslať svojich dvoch členov
s prenosnou volebnou schránkou práve a len k tejto osobe. Postupom volebnej komisie, ktorá
vyslala svojich dvoch členov s prenosnou volebnou schránkou do domova dôchodcov bez
preukázania žiadosti obyvateľov domova dôchodcov zapísaných v zozname voličov, ktorých
totožnosť by bola konkrétne určená, bol porušený § 31 ods. 6 volebného zákona.

l
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I
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Nález sp. zn. PLo ÚS 19/07 z 5. septembra 2007

I
LROZHODNUTIE:

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.

VÝBER Z NÁLEZU:
Z § 44 ods. 3 v spojení s § 44 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. vyplýva, že ak dvaja

alebo viacerí kandidáti rôznych politických strán alebo nezávislí kandidáti získajú vo voľbách
poslancov obecného zastupiteľstva rovnaký počet hlasov, miestna volebná komisia z nich určí

I
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I
L
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poslanca žrebom. Účelom tohto ustanovenia Je zabezpečiť občanom uchádzajúcim sa
vo voľbách o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva prístup k tejto volenej funkcii za
rovnakých podmienok, t. j. prostredníctvom § 44 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. sa garantuje
základné právo občanov podl'a čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Za týchto okolností
nedodržanie postupu podl'a § 44 ods. 3 zákona Č. 346/1990 Zb. miestnou volebnou komisiou
(bez ohľadu na to, či úmyselne, alebo z nedbanlivosti) má v konečnom dôsledku za následok
porušenie čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, a teda neústavnosť volieb.

Rok 2006

Nález sp. zn. PLo ÚS 6/06 z 22. augusta 2006

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd vyhlásil vol'by starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka konané

13. mája 2006 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Predmetom dokazovania v konaní o volebnej sťažnosti podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy

Slovenskej republiky je tvrdenie o skutočnostiach relevantných pre to, či došlo k porušeniu
Ústavy Slovenskej republiky a zákona Slovenskej národnej rady Č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, rozsah a závažnosť porušení
zákona, možnosť vplyvu porušení Ústavy Slovenskej republiky a zákona na volebný
výsledok, zvlášť na to, kto bol zvolený, ako i to, či prípadné porušenia práva neboli
zinscenované protikandidátmi za účelom vyhlásiť vol'by za neplatné, ak v nich uspeje niekto
iný.

Rok 2004

Nález sp. zn. PLo ÚS 33/03 z 19. februára 2004

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd vyhlásil vol'by starostu obce Bukovec konané 6. a 7. decembra 2002

za neplatné.

PRÁVNA VETA:
1. Zapisovateľ nie je členom volebnej komisie a nemôže nahradiť člena volebnej

komisie tam, kde zákon ukladá úlohy a priznáva práva členovi volebnej komisie.
2. Ak v rozpore s § 31 ods. 6 druhou vetou zákona Slovenskej národnej rady

Č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov neprišli
za občanom, ktorý požiadalo možnosť voliť mimo volebnej miestnosti, s prenosnou volebnou
schránkou dvaja členovia volebnej komisie, ale jeden člen a zapisovateľ volebnej komisie, tak
tým nie je garantovaný riadny výkon aktívneho volebného práva podl'a čl. 30 ods. 1 prvej
vety Ústavy Slovenskej republiky.
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Nález sp. zn. PLo ÚS 36/03 z l. júla 2004

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie v mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto o výsledku volieb konaných 6. a 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 o výsledku volieb konaných 6. a 7. decembra 2002 v časti,
v ktorej bol za zvoleného vyhlásený pod poradovým číslom 33 Ing. K. P., a za zvoleného
vyhlásil V. M.

PRÁVNA VETA:
Okrsková volebná komisia vo voľbách do obecnej samosprávy plní aj úlohu garanta

ústavnosti a zákonnosti samostatného volebného aktu a prvotného sčítania hlasov.
Na základe prepočítania volebných lístkov pri námietke nesprávneho sčítania hlasov

plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky má právomoc vyhlásiť za zvoleného iného
účastníka slobodnej súťaže politických síl, ktorý získal viac hlasov ako účastník tejto súťaže
po vyhlásení za zvoleného podľa zápisnice o výsledku volieb do obecnej samosprávy.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 5/03 z 26. apríla 2004

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol volebnú sťažnost' na neústavnost' a nezákonnosť

volieb primátora Dunajskej Stredy.

PRÁ VNA VETA:
1. Neplatnosť volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie

volebného zákona, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré odôvodnene vyvoláva
pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle voličov.

2. Slobodné voľby a sloboda prejavu tvoria základ akéhokoľvek demokratického
systému. Za istých okolností sa však môžu dostat' do vzájomného konfliktu.

I
L

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 13/03 z 26. apríla 2004

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol st'ažnosť namietajúcu neplatnost' volieb starostu

obce Drahňov.

PRÁVNA VETA:
Základným interpretačným pravidlom pre zákony, ktoré bližšie upravujú

politických práv vrátane volebného práva, je čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky.
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Rok 2003

Nález sp. zn. PLo ÚS 10/03 zo 6. mája 2003

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd vyhlásil voľby starostu obce Chrt'any konané 6. a 7. decembra 2002

za neplatné.

PRÁVNA VETA:
Pri počte hlasov 32 pre zvoleného kandidáta a 30 pre protikandidáta môže hlasovanie

dvoch členiek volebnej komisie za voličov, ktorí sa skutočne volebného aktu nezúčastnili,
zásadným spôsobom ovplyvniť výsledok volieb. Ústavný súd Slovenskej republiky v takomto
prípade vyhlási voľby starostu za neplatné.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 18/03 z 20. februára 2003

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú sťažnosť požadujúcu vyhlásenie volieb do orgánov

samosprávy obce Leľa pre zjavnú neopodstatnenosť.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 37/03 z 26. júna 2003

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú sťažnosť požadujúcu vyhlásenie volieb starostu obce

Byšta za neplatné pre zjavnú neopodstatnenosť.

PRÁVNA VETA (PL. ÚS 18/03 a PL. ÚS 37/03):
Ak sťažovateľ, ktorý je kvalifikovane právne zastúpený, v rozpore s ustanovením § 61

druhej vety 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 označil za ďalšieho účastníka konania subjekt, ktorý nie je pasívne
legitimovaný (obec, miestna volebná komisia, člen miestnej volebnej komisie), Ústavný súd
Slovenskej republiky sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú odmietne. V danom prípade nejde
o formálny nedostatok nesprávne označeného účastníka konania na strane odporcu (ktorý by
bolo možné odstrániť na základe výzvy Ústavného súdu Slovenskej republiky), ale
o označenie subjektu, ktorý je síce formálne správne označený, no nie je v konkrétnom
prípade pasívne legitimovaný.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 19/03 z 20. februára 2003

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú sťažnosť pre nezákonnosť volieb v obci Nitrianske

Hrnčiarovce ako podanú zjavne neoprávnenou osobou.
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PRÁVNA VETA:
V konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa môže každý domáhať

ochrany svojich vlastných práv a slobôd. Tento princíp platí aj v konaní o volebných veciach.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 26/03 z 13. marca 2003

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú st'ažnosť na nezákonnost' volieb do orgánov miestnej

samosprávy (voľby primátora) v meste Veľké Kapušany pre zjavnú neopodstatnenost'.

PRÁVNA VETA:
Na vyhlásenie volieb za neplatné, ak niet ďalších právne významných skutočností,

nepostačuje iba porušenie volebného zákona okrskovými volebnými komisiami, ku ktorému
malo dôjst' po sčítaní hlasov a podpísaní zápisníc o hlasovaní.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 33/03 z 5. mája 2003

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd volebnú sťažnost' namietajúcu nezákonnost' volieb starostu obce

Bukovec prijal na ďalšie konanie a v časti ju odmietol pre zjavnú neopodstatnenosť.

PRÁVNA VETA:
Zjavná neopodstatnenost' volebnej sťažnosti vyplýva aj z toho, že navrhovateľ označil

za účastníka konania niekoho, kto ním podľa zákona nemôže byt'.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 14/03 zo 6. mája 2003

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd uznesením zamietol volebnú sťažnost', ktorou bola namietaná

nezákonnosť volieb starostu obce Dobrá a ktorou sa navrhovalo vyhlásenie riadne zvoleného
starostu obce.

PRÁVNA VETA:
Manipulácia s volebnými výsledkami po ukončení volebného aktu a zistení jeho

právoplatných výsledkov, ktoré boli aj zapísané v zápisnici o výsledku hlasovania a podpísané
členmi volebnej komisie bez toho, aby voči nim vzniesli námietky, neumožňuje vyhlásenie za
zvoleného iného kandidáta ako toho, ktorý bol právoplatne označený ako víťaz volebného
aktu.
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Rok 2002

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 20/01 z 11. júla 2002

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť na neplatnosť a zrušenie výsledku volieb

starostu obce Liptovská Lužná.

PRÁVNA VETA:
Ak sa nepreukázala reálna súvislosť medzi zistenými porušeniami volebného zákona

a výsledkami volieb a volené výsledky boli volebnými komisiami zistené v zásade správne,
tak nie je dôvod vyhlásiť voľby za neplatné ani zrušiť rozhodnutie volebnej komisie.

Rok 2000

Nález sp. zn. PLo ÚS 50/99 zo 7. marca 2000

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd nálezom vyhlásil voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva obce

Zeleneč konané 10. apríla 1999 za neplatné.

PRÁVNA VETA:
l. Porušenie ústavnosti a zákonnosti v prípravnej fáze volieb môže mať za následok

iba vyhlásenie volieb za neplatné [§ 63 ods. 1 písm. a) zákona o ústavnom súde]. Naproti
tomu vo fáze samých volieb porušenie ústavnosti a zákonnosti môže mať za následok tak
vyhlásenie volieb za neplatné, ako aj zrušenie výsledku volieb podľa § 63 ods. 1 písm. b)
zákona o ústavnom súde.

2. V prípade, keď boli zistené také závažné ústavné, resp. zákonné nedostatky, ktoré
nemožno kvantifikovať z hľadiska správnosti výsledku, prichádza do úvahy záver
o neplatnosti volieb. Naproti tomu základným predpokladom na zrušenie výsledku volieb je
podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky preukázanie takých porušení zákona,
ktoré odôvodňujú záver o inom výsledku volieb, než bol vyhlásený, pričom nie sú
pochybnosti o ústavnosti a zákonnosti prípravnej fázy volieb (napr. sú zistené určité
nedostatky, avšak nie takej závažnosti, že by umožnili záver o neplatnosti volieb).

3. Výsledok volieb sa tvorí v čase od otvorenia volebných miestností do vyhlásenia ich
výsledkov. Preukázaný nedostatok musí byt' kvantifikovateľný (napr. výsledky dokazovania
nasvedčujú tomu, že zvolený bol iný kandidát, než ktorý bol vyhlásený za zvoleného,
kandidujúca strana nedosiahla zákonom ustanovenú percentuálnu hranicu, Ústavným súdom
Slovenskej republiky bol zistený iný počet platných hlasov než volebnou komisiou a pod.).

4. K obmedzeniu slobodnej súťaže politických síl môže dôjsť aj pôsobením činiteľov,
ktoré vo svojom súhrne znamenajú zúženie priestoru na uplatnenie pasívneho volebného
práva pre kandidátov politických strán alebo politických hnutí, prípadne ich koalícií. Takými
činiteľmi boli nezákonné obecné referendum, nezákonné oznámenie starostu o počte volených
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poslancov a napokon aj rozhodnutie súdu, ktorým sa zaregistrovala len jedna z dvoch
kandidátnych listín, hoci pôvodne ten istý súd zaregistroval obe kandidátne listiny.

5. Výrok o neplatnosti volieb ako celku podľa § 63 ods. 1 písm. a) 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 vylučuje
podl'a právneho názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky možnosť rozhodnúť vo veci
tých istých volieb podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) cit. zákona, t. j. zrušiť napadnutý
výsledok volieb. Obdobný záver platí aj vo vzťahu k písmenu c) citovaného ustanovenia tohto
zákona.

r
I

r

I
Nález sp. zn. PLo ÚS 1/00 zo 4. apríla 2000 ,.

IROZHODNUTIE:
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.

PRÁVNA VETA:
1. Nesprávny postup pri zabezpečení hlasovania mimo volebnej miestnosti

(nedodržanie tajnosti hlasovania, nezabezpečenie potrebného počtu členov okrskovej volebnej
komisie pre takéto hlasovanie) a pri sčítavaní hlasov v okrskovej volebnej komisii (aktívna
účasť inej osoby) môže byť v príčinnej súvislosti s výsledkom volieb a tento výsledok môže
významnou mierou aj ovplyvniť. Dôsledkom takýchto porušení zákona je aj porušenie
ústavného volebného práva ajeho princípov.

2. Ústavný princíp ustanovený v čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky, podl'a ktorého
zákonná úprava práv ustanovených čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky musí umožňovať
a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, sa nevzťahuje iba
na slobodnú súťaž medzi politickými stranami a hnutiami. Slobodná súťaž politických síl sa
zaručuje aj vo vnútri jednotlivých strán a hnutí, medzi všetkými občanmi, ktorí uplatňujú
ústavné právo na prístup k volenej funkcii.

3. Keďže zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí ustanovuje spôsob, hranice
a ochranu súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti, hrubé porušenie týchto
pravidiel, majúce príčinný vzťah k výsledku takejto súťaže, narušuje aj ústavný princíp
slobody súťaže politických síl garantovaný čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky, a to aj
vo vzťahu medzi občanmi, ktorí uplatnili ústavné právo na prístup k volenej funkcii.

Rok 1999

Nález sp. zn. PLo ÚS 10/99 z 11. marca 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd 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
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kandidát J. H., a za zvoleného do Obecného zastupiteľstva v obci Šarišské Dravce vyhlásil
J. Š.

Po vykonanom dokazovaní ústavný súd zistil, že sťažovateľ s počtom platných hlasov
219 patrí medzi tých kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do Obecného zastupiteľstva
vobci Šarišské Dravce, a nie medzi ich náhradníkov. Podľa počtu hlasov odovzdaných
ostatným kandidátom ho počet 219 platných hlasov zaradil na 7., resp. 8. miesto spomedzi 12
zvolených poslancov do obecného zastupiteľstva.r~

I. Nález sp. zn. PLo ÚS 16/99 z 11. marca 1999

r--
! ROZHODNUTIE:

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 voľbách starostu obce Budince z 19. decembra 1998, ktorým bol za starostu
zvolený Š. D.

PRÁVNA VETA:
Zvolenie orgánov územnej samosprávy je výsledkom vôle vyjadrenej voličmi ich

osobným hlasovaním v prospech nimi zvolených kandidátov. Táto vôľa nemôže byť čiastočne
alebo úplne modifikovaná vedomým zásahom člena (členov) miestnej volebnej komisie,
t. j. že rozhodnutie miestnej volebnej komisie v dôsledku toho nevyjadruje skutočný výsledok
volieb.

Nález sp. zn. PLo ÚS 18/99 z 18. marca 1999

ROZHODNUTIE:
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.

PRÁVNA VETA:
1. Voľby sú prostriedkom pravidelného obnovovania verejnej moci občanmi. Hrubé,

závažné alebo viacnásobné porušenie práv občanov priznaných zákonom alebo Ústavou
Slovenskej republiky zakladá právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky zrušiť
napadnutý výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, pretože namietané porušenie
práva mohlo ovplyvniť priebeh a výsledok volieb.

2. Pojem "priebeh volieb" nezahŕňa iba hlasovanie voličov, ale aj všetky iné úkony
subjektov zúčastnených na voľbách, ktoré sú v príčinnej súvislosti s voľbami. Porušenie
ustanovení zákona č. 346/1990 Zb. pri sčítavaní hlasov má povahu právne významného
správania, ktoré môže nežiaduco ovplyvniť určenie výsledku volieb.

3. Sčítavanie hlasov v dvoch oddelených miestnostiach, hoci podl'a zákona sa má
vykonať v jednej miestnosti a za účasti všetkých členov volebnej komisie, ako aj aktívnu
účasť členov volebnej komisie vyššieho stupňa na práci volebnej komisie nižšieho stupňa,
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ktorá spočívala v tom, že sa osobne podieľali na sčítavaní hlasov, treba hodnotiť ako
okolnosti (porušenia zákona), ktoré mohli nežiaduco ovplyvniť výsledok volieb do obecného
zastupiteľ stva.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 5/99 z 27. januára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú sťažnosť politickej strany namietajúcej neplatnosť

volieb do orgánov miestnej samosprávy v obci Baškovce pre nepríslušnosť ústavného súdu na
prerokovanie veci.

PRÁVNA VETA:
1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je príslušný na konanie a rozhodovanie

o volebnej sťažnosti, ak podľa obsahu volebnej sťažnosti navrhovateľ žiada preskúmať formu
a obsah rozhodnutí volebnej komisie vo veciach registrácie kandidátnych listín.

2. Príslušnosť všeobecného súdu konať a rozhodovať vo veciach registrácie
kandidátnych listín je upravená v ustanovení § 17 ods. 4 a § 22 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb.
a v ustanovení § 200ga Občianskeho súdneho poriadku; oba zákony v znení zákona
č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisova o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky uverejneného pod
č. 318/1998 Z. z. a v znení zákona č. 331/1998 Z. z.
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 12/99 z 27. januára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd volebnú sťažnosť na nezákonnosť volieb starostu obce Lipová odmietol

ako sťažnosť podanú zjavne neoprávnenou osobou.
I
L

PRÁ VNA VETA:
Kandidátom, resp. protikandidátom, ktorý je oprávnený na podanie volebnej sťažnosti

v zmysle ustanovenia § 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 platnom znení, sa rozumie taká fyzická osoba, ktorá vo voľbách získala
najmenej 10 % hlasov voličov príslušného volebného obvodu, a nie ten, koho politická strana
prisľúbila zaradiť na kandidátnu listinu a ešte pred registráciou návrh na jeho zaradenie stiahla
späť.

l
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 13/99 z 27. januára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd sťažnosť na neústavnosť a nezákonnost' volieb do orgánov samosprávy

obce Detvianska Huta odmietol z dôvodu, že st'ažovateľ volebnú st'ažnosť v zákonnej 10-
l
!i.,
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dňovej lehote na ústavnom súde nepodal, ale jeho sťažnosť bola ústavnému súdu postúpená
Okresným súdom Zvolen.

PRÁVNA VETA:
Pri posudzovaní podmienok konania vo volebnej sťažnosti, ktorá bola Ústavnému

súdu Slovenskej republiky postúpená všeobecným súdom podľa § 104 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku, povaha veci vylučuje primerané použitie ustanovenia § 82 ods. 2
Občianskeho súdneho poriadku v konaní pred ústavným súdom. Konanie vo volebných
veciach - za platného právneho stavu - nemožno pred ústavným súdom začať postúpením
veci všeobecným súdom. Vyslovený názor sa opiera o princíp právnej istoty vyjadrený
v skutočnosti, že vo volebných veciach ustanovil zákonodarca lehotu, v rámci ktorej môže
procesne legitimovaná osoba podať volebnú sťažnosť na ústavný súd. Pri súčasnej aplikácii
§ 82 ods. 2 a § 104 ods. 1 druhej vety za bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku by sa
pripustila možnosť začatia konania na ústavnom súde aj s viacmesačným odstupom po
oznámení výsledku volieb.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 22/99 z 10. februára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú sťažnosť týkajúcu sa volieb do orgánov samosprávy

v obci Rozložná ako oneskorene podanú.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 36/99 zo 17. februára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd volebnú sťažnosť na nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy v meste

Piešťany odmietol ako podanú oneskorene.

PRÁVNA VETA (PL. ÚS 22/99, PL. ÚS 36/99):
1. Návrh na začatie konania vo volebných veciach (volebná sťažnosť) musí popri

všeobecných náležitostiach (§ 20 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 platnom znení) obsahovať aj osobitné náležitosti uvedené v ustanovení § 60 ods. 1
písm. a) až d) zákona Č. 38/1993 Z. z. Tento návrh (volebná sťažnosť) musí byť podaný do 10
dní po oznámení výsledku volieb (§ 60 ods. 2 cit. zákona).

2. Ak bol návrh (volebná sťažnosť) podaný na pošte po uplynutí tejto IO-dňovej
lehoty, Ústavný súd Slovenskej republiky volebnú sťažnosť na predbežnom prerokovaní
uznesením odmietne ako oneskorene podanú.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 35/99 zo 17. februára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd volebnú sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov

samosprávy obce Remeniny odmietol pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.
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PRÁVNA VETA:
Samotné tvrdenie sťažovateľa o tom, že kandidoval vo voľbách a že získal najmenej

10 voličov, nepostačuje na to, aby ho Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o volebnej
sťažnosti považoval za oprávneného navrhovateľa podľa § 59 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 platnom znení. V zmysle ustanovenia § 60
ods. 1 písm. c) cit. zákona musí volebná sťažnosť (popri všeobecných náležitostiach
uvedených v § 20 cit. zákona) obsahovať údaje a dôkazy o tom, že je takýmto oprávneným
navrhovateľom. Ak sťažovateľ neodstránil tento nedostatok volebnej sťažnosti, hoci bol na to
výslovne vyzvaný, Ústavný súd Slovenskej republiky na predbežnom prerokovaní volebnú
sťažnosť pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí odmietne.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 3/99 zo 17. februára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu

mesta Dubnica nad Váhom.

PRÁ VNA VETA:
1. Právo na prístup k voleným funkciám zaručené čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej

republiky neznamená právo na úspech pri kandidovaní na konkrétnu funkciu.
2. Pre konanie o volebnej sťažnosti nie je právne významná forma, vakej sa

materializujú informácie (plagát alebo iná tlačovina). Až posúdenie obsahu tlačoviny môže
mať vplyv na rozhodovanie o volebnej sťažnosti z hľadiska dodržania moratória na
informácie v čase po volebnej kampani.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 4/99 z 15. apríla 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť proti výsledku volieb do miestnej samosprávy

v obci Dubová. I
L

PRÁVNA VETA:
1. Informácia týkajúca sa subjektu a strany, ktorá sa na voľbách do miestnej

samosprávy nezúčastnila, nemôže ovplyvniť názor a rozhodnutie voličov vo volebnej
kampani.

2. Vyhlásenie kandidáta vyjadruje prejav jeho vôle uchádzať sa o hlasy spoluobčanov
- voličov. Na potvrdenie vážnosti tohto právneho úkonu sa vyžaduje vlastnoručný podpis,
ktorý by zaistil identifikáciu kandidáta a zamedzil, aby kandidát prejavil svoju vôľu smerom
k viacerým politickým subjektom. Vlastnoručný podpis má tiež potvrdiť vyhlásenie
kandidáta, že mu nie sú známe prekážky jeho voliteľnosti.

3. Pre rozhodnutie vo veci samej je dôležité poznať a akceptovať vôľu voličov, ktorí
vo voľbách do miestnej samosprávy rozhodli.

I
L
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r' Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 14/99 z 12. mája 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnost' namietajúcu neplatnosť volieb poslancov

obecného zastupiteľstva a starostu obce Adidovce.

PRÁVNA VETA:
Zákon č. 346/1990 Zb. neobsahuje zákaz vykonania volebného aktu mimo volebného

okrsku, v ktorom je volič zapísaný do zoznamu voličov (za predpokladu, že sú splnené všetky
zákonné podmienky ustanovené pre výkon aktívneho volebného práva). Rozhodnutie
okrskovej volebnej komisie o vyslaní dvoch jej členov s prenosnou volebnou schránkou
k voličom mimo obce nemá a ani nemôže mať za následok nezákonnosť, a tým ani neplatnosť
volieb do orgánov samosprávy obce.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 34/99 z 10. februára 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd volebnú st'ažnosť na neústavnost' a nezákonnosť volieb do orgánov

samosprávy mesta Rožňava prijal na ďalšie konanie.

PRÁVNA VETA:
1. Podstatou ochrany ústavnosti vo volebných veciach je ochrana práv zaručených

čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. aktívneho aj pasívneho volebného práva.
2. V konaní o zákonnosti volieb do orgánov samosprávy Ústavný súd Slovenskej

republiky skúma, či sa voľby uskutočnili v súlade so všetkými právnymi predpismi so silou
zákona, ktoré sa týkajú volieb do orgánov samosprávy.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 34/99 z 12. mája 1999

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnost' na neústavnost' a nezákonnosť volieb do

orgánov samosprávy mesta Rožňava.

PRÁVNA VETA:
1. Orgán, ktorý určuje volebné obvody pre voľby podľa zákona č. 346/1990 Zb., má

povinnosť vysvetľovať a uplatňovať § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. v súlade s čl. 125
ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Preto je povinný vytvoriť volebné obvody s takým
počtom obyvateľov, aby každý občan mal približne rovnakú príležitosť ovplyvnit' výsledok
volieb, ak uplatní svoje právo podľa čl. 30 ods. 1 alebo čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej
republiky.

2. Osoba, ktorej ústavné právo bolo porušené vytvorením volebných obvodov
odporujúcich ústave alebo zákonu, musí porušenie svojho práva namietnuť včas. Ak osoba
namietne vytvorenie volebných obvodov odporujúcich ústave alebo zákonu až po vykonaní
volieb, námietka porušenia práva je uplatnená oneskorene.
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Rok 1996

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 39/95 z 18. decembra 1996

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb na funkciu

primátora mesta Vel'ký Šariš.

PRÁVNA VETA:
l. Tajnosť hlasovania vo voľbách do orgánov obcí v podstate znamená, že nikto nie je

ústavne a zákonne oprávnený dozvedieť sa, ako volič hlasoval a komu odovzdal svoj hlas.
Princíp tajnosti volieb nepripúšťa, aby sa akýmkoľvek spôsobom vopred označil hlasovací
lístok, a súčasne predpokladá voličov vlastný výber kandidáta, ktorý sa uskutočňuje
anonymne, v určenom priestore na úpravu hlasovacích lístkov. Túto anonymitu treba
zabezpečiť aj vtedy, ak sa volebný akt výnimočne vykoná mimo volebnej miestnosti.

2. Bežný rozhovor na tému "voľby" s dvoma - troma občanmi nie je bez ďalších
právne významných okolností zakázanou volebnou agitáciou v zmysle § 30 ods. 4 zákona
o voľbách.

Rok 1995

Nález sp. zn. PLo ÚS 29/94 z 18. januára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd 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 zrušil a vyhlásil A. B. za riadne zvoleného
starostu obce Čierna.

PRÁVNA VETA:
Nesprávny postup volebnej komisie pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov,

ktorý je v rozpore s § 38 ods. l písm. b) v spojení s § 31 ods. 4 zákona o voľbách, zakladá pri
splnení ostatných zákonných predpokladov dôvod nezákonnosti volieb, ktorý môže viesť
k vyhláseniu za zvoleného iného kandidáta než toho, ktorý bol vyhlásený za zvoleného
v dôsledku chybného postupu volebnej komisie.

Nález sp. zn. PLo ÚS 7/95 z 2. februára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd 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 zrušil v časti, v ktorej bol za
zvoleného vyhlásený pod poradovým číslom 9 P. K., a za zvoleného vyhlásil JUDr. D. Š.
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PRÁVNA VETA:
Chybné zoradenie kandidátov po zistení výsledkov volieb je dôvodom na to, aby

Ústavný súd Slovenskej republiky v súlade s § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 38/1993 Z. z.
zrušil vydané rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásil za zvoleného toho, kto bol riadne
zvolený podľa zásady uvedenej v § 44 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb.

Nález sp. zn. PLo ÚS 17/95 z 8. februára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd voľby vo volebných obvodoch mesta Galanta Č. 6 - Hody, č.7 -

Javorinka a Č. 8 - Nebojsa vyhlásil za neplatné.

PRÁVNA VETA:
1. Podľa § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady Č. 346/1990 Zb. o voľbách do

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa pre voľby do obecných
(mestských) zastupiteľstiev v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých
sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce,
najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode.

2. Systematika § 9 citovaného zákona pritom určuje, že povinnosť utvoriť
viacmandátové volebné obvody je primárna. Naplnenie ostatných požiadaviek zákona
konkretizovaných týmto ustanovením neráta s možnosťou jej modifikácie.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 28/94 z ll. januára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnosť politického hnutia pre nezákonnost' volieb do orgánov

miestnej samosprávy - starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Vysočany ako
neopodstatnenú.

PRÁVNA VETA:
Občanovi, ktorý splnil podmienku trvalého pobytu v obci podľa zákona

Č. 135/1982 Zb., vzniká podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 346/1990 Zb. právo na zápis do zoznamu
voličov danej obce a podľa § 31 ods. 2 citovaného zákona aj právo hlasovať. V súvislosti
s prípravou a priebehom volieb nemožno obmedziť právo občana zvoliť si nový trvalý pobyt.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 32/94 z ll. januára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť protikandidáta na vol'by starostu v obci

Horné Saliby.

PRÁVNA VETA:
Porušenie zákona Č. 346/1990 Zb. vo fáze pred aktom volieb vymedzeným dňami

určenými na uskutočnenie tohto aktu nezakladá právo požadovať v konaní pred Ústavným
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súdom Slovenskej republiky zrušenie rozhodnutia miestnej volebnej komisie a vyhlásenie za
zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, pretože také porušenie volebného zákona nemôže
mať priamy súvis s výsledkom volieb.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 6/95 z 11. januára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnost' dvoch :fyzických osôb namietajúcich neplatnost'

volieb v obci �ihárec ako podanú zjavne neoprávnenými osobami.

PRÁVNA VETA:
Na podanie volebnej sťažnosti nie je procesne legitimovaný člen politickej strany ani

v prípade, že ju podáva v mene nižšej organizačnej zložky tejto politickej strany.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 12/95 z 18. januára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú sťažnosť politickej strany pre neústavnost' volieb do

orgánov miestnej samosprávy v obci Kamienka ako oneskorene podanú.

PRÁVNA VETA:
1. Konanie pred ústavným súdom - za platného právneho stavu - nemožno začať tak,

že všeobecný súd vec postúpi ústavnému súdu.
2. Podanie volebnej st'ažnosti na všeobecnom súde nemožno považovať za

ospravedlniteľnú okolnosť na odpustenie zmeškania lehoty ustanovenej zákonom na jej
podanie v konaní pred ústavným súdom.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 4/95 z 27. januára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť protikandidáta do mestského zastupiteľstva

a na funkciu primátora mesta �arnovica.

II.

PRÁVNA VETA:
1. Ak zo všetkých údajov o osobe uvedenej na petičnom hárku podľa § 16 ods. 9

zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov je nesporné, že ide o existujúcu, inak identifikovateľnú osobu, treba jej podpis na
tomto hárku považovať za platný.

2. Volebný zákon nezakazuje, teda dovoľuje, na základe spoločnej petície
zaregistrovať nezávislého kandidáta ako na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, tak aj
na funkciu primátora obce.
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Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 21/94 z 2. februára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol sťažnosť na nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy v obci

Tašuľa.

PRÁVNA VETA:
Nezákonnosť volieb musí byť v konaní o volebných veciach podľa § 59

a nasledujúcich zákona č. 38/1993 Z. z. dokázaná a musí byť v príčinnej súvislosti s takým
následkom porušenia práva, ktoré je v konečnom dôsledku porušením ústavného volebného
práva ajeho princípov.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 3/95 z 2. februára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd sťažnosť požadujúcu zrušenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy

v obci Vechec zamietol.

PRÁVNA VETA:
l. Podľa § 32 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí volič, ktorý nemôže sám

upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať a písať, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho
hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

2. Z doslovného znenia citovaného ustanovenia možno vyvodiť záver, že iná fyzická
osoba môže negramotným občanom - voličom poskytovať pomoc pri volebnom akte.

3. Len púhe premiestnenie volebnej urny bez toho, aby sa preukázalo zasahovanie do
nej ovplyvňujúce výsledky volieb, sa nemôže kvalifikovať ako porušenie zákona
č. 346/1990 Zb.

4. Vyhodnotenie svedeckých výpovedí sa vykonáva podľa § 132 Občianskeho
súdneho poriadku v spojení s § 31 ods. 4 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.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 11/95 z 2. februára 1995

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť politického hnutia namietajúcu nezákonnosť

volieb do orgánov samosprávy obce Pongrácovce.

PRÁVNA VETA:
Skutkové okolnosti odporujúce ustanoveniam zákona č. 346/1990 Zb., ktoré nemali

a nemohli mať vplyv na zákonnosť volieb a ich výsledky, nemôžu zakladať záver
o nezákonnosti a v dôsledku toho o neplatnosti volieb.
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Rok 1994

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 25/94 z 20. decembra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú st'ažnost' proti výsledku volieb do orgánov samosprávy

v mestskej časti Košice-Sever ako podanú zjavne neoprávnenou osobou.

PRÁVNA VETA:
Obec (mestská čast' na úrovni obce) nemá procesnú legitimáciu na podanie volebnej

st'ažnosti.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 31/94 z 20. decembra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú st'ažnost' namietajúcu nezákonnost' volieb do orgánov

miestnej samosprávy v obci Kusín z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí.

PRÁVNA VETA:
V konaniach vo volebných veciach musí byt' navrhovateľ povinne zastúpený

advokátom alebo komerčným právnikom podľa § 22 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, aj keď je právnikom, ktorý však nie je zapísaný v Slovenskej
advokátskej komore alebo Komore komerčných právnikov.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 34/94 z 20. decembra 1994

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol volebnú st'ažnost' namietajúcu nezákonnost' volieb do

Mestského zastupiteľstva za mestskú čast' Košice-Dargovských hrdinov pre nesplnenie
zákonom predpísaných náležitostí.

I
I_

PRÁVNA VETA:
Podľa § 59 zákona o ústavnom súde je procesne legitimovaná na podanie volebnej

st'ažnosti aj fyzická osoba. Je však povinnosťou tejto fyzickej osoby, aby nielen tvrdila, ale aj
dokázala v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, že má procesnú legitimáciu
kandidáta alebo protikandidáta podľa § 59 citovaného zákona.

lI..
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Legenda
Ústavný súd Slovenskej republiky (d'alej aj "ústavný súd")

Ústava Slovenskej republiky (d'alej aj "ústava")

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 platnom znení (ďalej aj
"zákon o ústavnom súde" alebo "zákon Č. 38/1993 Z. z.")

zákon Slovenskej národnej rady Č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon Č. 346/1990 Zb." alebo "volebný zákon", alebo
"zákon o voľbách", alebo "zákon o voľbách do územnej samosprávy", alebo "zákon
o voľbách do orgánov samosprávy obcí", alebo "zákon o voľbách do orgánov samosprávy")
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III. Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok 2010

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 2/2010 z 27. januára 2010

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol sťažnost' st'ažovatel'ov pre namietanú neústavnost'

a nezákonnost' volieb do zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja konaných
14. novembra 2009 ako zjavne neopodstatnenú.

PRÁVNA VETA:
Funkcia ústavného súdu v rámci prieskumu ústavnosti a zákonnosti volieb nemôže byt'

vykladaná tak extenzívne, že by v konečnom dôsledku jeho činnost' mala nahrádzat', prípadne
doplňať činnosť na to povolaných volebných či iných orgánov.

Za "regulárno sť" sút'aže jednotlivých politických subjektov zúčastnených na vol'bách
do orgánov územnej samosprávy nesú svoj podiel zodpovednosti aj samotné politické
subjekty zúčastnené na vol'bách. V prípade, že ich nedôslednosť, resp. ich chyba pri plnení
úloh v rámci prípravy volieb umožní protikandidátovi "zhojiť" nedostatok jeho voliteľnosti,
resp. poskytne mu čas splnit' alebo preukázať predpoklad voliteľnosti do času konania
samotných volieb, znamená to, že v čase samostatnej volebnej súťaže, t. j. v čase priebehu
volieb už voliči hlasujú za kandidáta splňajúceho všetky podmienky volitel'nosti a me Je
dôvod prejavenú vôľu voličov meniť.

Uznesenie sp. zn. PLo ÚS 3/2010 z 27. januára 2010

ROZHODNUTIE:
Ústavný súd odmietol st'ažnost' st'ažovatel'ky pre namietanú neústavnosť

a nezákonnosť volieb poslancov zastupitel'stva Banskobystrického samosprávneho kraja
konaných 14. novembra 2009 vo volebnom obvode č. 7 - Poltár ako zjavne neopodstatnenú. í

!
"

PRÁVNA VETA:
Súčasťou zákonných náležitostí sťažnosti sú aj dôvody, pre ktoré sa vol'by napádajú,

s označením dôkazov [§ 60 ods. l písm. b) 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]. Vzhľadom na význam volieb
v demokratickej spoločnosti a z neho vyplývajúcu prezumpciu ich ústavnosti a zákonnosti je
na sťažovatel'ovi, aby v záujme prijatia jeho sťažnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky
na ďalšie konanie (pri predbežnom prerokovaní) kvalifikovaným spôsobom označil také
dôkazy, ktoré vzhl'adom na konkrétne okolnosti prípadu nasvedčujú, že jeho tvrdenia
o neústavnosti alebo nezákonnosti volieb sú reálne možné, prípadne pravdepodobné,
a zároveň sú spôsobilé preukázať porušenie Ústavy Slovenskej republiky (čl. 30 ods. l a 3
a čl. 31) a zákona č. 30312001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
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Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. odôvodňujúce záver o inom
legitímnom výsledku volieb.

Funkcia Ústavného súdu Slovenskej republiky v rámci prieskumu ústavnosti
a zákonnosti volieb nemôže byť vykladaná tak extenzívne, že by v konečnom dôsledku jeho
činnosť mala nahradzovať, prípadne doplňovať činnosť na to povolaných volebných či iných
orgánov, a to dokonca v tom smere, že iba na základe špekulatívne formulovaných námietok
bude Ústavný súd Slovenskej republiky podrobne rekonštruovať celý volebný proces.

Legenda
Ústavný súd Slovenskej republiky (d'alej aj "ústavný súd")
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IV. Voľby do Európskeho parlamentu

Čo sa týka volieb do Európskeho parlamentu, Ústavnému súdu Slovenskej republiky
bolo doručené len jedno podanie, ktoré bolo vybavené odložením podľa § 23a 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 platnom znení.

[

I

V. Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Čo sa týka volieb prezidenta Slovenskej republiky, Ústavnému súdu Slovenskej
republiky boli doručené tri podania, ktoré boli vybavené odložením podľa § 23a 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 platnom znení.
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