
PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN 

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA 

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod 
• politická strana 
• politické hnutie 
• koalícia politických strán a politických hnutí 
• nezávislý kandidát 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí 
kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch 
zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, 
t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne 
podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 
miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. 
septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané 
vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom 
vyhotovení. 

  

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti) 

podáva kandidátnu listinu 
• politická strana 
• politické hnutie 
• koalícia politických strán a politických hnutí 
• nezávislý kandidát 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí 
kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch 
zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, 
t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne 
podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 
miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. 
septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané 
vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom 
vyhotovení. 

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu 
osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona 
(§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - 
získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 



a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú 
• výučný list,  
• vysvedčenie o záverečnej skúške,  
• záverečné vysvedčenie, 
• vysvedčenie o maturitnej skúške.  

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu 
o získaní vyššieho vzdelania. 

  

 

 Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov 
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora) 

  Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii 
  do 50  10
  51 - 100  20
  101 - 500  40
  501 - 2 000  100
  2 001 - 20 000  200
  20 001 - 100 000  400
  nad 100 000  600

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ 

Miestna volebná komisia 

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného 
náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny              
do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb                       
(najneskôr 21. septembra 2014). 

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa na voľby mestského 
zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia. 

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, 
politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti). 

Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo 
dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).     

   

Okrsková volebná komisia 

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného 
náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola 
zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo 
dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014). 

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, 
politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti). 

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb 
(najneskôr 31. októbra 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôležité: 

- Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo 
dňa 14. 8. 2014 č. 814/2014 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach                    
vo volebnom období 2014 – 2018 bude mať 17 poslancov, ktorí budú zvolení v 4 
obvodoch. 

- Počet obyvateľov v meste Zlaté Moravce k 18. 8. 2014 je 12 604. 
- Podávanie kandidátnych listín najneskôr 21. 9. 2014 zapisovateľke mestskej volebnej 

komisie Mgr. Miroslave Kováčovej, č. dv. 40 počas úradných hodín MsÚ,                       
dňa 21. 9. 2014 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. 

- Kontakt na zapisovateľku mestskej volebnej komisie: kovacova@zlatemoravce.eu,            
tel. č. 037/6923926,  

- Delegovať do mestskej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka 
najneskôr 21. 9. 2014. 

- Delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka                        
najneskôr do 26. 10. 2014. 

 

  

Na stiahnutie: 

http://www.minv.sk/?oso14‐vzory 

http://www.minv.sk/?oso14‐kl 

 

Bližšie informácie: 

http://www.minv.sk/?volby‐oso  
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