Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Kandidátna listina
Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou
Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá
je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov.
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.
Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho
splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľke miestnej
volebnej komisie:
Meno a priezvisko: Anna Beňovská
Adresa:
Sľažany, Dolné Sľažany 390
( Obecný úrad Sľažany 90)
Telefón:
0907 633 579, 037/630 24 24
Email:
obecslazany@stonline.sk
Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré
neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa
neprihliada.
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície pre voľby do obecného zastupiteľstva
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície [vzor kandidátnej listiny] pre voľby do obecného
zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) obsahuje:
• názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
• číslo volebného obvodu,
• zoznam kandidátov, ktorý obsahuje:
- meno,
- priezvisko,
- titul,
- dátum narodenia kandidáta,
- zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o
zamestnaní sa u žien - kandidátok použije prechyľovanie),
- adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne
vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx) a
- poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch.
• meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky
politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene
každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a
najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku.
Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
• vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta [vzor vyhlásenia kandidáta] uvedeného na
kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá
prekážky práva byť volený;
• oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka [vzor oznámenia o
určení splnomocnenca a náhradníka] s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať
písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom
splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani
zapisovateľ miestnej volebnej komisie.
Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má
byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani
meniť ich poradie.
Kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva s prílohami podáva splnomocnenec politickej
strany zapisovateľke miestnej volebnej komisie
najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t.j. 11. 9. 2018).
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície pre voľby starostu obce
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície [vzor kandidátnej listiny] pre voľby starostu obce primátora mesta - starostu mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) obsahuje:
• názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
• údaje o kandidátovi:
- meno,
- priezvisko,
- titul,
- dátum narodenia kandidáta,
- zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o
zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
- adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne
vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx),
• meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky
politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene
každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň
konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku.
Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
• vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta [vzor vyhlásenia kandidáta] uvedeného na kandidátnej
listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť
volený;
• oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka [vzor oznámenia o
určení splnomocnenca a náhradníka] s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať
písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom
splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani
zapisovateľ miestnej volebnej komisie.
Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.
Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Delegovanie členov miestnej a okrskovej volebnej komisie
Miestna volebná komisia
Do miestnej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a
jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného
zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní
do miestnej volebnej komisie] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v
rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018).
Okrsková volebná komisia
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo
koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia
o delegovaní do okrskovej volebnej komisie ] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 10. 2018).
Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena
okrskovej volebnej komisie. Politickým stranám a koalíciám odporúčame pri výbere členov do okrskových
volebných komisii prihliadať na to, aby delegovaný člen mohol uplatniť svoje volebné právo v tom volebnom
okrsku, kde vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. (Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepozná pre
voľby do orgánov územnej samosprávy inštitút hlasovacieho preukazu, volič môže uplatniť svoje volebné
právo len v tom volebnom okrsku, kde je zapísaný v zozname voličov).
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
• meno, priezvisko a podpis osoby
- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok
pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo
elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na
oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo starostovi obce do podateľne
obecného úradu: Obecný úrad Sľažany, Sľažany 90, 951 71 Sľažany alebo prostredníctvom pošty. Ak sa
politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej
komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie
podané na pošte.
Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre
vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej
schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie :
obecslazany@stonline.sk

