Informácie k podávaniu kandidátnych listín
1. Podľa § 16 volebného zákona kandidátne listiny (KL) pre voľby do obecného
zastupiteľstva (OZ) podávajú politické strany (PS) a to osobitne za každý volebný obvod a
nezávislí kandidáti.
2. KL sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (MsVK)
najneskôr do 55 dní pred dňom volieb ( do 21.09.2014 - nedeľa ).
3. PS doručia KL v dvoch rovnopisoch prostredníctvom splnomocnenca.
Kandidátna listina obsahuje:
- názov PS
- meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt (TP) kandidátov a ich
poradie na KL arabským číslom,
- meno a priezvisko splnomocnenca PS a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát
nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom
- meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene PS
4. Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul,
vek, povolanie, TP a podpis kandidáta.
5. PS môže na KL uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených poslancov OZ.
6. Ak podáva PS kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v
ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého OZ podať KL v rámci koalície. Ak
podáva KL v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého OZ
podať KL len v rámci tej istej koalície.
7. Kandidát pre voľby do toho istého OZ môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.
Za poslanca OZ môže byť zvolený volič, ktorý má v obci TP a najneskôr v deň volieb dovŕšil
18 rokov veku (kandidát môže kandidovať v jednom volebnom obvode za poslanca OZ aj keď
má TP v druhom volebnom obvode - kandiduje v podstate do toho istého OZ)
8. Ku KL musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so
svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej KL a nie sú mu známe
prekážky voliteľnosti.
9. Súčasťou KL nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi obce podporujúcimi jeho
kandidatúru v jednom exemplári. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko
voliča (občana obce), dátum narodenia voliča a TP, ktorým sa rozumie názov obce, názov
ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu.
Voliči, ktorí sa rozhodnú podporiť niektorého nezávislého kandidáta, musia mať v obci trvalý
pobyt . Zmena TP voliča, ktorý petíciu podpísal alebo strata štátneho občianstva SR nemajú
na platnosť podpisu žiadny vplyv. Údaje uvádzané v petícii majú byť natoľko presné, aby pri
kontrole petičnej listiny MsVK nedochádzalo k pochybnostiam alebo sporom z hľadiska
identifikácie podpísaného .

V prípade nezávislého kandidáta je možné ku kandidatúre na funkciu poslanca OZ a na
funkciu starostu obce použiť spoločnú petíciu. Postačí, ak sa petícia pripojí k jednej z
predkladaných KL, na druhej KL sa na ňu odkáže.
Skutočnosť, že podpisy sa zbierajú na podporu kandidáta pre voľby do OZ a tiež na jeho
podporu pre voľby starostu obce musí byť zrejmé zo záhlavia petície.
10. Na funkciu poslanca OZ môže kandidovať aj kandidát na starostu obce.
11. Podmienky kandidatúry na funkciu starostu obce podobne ako v prípade kandidatúry na
poslanca OZ musia byť okrem veku (25 rokov) splnené už v čase podania KL PS alebo
nezávislým kandidátom. Najviac, v čase podania kandidátnej listiny PS alebo nezávislým
kandidátom musí kandidát podľa novej právnej úpravy spĺňať aj podmienku vzdelania.
Kandidát na funkciu starostu obce preto predkladá ja doklad o získaní aspoň stredného
vzdelania (postačuje neoverená fotokópia dokladu).
12. MsVK predložené KL preskúma a v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok
ich zaregistruje. MsVK zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb a
registráciu kandidátov vyznačí na KL. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia
hlasovacích lístkov.
MsVK vyzve splnomocnencov, aby si do 24 hodín prevzali rozhodnutie o registrácii alebo
o neregistrácii KL. Preto je potrebné uvádzať kontakty na splnomocnencov a tiež aj na
nezávislých kandidátov, aby mohlo byť rozhodnutie včas doručené.
Ak si splnomocnenec alebo nezávislí kandidáti neprevezmú v danej lehote rozhodnutie, má sa
za to, že bolo doručené.
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