
Informácie pre hezávis]ých kandidátov

Právo byť volený

Za   poslanca   obecného   zastupitel'stva,   v   hlavnom   meste   Slovenske].
republiky  Bratislave  a  v  meste  Košice  miestneho  zastupitel'stva  môže  byť
zvolený občan  Slovenskej  republiky a  cudzinec  (d'alej  len  "obyvatel' obce"),
ktorý   má   trvalý   pobyt   vobci,   v   ktorej   kandiduje,   a   najneskôr   v   deň
konania volieb dovŕši  18 rokov veku.

Za  starostu  obce  môže  byť  zvolený  obyvatel'  obce,   ktorý  má  trvalý
pobyt v obci a  najneskôr v deň  konania volieb dovŕši 25  rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za  úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti  na právne úkony.

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát podáva  kandidátnu  listinu v listinnej fóme osobne
najneskôr 60  dní predo   dňom   konania   volieb   (najneskôr   11.   9,   2018),
zapisovateľóvi   miestnej   (mestskej)  volebnej   komisie  (mem  zapisovateľa
miestnej  (mestskej) volebnej  komisie, telefónne číslo a  úradné hodiny budú
zverejnené  na  úradnej tabuli obce,  resp.  na webovom  sĺdľe obce,  ak ho  má
zriadené).    Lehota    na    podanie    kandidátnej    listiny   sa    končí   uplynutím
posledného   dňa    lehoty.    Na    kandidátne   listiny,    ktoré   neboli   doručené
ustanoveným   spôsobom   a   "   kandidátne   listiny   doručené   po   uplynutĺ
ustanovenej lehoty sa  neprihliada.

I(andidátna listina nezá`/islého kandidáta pre vol'by dq obecného
ZústuDiteľstva

Kandidátna  listina  nezávislého kandidáta pre voľby do obecného -
mestského - miestneho zastupiteľstva (ďalej len nbecné
zistupiteľstvo") [vzoľ kandidátnei listinv íDOCX, 30 kB`] obsahuje:
• číslo volebného obvodu,
•  mem),

•  priezvisko,

•  titul,



•  dátum narodenia kandidáta,

•  zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania  kandidátnej  listiny

(pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa  u ženy -  kandidátlq/ použije
prechyľovanie),
•  adresu trvalého pobytu  kandidáta (obec;  ulica, ak sa obec člení na ulice;

čí+S^O dor".,  pre správne vypi'sanie obce trvalého pobytu je možné použiť register

obcí wwwwsnst,sk / obce/ webformmain.aspxô a

•  vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát na poslarica obecného zastupiteľst\/a musí mať tnraLý
pob\ri v obci, v ktorej kahdiduje a hajheskôr v deň konania volieb
musí  dovŕšiť  18  roko\ĺ veku.  Kandidát  pre  vo['by  do  toho  istého
ouecného zastupiteľst`ra môže kandido\ĺať len v jednom volebiiom
oJvode,

Ku    kandidátnej    listine    nezávislého    kandidáta    musĺ   b\ft'   pripojené
vlastnoručne       podpísané       vyhlásenie       kandidáta [\rzoľ       vvhlásenia
kandidátaíDOCX.     30     kB`],     že     súhlasí    so     svojou     kanďdatúrou,
nekandiduje na inej  kandidátnej listine a  nemá  prekážlq/ práva  b\ft' volený,

Súčasťou  kanďdátnej  listiny  každého  nezávislého  kandidáta  je  listina
podpísaná  voličmi,  ktorí podporujú jeho  kandidatúru  a  majú  trvaý  pob\ft v
obci,  v  ld]orej  kandiduje  (ďalti  len  „podpisová  listina")  [vzoľ  DodDisovei

DOCX 33kB ].  V  podpisovej  listine  každý volič  pri  podpise  uvedie
meno a priezvisko, dátum narodenia, trvaý pobyt, ltiorým sa rozumie názov
obce,  názov ulice, ak sa obec členĺ na  ulice, a čĺslo domu.  Na  každom  hárku
podpisovej   listiny  sa   uvedie   meno,   priezvisko,   titul,   dátum   narodenia   a
adresa trvalého pobytu  kandidáta.

JednoLi    DodDiso`Íou    listinoLi    možho    DodDoriť    leh    iedného
kandidáta.

Minimálny   počet   podpisov   na   podpisovej   listine,   podl'a   prílohy  č.   1   k
zákonu  č,   180/2014  Z.   z.   o  podmienkach  výkonu  volebného  práva  a  o
zmene   a    doplnení   niektoých    zákonov   v   znenĺ   neskoršĺch    predpisov,
je uvedený  nižšie.  Počet obyvatel'ov obce  ku  dňu vyhlásenia  volieb zverejni'
obec  spôsobom  v  mieste  obvyklým  najneskôr  85  dní  predo  dňom  konania
voliebl

Kandidát na  poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj  na
starostu obce.



Ak   nezávislý    kandidát   kandiduje   súčasne    na    poslanca    obecného
(mestského)   zastupitel'stva   a tiež   na   funkciu   starostu   obce   (primátora
mesta),   môže   mať   spoločnú   podpisovú   listinu,   z ktorej   však   musĺ   byť
zrejmé,  že  kandiduje  do  oboch  orgánov  obce  (mesta),  Originál  spoločnej
podpisovej    listiny    priloží    len    k   jednej    kandidátnej    listine    a kdruhej
kandidátnej   listine  je  postačujúce  priložiť  fotokópiu  spoločnej   podpisovej
listiny.

V hlavnom  meste  Slovenskej  republilq/  Bratislave  a v meste
Košice môže  do   mestského  zastupitel'stva   kandidcivať  obyvateľ  mesta,
ktori  má  trvalý  pobyt  v niektorej  z mestských  častí  patriacich  do  územia
mesta.    Kandidát   môže   kandidovať   v ktoromkoľvek   volebnom   obvode
utvorenom  na  území mesta  bez ohl'adu  na  miesto svojho trvalého  pobytu
na území mesta.

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže
kandĺdovať  ten  istý  kandidát  do  miestneho  zastupitel'stva  a súčasne  do
mestského zastu pitel'stva.

Kandidátnu    listinu pre   vol'by   do   miestneho   zastupitel'stva,
resp. pre  vol'by starostu  mestskej  časti s prílohami podáva nezávĺslý
kandidát zapisovatel'ovi           miestnej           volebnej           komisie a
kandidátnu   listinu pre volrby do mestského zastupiteľstva,  resp. _pre
vol'by                  primátora                  mestas prílohami podáva pezávislý
kandidát zapisovatel'ovi  mestskej  volebnej  komisie najneskôr  60  dní
predo dňom konanĺa volĺeb.

Súčasťou   kandidátnej   listiny   nezávislého   kandidáta na   poslanca
miestneho    zastupitel'stva v    hlavnom    meste    Slwenskej    republiky
Bratis/ave   a v meste   Košice   je   okrem   vyhlásenĺa    kandidáta   aj    /istina
podpísaná   voličmi,   ktorí  podporujú  jeho   kandidatúru   (podpisqvá   listinč!)
a majú trvalý pobyt na  území pri'slušnej  mestskej  časti v minĺmá/nom  p_očte
pod/'a   prílohy  č.1   kzákonu   č.180/2014  Z.   z.   o  podmifnkach   výkonu
volebného   práva   a   o   zmene   a   doplnení   niektorých   zákonov   v   znení
neskorši'ch predpisov (uvedenej nižšie).

Súčasťou    kandidátnej    listiny   nezávislého   kandidáta na   poslanca
mestského   zastupitel'stva v    hlavnom    meste    Slovenskej    republiky
Bratis/ave   a vmeste   Košice   je   okrem   vyhlásenia    kandidáta   aj    listina
podpísaná  voličmi,   ktorí  podporujú  jeho   kandidatúru   (podpisová..listina)
a majú trvalý pobyt na území mesta v minimálnom počte 1 000 voličov.



Ak   nezávislý   kandidát   kandiduje   súčasne   na   poslanca   mĺestneho
zastupitel'stva   a tiež   na   starostu   mestskej   časti,   môže   mať   spoločnú
podpisovú  listinu,  z ktorej  však  musí  byť  zrejmé,  že  kandiduje  do__gboch
orgánov  mestskej  časti.  Originál  spoločnej  podpisovej  listiny  priloží  _lfn_ k
jednej   kandidátnej   listĺne   a k druhej   kandidátnej   listine  je   postačúúce
priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej /istiny.

To  isté  platí,  ak  nezávislý  kandidát  kandiduje  na  poslanca  mestského
zastupitel'stva a súčasne aj na primátora mesta.

Kancliclátna listina nezá\ĺislého kandidáta Dne `/ol'bv starostu obce

Kandidátna  listina  nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce -
primátora mesta - starostu mestskej časti (ďalej len „starosta obce") b±zg±
kandidátnei listinv ÍDOCX, 32 kB`] obsahuje:
•  meno,

•  priezvisko,

•  titul,

•  dátum narodenia kandidáta,

•  zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny

(pri  uvádzanĺ údaja o zamestnanĺ sa  u ženy - kandidátk)/ použije
prechyľovanie),
•  adresu trvalého pob\m kandidáta (obec;  ulica, ak sa obec člení na  ulice;
Včí+SÄO dor".,  pre správne vypi'sanie oboe trvaiého pobytu je možné použiť register

obcí www.vsnet.sk/obc€/webformmain.ast)xb a

•  vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát  na  starostu  obce  musí  mať  tnrarý  pobyt  vobci,  v
ktoľej kandiduje a najneskôr v deň koiiania volieb musí dovŕšiť 25
rokov veku.

Ku    kandidátnej    listine    nezávislého    kandidáta    musí    b\A'    pripojené
vlastnoručne       podpĺsané       vyhlásenie       kandidáta [\/zor      \n/hlásen-ia
kandidátaíDOCX,     30     kB`],     že     súhlasí    so     svojou     kandidatúrou,
nekandiduje na inej kandidátnej  listine a nemá  prekážky práva  b\ď volený.

Súčasťou   kandidátnej   listiny  každého   nezávisk5ho   kandidáta  je   listina
podpísaná  voličmi,  ktorĺ podporujú jeho  kandidatúru  a  majú  trvaý  poM v
obci,  v  ktorej  kandiduje  (d'alej  len  ,,podpisová  listina``)

DOCX 33kB
lsove

].  V  podpisovej  listine  každý volič  pri  podpise  uvedie



meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktoým sa rozumie názov
obce,  názov ulice, ak sa obec členĺ na  ulice, a čĺslo domu.  Na  každom  hárku
podpisovej   listiny  sa   uvedie   meno,   priezvisko,   titul,   dátum   narodenia   a
adresa trvalého pobytu kandidáta,

Jednou    Dodpisovou    listinou    možno    DodDoriť    len    ÉednéhQ
kandidáta.

Potrebný  počet  podpisov
dňu vyhlásenia volieb zverejn

e  uvedený  nižšie.  Počet  obyvatel'ov  obce  ku
obec spôsobom v mieste obvyklým  najneskôr

85 dnĺ predo dňom  konania volieb.

Kandidát  na  starostu  obce  môže  kandidovať aj  na  poslanca  obecného
zastupitel'stva.

MINIMÁLNY POčET PODPISOV VOUČOV PODPORUJÚC(CH  KANDIDATÚRU  NEZÁV[SLEHO
KANDIDÁTA

PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉllo ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTLJ OBCE

Počet obyvatel'ov obce

d050

51  -100

101  -  500

501  - 2 000

2 001  - 20 000

20 001 -  100 000

nad  100 000

Počet podpisov voličov
na  podpisovej  listine

10
20
40

100
200
500

1000


