
Kandidátne listiny do obecných (mestských) 
zastupiteľstiev 

 
 

(1) Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú 
politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislý kandidáti. 

 
(2) Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej 

komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb (do 8.10.2006). Politické strany doručia 
kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca. 

 
 

(3) Kandidátna listina obsahuje 
 

a) názov politickej strany, 
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov 

a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom, 
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka 

s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom, 
d) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej 

strany. 
 

(4) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický 
titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. 

 
(5) Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko 

má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov do obecného 
(mestského) zastupiteľstva. 

 
 

(6) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, 
nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného (mestského) 
zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva kandidátnu listinu 
v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode do toho istého obecného 
(mestského) zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície. 

 
 

(7) Kandidát pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva môže 
kandidovať iba v jednom volebnom obvode. 

 
 

(8) Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 
kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na 
inej kandidátnej listine, a že mu nie sú zníme prekážky voliteľnosti. 

 
 

(9) Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je 
uvedený v prílohe. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča 



a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, 
a číslo domu. Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým 
najneskôr 85 dní pre dňom volieb. 

 
(10)Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt                 
       v obci, v ktorej kandiduje. 

 
(11)Na funkciu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať aj   
   kandidát na starostu obce (primátora). 

 
 
 

 
 


