
Registrácia kandidátov 
 

(1) Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje 
kandidáta, 

a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3 (za poslanca obecného /mestského/ 
zastupiteľstva, v hl. m. SR Bratislave a v meste Košice miestneho 
zastupiteľstva môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone 
volebného práva – výkon trestu odňatia slobody a pozbavenie alebo 
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony), 

b) ku ktorému návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 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 známe prekážky 
voliteľnosti), 

c) ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo 
na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej 
listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8; ak kandidát 
podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na 
všetkých kandidátnych listinách, 

d) ktorý je nad vyššie určený počet podľa § 16 ods.5 (politická strana môže na 
kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť 
v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov do obecného /mestského/ 
zastupiteľstva), 

e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, 
f) ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 16 ods. 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), 

g) ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto 
zákona. 

 
(2) Miesta volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb 

a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je 
podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. 

 
(3) Miestna volebná komisia vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých 

kandidátov, aby si do 24 hodín prevzali rozhodnutie a registrácii alebo o neregistrácii 
kandidátnych listín. Ak si splnomocnenec alebo nezávislí kandidáti neprevezmú 
v danej lehote rozhodnutie, má sa za to, že bolo doručené. 

 
(4) Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie  o zaregistrovaní kandidáta alebo 

o nezaregistrovaní kandidáta môžu podať kandidujúce politické strany a nezávislí 
kandidáti návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo návrh na 
vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd. Návrh treba podať do troch 
dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie. Proti rozhodnutiu súdu sa 
nemožno odvolať. 



 
(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta alebo o zrušení registrácie kandidáta, 

miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia. 


