
Podávanie kandidátnych listín: 

Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva podávajú politické strany, 
politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí  a to osobitne za každý volebný 
obvod a nezávislí kandidáti. 

Politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí doručia 
kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 
mestskej  volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr do 
21.septembra 2014.  

Kandidátna listina obsahuje: 

-       názov politickej strany, 

-       meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich 
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom, 

-       meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením 
adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom, 

-       meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany. 

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého 
kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, 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. 

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v 
príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov mestského zastupiteľstva. 

Nezávislí kandidáti doručia  kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 
mestskej  volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr do 
21.septembra 2014.  

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, 
povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. 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. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia  podpísaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov na petícii je stanovený podľa 
veľkosti obce, resp. mesta (v meste Nemšová je to 200 podpisov).  

Na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na primátora. 

Kandidátne listiny pre voľbu primátora  môžu podávať politické strany, politické hnutia 
a  koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti.  

Politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí doručia 
kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 
mestskej  volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr do 



21.septembra 2014.  Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného 
kandidáta. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. 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. 

Nezávislí kandidáti doručia svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 
mestskej  volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr do 
21.septembra 2014. 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. Súčasťou kandidátnej 
listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. 
Potrebný počet podpisov na petícii je stanovený podľa veľkosti obce, resp. mesta (v meste 
Nemšová je to 200 podpisov).  

Kandidátna listina pre voľbu primátora obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, 
povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo 
údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Ku kandidátnej listine sa pripojí  doklad 
osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie podľa osobitného predpisu (§ 13 ods.1 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – „Predpokladom na 
výkon funkcie starostu je získanie aspoň stredného vzdelania.“) 

Na funkciu primátora môže kandidovať aj kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva. 

 


