
KANDIDÁTNE LISTINY
 
Každý kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva ako aj kandidát na starostu obce Svätá
Mária  musí  spĺňať  podmienky  stanovené  volebným  zákonom;  osobitne  poukazujeme
na ustanovenia § 164, § 171 - § 174, § 176 - § 179. Kandidát musí mať trvalý pobyt v obci
Svätá Mária.
 
Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 171 (pre voľby poslancov) a § 176 (pre voľby
primátora)  volebného  zákona.  Ku  kandidátnej  listine  musí  byť  pripojené  vlastnoručne
podpísané  vyhlásenie  kandidáta  uvedeného  na  kandidátnej  listine,  že  súhlasí  so  svojou
kandidatúrou,  nekandiduje  na  inej  kandidátnej  listine  a nemá prekážky práva  byť  volený.
V prípade  kandidátnej  listiny  politickej  strany  treba  pripojiť  aj  oznámenie  o určení
splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka; splnomocnenca si môže určiť aj nezávislý
kandidát.
 
Splnomocnencom  politickej  strany  ani  jeho  náhradníkom  nemôže  byť  kandidát  ani
zapisovateľ miestnej volebnej komisie.
 
Splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ miestnej volebnej
komisie, splnomocnenec politickej strany ani jeho náhradník.
 
Vzhľadom na to, že obec Svätá Mária má ku dňu vyhlásenia volieb viac ako 500 obyvateľov,
súčasťou  kandidátnej  listiny nezávislého  kandidáta (t.  j.  nie  kandidáta  nominovaného
politickou stranou) je aj podpisová listina minimálne 100 voličov s trvalým pobytom v obci
Svätá Mária podporujúcimi jeho kandidatúru. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len
jedného kandidáta.
 
Vzory  kandidátnych  listín  a  príloh  ku  kandidátnym  listinám  sú  zverejnené  na  príslušnej
webovej stránke Ministerstva vnútra SR. 

Upozornenie na niektoré dôležité legislatívne zmeny:

Na kandidátnej listine sa musí uviesť aj pohlavie kandidáta.

Na kandidátnej listine sa uvádza zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania
kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich
skratky.

 
ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
 
Kandidátnu  listinu  treba doručiť  v listinnej  forme  zapisovateľovi  miestnej  volebnej
komisie,  a to  do 30.  augusta  2022 (60  dní  predo  dňom  konania  komunálnych  volieb).
Politická  strana  doručí  kandidátnu  listinu  v  listinnej  forme prostredníctvom  svojho
splnomocnenca a  nezávislý  kandidát osobne  alebo  prostredníctvom  splnomocnenca.
Splnomocnenec  a  nezávislý  kandidát  pri  doručení  kandidátnej  listiny  preukazuje  svoju



totožnosť  občianskym  preukazom  alebo  dokladom  o  pobyte  pre cudzinca.  Na kandidátne
listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
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