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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do 

orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014 . 
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci 

trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku. 

 
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu 

hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich 

poradového čísla. 

 
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného 

kandidáta. 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové 

čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť 

vo volebnom obvode zvolený. 

 
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací 

lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu 

obce. 
 

Podávanie kandidátnych listín 

 

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

 

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod 

• politická strana 

• politické hnutie 

• koalícia politických strán a politických hnutí 

• nezávislý kandidát 
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Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí 

kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 

miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. 

najneskôr 21. septembra 2014. 

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta 

uvedeného na kandidátnej listine. 

 
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 

miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb ,t.j. najneskôr 21. septembra 

2014. 

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého 

kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho 

kandidatúru. 

 

Pre voľby starostu obce 

podáva kandidátnu listinu 

• politická strana 

• politické hnutie 

• koalícia politických strán a politických hnutí 

• nezávislý kandidát 

 
Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí 

kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 

miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, 

 najneskôr 21. septembra 2014 

. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta 

uvedeného na kandidátnej listine. 

 
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 

miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb ,t.j. najneskôr 21. septembra 

2014. 

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého 

kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho 

kandidatúru. 

 
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu 

osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona 

(§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - 

získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú 

• výučný list, 

• vysvedčenie o záverečnej skúške, 

• záverečné vysvedčenie, 

• vysvedčenie o maturitnej skúške. 
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Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu 

o získaní vyššieho vzdelania. 

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi 

jeho kandidatúru. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum 

narodenia 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 

pred dňom volieb. 

 
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby 

do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce. 

 

 
Počet obyvateľov obce   Počet podpisov voličov na petícii 

 

 
do 50       10 
 
51 - 100      20 
 
101 - 500      40 
 
501 - 2 000      100 
 
2 001 - 20 000     200 
 
20 001 - 100 000     400 
 
nad 100 000      600 

 

Volebná kampaň 

 

Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb . Vedenie kampane mimo 

určeného času je zakázané. 

 
V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup 

k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy 

zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane. 
 

Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas 

kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať 

zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. 
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Volebné obvody 

 

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný 

obvod. 

 

Volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich 

najneskôr 65 dní pred dňom volieb. 

 

Volebné orgány 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch riadia voľby 

obvodné volebné komisie, v mestách mestské volebné komisie a v ostatných obciach miestne 

volebné komisie. 

 
Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva alebo 

na starostu obce nemôže byť členom volebnej komisie. 

Miestna volebná komisia 

 
1.Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva, 
deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb do miestnej volebnej komisie jedného člena a 
jedného náhradníka. 

 
2.Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak miestna volebná komisia nie je 
v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov 
starosta obce. 

 
3.Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty 
uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce. 

 
4.Miestna volebná komisia 

 
- preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov, 

     - dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy           
  podľa tohto zákona, 
- vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce,          

  ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane   

  každý člen komisie, 
     - vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení, 
     - odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci. 

Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo 

dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a 

priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, 

ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 

 
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní 

zápisnice o výsledku volieb v obci výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a 

výsledky volieb starostu obce. 


