Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou
Kandidátnu listinu môžu podať politická strana alebo politické hnutie /ďalej len „politická
strana“/, ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.
Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom
svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb /najneskôr 11.9.
2018/, zapisovateľovi miestnej volebnej komisie: meno zapisovateľa miestnej volebnej
komisie: Oľga Šmihulová, telefónne čislo: 044 5291249, úradné hodiny: pondelok až
štvrtok: 6,30 hod – 15,15 hod., piatok: 6,30 hod. – 11,30 hod. Lehota na podanie
kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré
neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto
lehoty sa neprihliada.
Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom
Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní
predo dňom konania volieb /najneskôr 11. 9. 2018/, zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie: meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie: Oľga Šmihulová, telefónne čislo:
044 5291249, úradné hodiny: pondelok až štvrtok 6,30 hod – 15,15 hod., piatok: 6,30 hod.
– 11,30 hod. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa
lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na
kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.
Minimálny počet podpisov na podpisovej listine, podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, je uvedený nižšie.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce
Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov na podpisovej listine

do 50

10

51 – 100

20

101 – 500

40

501 – 2 000

100

2 001 – 20 000

200

20 001 – 100 000

500

nad 100 000

1 000

Počet obyvateľov obce Vyšná Boca ku dňu vyhlásenia volieb je: 119

