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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky 6. júla 2018 na základe rozhodnutia číslo 203 o vyhlásení 
volieb do orgánov samosprávy obcí určil deň konania komunálnych volieb podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) 

Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V uvedenom rozhodnutí stanovil predseda Národnej rady Slovenskej republiky deň konania volieb 

a zároveň aj jednotlivé lehoty súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením volieb a úlohami miesta 
obcí, a to: 

1. deň ich konania na sobotu 10. novembra2018, 

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov 

obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018, 

3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (vrátane príslušných ulíc 

a súpisných čísiel) do 11. septembra 2018, 

4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie 

do 18. septembra 2018, 

5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií 

do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018. 

 

Na stránke Ministerstva vnútra SR v položke ,,voľby a referendum“, na tomto linku 

http://www.minv.sk/?volby-oso2018 môžete nájsť všetky relevantné informácie k voľbám do orgánov 

samosprávy obcí: 

1. pre voliča,  

2. pre politické strany, politické hnutia a koalície,  

3. pre nezávislých kandidátov, 

4. informácie súvisiace s vedením volebnej kampane,  

5. adresy webových sídiel transparentných účtov,  

6. správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň, 

7. tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane, 

8. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb, 

9. vyhláška o výdavkoch na voľby,  

10. usmernenia na financovanie volieb, 

11. webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 

  

http://www.minv.sk/?volby-oso2018
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Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou 

Kandidátnu listinu môže 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 (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne 
číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má 
zriadené). 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 (mestskej) volebnej komisie (meno 
zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na 
úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). 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. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v 
mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb. 

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 
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V zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v každej 
obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne 
k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; v 
mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet 
obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného zastupiteľstva. 
V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden 
volebný obvod.  

Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 
 

 
 

 

Michal Sýkora, predseda ZMOS 

   


