
 
Dňa 10. 11. 2018 (Sobota) sa v Obci Motyčky budú konať voľby na 
starost/u/ ku/ obce Motyčky ako aj voľby do obecného zastupiteľstva 
obce Motyčky. Termín volieb bol vyhlásení podľa  zákona Slovenskej 

národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí. 

Na základe tejto skutočnosti je treba podať kandidátne listiny pre 
voľbu starostu/ky ako aj poslanca/kyne obecného zastupiteľstva  obce 

Motyčky do: 

11.09.2014 (Utorok) do 24:00 hod kde bude 
mať službu zapisovateľka miestnej volebnej 
komisie. Kandidátne listiny ako aj ostatné 
naležité formuláre sú v budove Obecného 
úradu Motyčky kde si ich môžete prevziať 
v pracovných dňoch OcÚ Motyčky.Alebo 

požiadať u zverejnenej zapisovateľky miestnej 
volebnej komisie. Po tomto termíne nebude 
možné podať žiadnu kandidátnu listinu a ani 

prijať žiadnu kandidátnu listinu!!!. 
Navrhovanie a registrácia kandidátov na funkciu starostu/ky obce § 21 podľa 

Z.z. 346/1990 
 

1. Kandidátne listiny pre voľbu starostu/ky ako aj kandidátne listiny pre 
voľby do obecného zastupiteľstva obce môžu podávať politické 
strany.Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba 
jedného kandidáta.Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so 
spoločným kandidátom.Kandidátne listiny sa doručia v dvoch 
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr                                
55 dní predo dňom volieb.Politické strany doručia kandidátne listiny 
prostredníctvom splnomocnenca. 



2. Kandidovať  na funkciu starostu/ky ako aj na poslanca obecného 
zastupiteľstva obce môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát 
doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi 
miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb.Súčasťou 
kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpisaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru.Potrebný počet podpisov podľa veľkosti 
obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom 
podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum narodenia a trvalý pobyt, 
ktorým sa rozumie názov obce a číslo domu. 

3. Kandidátna listina 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 nezavislého kandidáta. Ku 
kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa § 16 ods. 8. 

4. Kandidát na funkciu starostu/ky obce ako aj na poslanca obecného 
zastupiteľstva obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. 

5. Na funkciu starostu/ky obce môže kandidovať aj kandidát/ka na poslanca 
obecného zastupiteľstva. 

 
Záujemcovia o kandidatúru starostu/ky obce ako aj na poslanca obecného 
zastupiteľstva sa hláste na Obecnom úrade Motyčky kde bude vypracovaná 
potrebná dokumentácia. 

 
PRÍLOHA 

 
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 
 
Počet obyvateľov obce Motyčky k 28.06. 2018 je 113 občanov. 
 
 
                                                                                         Maroš Lacko 
                                                                                        Obec Motyčky 
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