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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2022 

 

 
 Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 sa uskutočnia spoločne s voľbami do 

orgánov samosprávnych krajov. Voľby vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

dňa 10. júna 2022 rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.. Deň konania volieb určil na sobotu 29. 

októbra 2022.    

 

  

 Zapisovateľ mestskej volebnej komisie 

 

 Primátor mesta dňa 19. júla 2022 vymenoval do funkcie zapisovateľa Mestskej 

volebnej komisie v Levoči Ing. Jarmilu Lisoňovú, email: jarmila.lisonova@levoca.sk, tel.: 

+421 053/4514014 kl. 117, mobil: 0911617444, sídlo: Mestský úrad Levoča, Námestie 

Majstra Pavla 4/4, Levoča, prvé poschodie, kancelária č. 16. 

     

  

 Podávanie kandidátnych listín 
 

 Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí budú zvolené dva orgány mesta – mestské 

zastupiteľstvo a primátor mesta. 

 

 Kandidátna listina na poslanca/poslancov mestského zastupiteľstva a kandidátna 

listina na primátora mesta sa podávajú samostatne. Je potrebné použiť vzory tlačív 

publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na kandidátnych 

listinách na poslanca/poslancov mestského zastupiteľstva sa vyznačuje číslo volebného 

obvodu. 

 

 Kandidátne listiny sa podávajú výlučne zapisovateľovi mestskej volebnej komisie. Je 

neprípustné ich podanie do podateľne mestského úradu, prípadne inému zamestnancovi 

mesta. Taktiež sa vyžaduje osobné podanie kandidátnych listín v listinnej (papierovej) 

podobe, neakceptuje sa podanie – doručenie poštou rovnako, ako podanie – doručenie 

elektronickou poštou. 

 

 Pre podávanie kandidátnych listín je ustanovená zákonná lehota. V týchto voľbách je 

potrebné kandidátne listiny podať najneskôr v utorok 30. augusta 2022 do 24.00 hodiny.  
Lehota je nevratná, nemožno ju odpustiť. 

 

 Zapisovateľka mestskej volebnej komisie je pre podávanie kandidátnych listín 

k dispozícii na prvom poschodí budovy mestského úradu v kancelárii č. 16 takto: 

 

- v pracovných dňoch 

       v čase od 10.00 hodiny do 12.00 hodiny a 

                  od 14.00 hodiny do 16.00 hodiny, 

- v utorok 30. augusta 2022  

       v čase od 10.00 hodiny do 12.00 hodiny, 

                  od 14.00 hodiny do 16.00 hodiny a 

                  od 18.00 hodiny do 24.00 hodiny. 
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V prípade uzamknutia vchodových dverí do budovy mestského úradu je potrebné 

telefonovať na číslo 0911617444. 

 

 Kandidátom môže byť buď nominant politického subjektu (politickej strany, 

politického hnutia alebo ich koalície) alebo nezávislý kandidát. Týmto dvom situáciám sú 

prispôsobené vzory kandidátnych listín.  

 

 Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu osobne alebo prostredníctvom 

splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Písomné splnomocnenie musí byť 

pripojené ku kandidátnej listine. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého 

kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom 

alebo dokladom o pobyte cudzinca.  

 

Za politický subjekt podáva kandidátnu listinu splnomocnenec. Splnomocnenec 

politickej strany alebo koalície pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť 

občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. 

 

Uvedené je potrebné dodržať. 

 

 Podrobné informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície a pre 

nezávislých kandidátov sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky. 

      

 

  

 

       Ing. Jarmila Lisoňová 

     vedúca oddelenia organizačného a vnútornej prevádzky  

Mestského úradu Levoča 

  


