
Kandidátne listiny 

• Podávanie kandidátnych listín pre voľby do obecného zastupiteľstva a 
pre voľby starostu obce: 

zapisovateľ miestnej volebnej komisie – Ing. Slavomír Urban 

telefón: 0911 740 983 

e-mail: slavomir.urban@secovskapolianka.sk 

adresa: Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka 
v úradných hodinách. 

Dňa 30.8.2022  sa kandidátne listiny podávajú v čase od 7:30 do 24.00 
hod. – v kancelárii zapisovateľa miestnej volebnej komisie na obecnom 
úrade. Presný čas odovzdania kandidátnych listín po 15:30 hod. 
odporúčame vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky so 
zapisovateľom miestnej volebnej komisie, keďže zapisovateľ nemusí byť 
stále prítomný priamo vo svojej kancelárii. 

• Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa 
osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu 
listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý 
kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
30.augusta 2022)  zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý 
kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, 
ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo 
koalície, nezávislý kandidát a splnomocnenec nezávislého kandidáta pri 
doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. 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. 

• Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre 
politické strany, politické hnutia a koalície sú zverejnené na webovom sídle 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –  https://www.minv.sk/?selfgov22-
info20. 

• Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre 
nezávislých kandidátov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky – https://www.minv.sk/?selfgov22-info30. 

• Vzory kandidátnych listín  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a ich prílohy 
sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
– https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04. Potrebný minimálny počet 
podpisov  voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby 
poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľbu starostu obe Sečovská 
Polianka je 200. Upozorňujeme, že názov obce a názov ulice nemôže byť 
použitý v skrátenej forme; názov obce možno do podpisového hárku 
predpísať. 
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