VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

KANDIDÁTNE LISTINY PRE VOĽBY STAROSTU OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM
A
KANDIDÁTNE LISTINY PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM
sa doručujú výlučne do rúk
zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Tepličke nad Váhom

JANA LAZAROVÁ

Obecný úrad Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2
sekretariát
tel. č. 041/59 82 128
mail: sekretariat@teplickanadvahom.sk
- každý pracovný deň v úradných hodinách:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:00-11:00 12:00-15:00
7:00-11:00 12:00-15:00
7:00-11:00 12:00-17:00
7:00-11:00 12:00-15:00
7:00-11:00 12:00-13:00

- najneskôr však 60 dní pred dňom konania volieb,
t.j. do 11.09. 2018 (utorok) do 24:00 hod.
Konkrétny termín a čas podania kandidátnych listín je možné si dohodnúť vopred
telefonicky alebo mailom.
Kandidátnu listinu v listinnej forme môže podať:
- politická strana prostredníctvom splnomocnenca
- nezávislý kandidát osobne
Politická strana predkladá:
- KANDIDÁTNU LISTINU, ktorá obsahuje:
a) názov politickej strany alebo názvy , politických strán tvoriacich koalíciu, číslo
volebného obvodu,
b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátskej listiny, adresu
trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským
číslom pri všetkých kandidátoch (jeden volebný obvod č. 1 - 9 poslancov)
V prípade kandidátnej listiny pre voľby starostu obce je možné uviesť len 1
kandidáta.
c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany
a odtlačok pečiatky politickej strany, ak ide o koalíciu, uvedené platí pre každú
politickú stranu tvoriacu koalíciu
- VLASTNORUČNE PODPÍSANÉ VYHLÁSENIE KAŽDÉHO KANDIDÁTA, že
súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá
prekážky práva byť volený
- OZNÁMENIE O URČENÍ SPLNOMOCNENCA POLITICKEJ STRANY ALEBO
KOALÍCIE A JEHO NÁHRADNÍKA s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú
možno doručovať písomnosti
Nezávislý kandidát predkladá:
- KANDIDÁTNU LISTINU, ktorá obsahuje:
a) číslo volebného obvodu,
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva
v čase podania kandidátskej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta a
vlastnoručný podpis kandidát
- VLASTNORUČNE PODPÍSANÉ VYHLÁSENIE KANDIDÁTA, že súhlasí so svojou
kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť
volený
- LISTINU PODPÍSANÚ VOLIČMI, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý
pobyt v obci Teplička nad Váhom (podpisová listina)
a) na podpisovej listine musí byť uvedené na podporu čoho je - voľby do obecného
zastupiteľstva + číslo volebného obvodu alebo voľby starostu obce
b) kandidát na podpisovej listine uvedie svoje meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia a adresu trvalého pobytu
c) každý volič pri podpise uvedie - meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt
(názov obce, názov ulice a číslo domu)
d) minimálny počet podpisov 200
Za poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Teplička nad Váhom môže byť
zvolený obyvateľ obce Teplička nad Váhom, ktorý má trvalý pobyt v obci Teplička
nad Váhom, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce Teplička nad Váhom môže byť zvolený obyvateľ obce Teplička
nad Váhom, ktorý má trvalý pobyt v obci Teplička nad Váhom, a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

