
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ – 29.10.2022 

 

KANDIDÁTNE LISTINY PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA ŽILINA 

A 

KANDIDÁTNE LISTINY PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V ŽILINE 

 

SA DORUČUJÚ VÝLUČNE DO RÚK 

 

ZAPISOVATEĽA MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE V ŽILINE 

PhDr. Katarína Tomášová 

 

Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1 

kancelária č. 405, 4. poschodie 

tel. č.: 041/7063405, 0905 033 058 

email: katarina.tomasova@zilina.sk 

 

V záujme bezproblémovej administrácie preberania kandidátnych listín odporúčame 

vopred si so zapisovateľom mestskej volebnej komisie dohodnúť konkrétny termín 

telefonicky alebo emailom nasledovne: 

každý pracovný deň v týchto hodinách: 

pondelok       8.00 – 15.00 

utorok           8.00 – 13.00 

streda            8.00 – 16.00 

štvrtok           8.00 – 13.00 

piatok            8.00 – 12.00 

najneskôr však 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30.08.2022 (utorok) do 24,00 hod. 

 

Informácie vo veci podávania kandidátnych listín Vám môže poskytnúť aj   

Mgr. Ing. Radoslav Machan 

vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ 

kancelária č. 407, 4. poschodie 

tel. č.: 041/7063407, 0915 698 409 

email: radoslav.machan@zilina.sk 

 

Kandidátnu listinu v listinnej forme môže podať: 

- politická strana prostredníctvom splnomocnenca 

- nezávislý kandidát osobne 



Politická strana predkladá: 

- kandidátnu listinu 

• názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu 

• číslo volebného obvodu / v prípade kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta 

sa toto neuvádza 

• zoznam kandidátov (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré 

kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (ženy použijú pri uvádzaní 

údaja o zamestnaní prechyl'ovanie), adresa trvalého pobytu kandidáta, poradie na 

kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch) - max. 

toľko, koľko sa volí v danom volebnom obvode: 

VO 1 - 5 poslancov 

VO 2 - 4 poslanci 

VO 3 - 5 poslancov 

VO 4 - 7 poslancov 

VO 5 - 3 poslanci 

VO 6 - 2 poslanci 

VO 7 - 2 poslanci 

VO 8 - 3 poslanci 

V prípade kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta je možné uviesť len 1 kandidáta. 

• meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany 

a odtlačok pečiatky politickej strany (pri koalícii 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 byt' 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 

• číslo volebného obvodu /v prípade kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta 

sa toto neuvádza 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva 

v čase podania kandidátnej listiny (ženy použijú pri uvádzaní údaja o zamestnaní 

prechyľovanie), adresa trvalého pobytu kandidáta a vlastnoručný podpis 

kandidáta 

Kandidát pre voľby do mestského zastupiteľstva môže kandidovať len v 1 volebnom 

obvode: 

VO 1 - 5 poslancov 

VO 2 - 4 poslanci 

VO 3 - 5 poslancov 

VO 4 - 7 poslancov 

VO 5 - 3 poslanci 

VO 6 - 2 poslanci 

VO 7 - 2 poslanci 

VO 8 - 3 poslanci 



- vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že súhlasí so svojou 

kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byt' volený 

- listina podpísaná voličmi , ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v meste 

Žilina (podpisová listina) 

• na podpisovej listine musí byť uvedené, na podporu čoho je - (voľby do mestského 

zastupiteľstva + číslo volebného obvodu a/alebo voľby primátora mesta) 

• kandidát na podpisovej listine uvedie svoje meno, priezvisko, titul, dátum 

narodenia a adresu trvalého pobytu 

• každý volič pri podpise uvedie - meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt 

(názov mesta, názov ulice a číslo domu) 

• minimálny počet podpisov 500 

 

Vzory kandidátnych listín a ich príloh sú dostupné: 

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory 

 

Za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline môže byt' zvolený obyvateľ mesta Žilina, 

ktorý má trvalý pobyt v meste Žilina, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Za primátora mesta Žilina môže byt' zvolený obyvateľ mesta Žilina, ktorý má trvalý pobyt v 

meste Žilina, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je: 

- výkon trestu odňatia slobody 

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené 

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Ing. Radoslav Machan 

                                                                                                            vedúci odboru vnútornej 

                                                                                                           organizácie a správy MsÚ 

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory

