OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 06.08.2018
č. 672, určilo že Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch bude mať celkom 9 poslancov, ktorí
budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ,
ktoré sa konajú dňa 10.11.2018
Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo Vydranoch podáva kandidátnu listinu
politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.
Politická strana ( používať neskrátený názov strany) prostredníctvom svojho splnomocnenca
( splnomocnenec nemôže byť kandidát ) a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu
listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 11.
septembra 2018.
Pre voľby starostu obce podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca ( splnomocnenec nemôže byť
kandidát) a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch
zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 11. septembra 2018.
Kandidovať na funkciu starostu obce môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát podáva
svoj návrh písomne dvojmo najneskôr do 11.09.2018 zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie. K návrhu pripojí petíciu podpísanú voličmi ( potrebný počet podpisov vo
Vydranoch: 100 ). V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum
narodenia a trvalý pobyt ( podľa občianskeho preukazu). Návrh na registráciu obsahuje meno
a priezvisko kandidáta, jeho vek, povolenie a trvalý pobyt. K návrhu pripojí vyhlásenie, že
nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine a nie sú mu známe prekážky
voliteľnosti.
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť toľko kandidátov, koľko má byť v obci
Vydrany zvolených poslancov obecného zastupiteľstva (najviac 9 kandidátov). Ku
kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že
súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej
listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého
kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet
podpisov podľa veľkosti obce, vo Vydranoch 100 podpisov. V petícii sa pri každom podpise
uvedie meno a priezvisko a dátum narodenia voliča a trvalý pobyt ( vo Vydranoch nie je
možné oficiálne používanie názvy ulíc). Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom
v mieste obvyklým najneskôr 17.08.2018.
Na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na starostu obce.
Potrebné dokumenty ( tlačivá) pre kandidátov sa nachádzajú na miestnom obecnom úrade,
kontakt: Alžbeta Budinszka, zapisovateľka miestnej volebnej komisie, ako aj na web stránke:
www.vydrany.sk/samospráva-Voľby do OSO 2018

