Komunálne voľby 2018
Prehľad termínov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 2018
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o
vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí z 10. júla 2018 (ďalej len "rozhodnutie") je dňom
konania volieb do orgánov samosprávy obcí sobota 10. november 2018. V nadväznosti na
uvedené prinášame prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré vyplývajú
zo zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení a zákona
č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v platnom znení.
Zbierka zákonov Slovenskej republiky:

203/2018 Z.z.
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcí a
určujem
1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra
2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.
októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.
Andrej Danko v. r.

Informácia o jednotlivých termínoch a povinnostiach týkajúcich sa volieb do orgánov
samosprávy obcí a o lehotách, v ktorých je potrebné povinnosť uskutočniť s uvedením subjektu
zabezpečujúceho povinnosť.
Predmet

Lehota do

Začiatok volebnej kampane

10.07.2018

Čas do
volieb
123 dní

Zverejnenie podmienok práva voliť a byť volený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce
Zverejnenie počtu obyvateľov obce
Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov,
ktorý sa má v nich zvoliť
Podanie kandidátnych listín (spolu s vyhlásením
kandidáta a nezávislý kandidát aj s podpisovou
listinou )

20.07.2018

113 dní

17.08.2018
17.08.2018

85 dní
85 dní

11.09.2018

60 dní

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných
miestností
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
miestnej volebnej komisie
Uskutočnenie prvého zasadania miestnej
volebnej komisie
Vydanie rozhodnutia miestnej volebnej komisie
o registrácii kandidátov na poslancov obecného
zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
okresnej volebnej komisie
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
okrskovej volebnej komisie
Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
Informácie pre domácnosti (oznámenie o čase
volieb, okrskoch, spôsobe voľby...)
Uskutočnenie prvého zasadania okresnej
volebnej komisie

11.09.2018

60 dní

11.09.2018

60 dní

18.09.2018

53 dní

26.09.2018

45 dní

11.10.2018

30 dní

11.10.2018

30 dní

16.10.2018
16.10.2018

25 dní
25 dní

24.10.2018

17 dní

Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
Zloženie sľubu člena okresnej volebnej komisie,
člena miestnej volebnej komisie, člena okrskovej
volebnej komisie
Prevzatie rozhodnutia volebnej komisie o registrácii
/ nezaregistrovaní kandidáta

24.10.2018

17 dní

Prednosta
okresného
úradu
Starosta obce

31.10.2018

10 dní

-

do 24 hodín od
vyzvania miestnej
volebnej komisii na
prebratie rozhodnutia
07.11.2018

-

2 dni

Koniec volebnej kampane

07.11.2018

2 dni

Volebné moratórium
Volebný deň

07.11.2018
10.11.2018

2 dni
-

Politická strana
alebo koalícia a
nezávislí
kandidáti
Politická strana,
koalícia
a nezávislí
kandidáti
Politická strana,
koalícia
a nezávislí
kandidáti
Okrsková
volebná
komisia

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa
a odvolanie kandidatúry

Zdroj: portál i-samospráva

Zabezpečí
Politická strana
alebo koalícia a
nezávislí
kandidáti
Obec
Obec
Obecné
zastupiteľstvo
Politická strana
alebo koalícia a
nezávislí
kandidáti
Starosta obce
Politická strana
alebo koalícia
Starosta obce
Miestna
volebná
komisia
Politická strana
alebo koalícia
Politická strana
alebo koalícia
Obec
Obec

http://www.isamosprava.sk

