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Oznámenie 
 k podávaniu kandidátnych listín 

 pre voľby do obecného zastupiteľstva a na starostu obce – rok 2022 
 

 Podľa § 171 ods. 1 a § 176 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľby 
starostu obce podávajú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.  
 Starosta obce vymenoval za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie obce Neverice 
Zuzanu Bugárovú. 
 
 Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva  podávajú v listinnej 
forme politické strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho 
splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú na to 
písomne splnomocnil. 
 Kandidátne listiny pre voľby starostu obce podávajú v listinnej forme politické 
strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho splnomocnenca 
a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne 
splnomocnil. 
 Kandidátne listiny  sa doručujú najneskôr do 60 dní predo dňom konania volieb, 
t. j. do 30.08.2022 vrátane 

Zuzane Bugárovej 
Obecný úrad Neverice, Hlavná 119/29, Neverice 

telefónne číslo 0904 622 297, pevná linka 037/631 52 21 
 

v pracovných dňoch:  
pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 h do 12.00 h – od 12.30 h do 15.30 h 
v stredu                              od 8.00 h do 12.00 h – od 12.30 h do 16.30 h 
v piatok                              od 8.00 h do 12.00 h 
 

Posledný deň lehoty, utorok 30.08.2022 po pracovnej dobe, 
v čase od 15.30 h do 24.00 h, 

 
 je možné kandidátne listiny odovzdať po predchádzajúcom telefonickom dohovore - 

so zapisovateľkou na adrese: 
Zuzana Bugárová, Nitrianska 127/15, 951 72  Neverice, telefón 0904 622 297 

 
 Náležitosti kandidátnej listiny, jej prílohy a súčasti a spôsob podávania kandidátnej 
listiny sú uvedené na webových stránkach:  

 
https://www.minv.sk/?selfgov22-info20 
https://www.minv.sk/?selfgov22-info30 
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