
Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o 

vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy 

obcí dňa 15.11.2014. Nižšie prinášame prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí, ktoré vyplývajú zo zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v platnom znení. 

V prehľadnom formáte prinášame informácie 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 Čas do volieb Zabezpečí  
Zverejnenie počtu obyvateľov obce  22.8.2014 85 dní Obec 
Zverejnenie volebných obvodov a počtu 

poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť  
11.9.2014 65 dní Obecné 

zastupiteľstvo  
Podanie kandidátnych listín (spolu 

s vyhlásením kandidáta a petíciou) 
21.9.2014 55 dní Politické strany 

a nezávislí 

kandidáti 
Delegovanie jedného člena a jedného 

náhradníka do miestnej volebnej komisie 
21.9.2014 55 dní Politické strany 

Uskutočnenie prvého zasadania miestnej 

volebnej  komisie 
26.9.2014 50 dní  Miestna 

volebná komisia 
Vydanie rozhodnutia miestnej volebnej 

komisie o registrácii kandidáta 

kandidátov na poslancov obecného 

zastupiteľstva a na starostu obce 

1.10.2014 45 dní Miestna 

volebná komisia 

Prevzatie rozhodnutia volebnej komisie o 

registrácii / nezaregistrovaní kandidáta 
do 24 hodín od 

vyzvania miestnej 

volebnej komisii na 

prebratie rozhodnutia 

- Politické strany 

a nezávislí 

kandidáti 
Podanie návrhu o vydanie rozhodnutia 

o zaregistrovaní kandidáta, v prípade 

rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta  

v prípade rozhodnutia 

o nezaregistrovaní 

kandidáta, do 3 dní 

odo dňa rozhodnutia 

miestnej volebnej 

komisii 

- Politické strany 

a nezávislí 

kandidáti 

Určenie volebných miestností 6.10.2014 40 dní Starosta obce 
Zverejnenie zoznamu 

 zaregistrovaných kandidátov  

11.10.2014 35 dní Miestna 

volebná komisia 

Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej 

volebnej komisie 
16.10.2014 30 dní Obvodná 

volebná komisia 
Informovanie voličov o zápise do zoznamu 

voličov a o čase a mieste konania volieb 
21.10.2014 25 dní  Obec 

Delegovanie jedného člena a jedného 

náhradníka do okrskovej volebnej komisie 
26.10.2014 20 dní Politické strany 

Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej 

volebnej komisie 
1.11.2014 15 dní Okrsková 

volebná komisia 
Vedenie volebnej kampane (začiatok 

a ukončenie volebnej kampane) 
29.10.2014 – 

13.11.2014 
17 dní až 48 h 

pred voľbami 
Politické strany 

a nezávislí 

kandidáti 
Volebný deň 15.11.2014 - Okrsková 

volebná komisia 

 


