
Obec Lipové, Obecný úrad, Lipové č. 59, 946 14 Zemianska Olča 
 

 

O Z N A M 
 
 Obec Lipové, v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu NR SR č. 
209/2022 zo dňa 10. júna 2022 ktorým boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 29. 
októbra 2022 
 

o z n a m u j e  
 

že, k termínu 10. júna 2022 mala obec Lipové 140 obyvateľov. 
 

Znenie zákona č. 180/2014 Z. z. § 171 ods. 9  
Kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva 
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú 
jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V 
podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, 
ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku 
podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. 
Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je uvedený v 
prílohe č. 1. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým 
najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.  
 

Znenie zákona č. 180/2014 Z. z. § 176 ods. 8 
Kandidátna listina pre voľby starostu obce 
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí 
podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. V podpisovej listine každý 
volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov 
obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie 
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou 
možno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je uvedený v prílohe č. 1. Počet 
obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní 
predo dňom konania volieb.  
 
 

Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z.  
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do 
obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora): 

 



Počet obyvateľov obce  Počet podpisov voličov na petícii 
do 50      10 
51 - 100     20 
101 - 500    40 
501 - 2 000     100 
2 001 - 20 000    200 
20 001 - 100 000   400 
nad 100 000     600 
 
 
 
V Lipovom, 07. júla 2022 
Č. j.: OcÚ Li 614/2022-002 Ko 
 
 
 

Dáša  K o v á c s o v á  v.r. 
                 starostka obce  


