MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ul. Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

INFORMUJE 
občanov, že :



	v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí KONDIDÁTNE LISTINY pre voľby do miestneho zastupiteľstva podávajú politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislí kandidát. 

	v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí KONDIDÁTNE LISTINY na poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi Miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred dňom konania volieb tj. 21. 9. 2014 

            ZAPISOVATEĽKOU  Miestnej volebnej komisie je Anetta Davidová
            sídlom Miestnej volebnej komisie je: 

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, 
ul. Junácka č. 1, 
832 91 Bratislava, 
IV. poschodie, miestnosť č. 414
- kontakt: telefón - 49 253 422
            	    Fax: 44 258 840
                            e-mail: sekretariat@banm.sk" sekretariat@banm.sk 


v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí kandidátna listina obsahuje:
	názov politickej strany

meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjádřené arabským číslom 
	meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže by splnomocnencom ani náhradníkom,
	meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.

	v súlade s § 16 ods. 4 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta

v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ku kandidátnej listine musí byť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, a že mu nie sú známe prekážky volitelnosti.
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	v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa velkosti obce je 400 voličov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum narodenia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. 

v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje
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