
VOLEBNÁ KAMPAŇ  KANDIDÁTOV V OBCI NAD 5 000 OBYVATEĽOV 

 
(prehľad základných povinností; ďalšie povinnosti a informácie na: http://www.minv.sk/?oso18_kampaninfo; 

kontakt: volby@minv.sk, t. č. 02/4859 2311) 

 

Volebná kampaň je upravená zákonom 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). 

Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h. 

 

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ 

STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) 

NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI  
 

Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň: 
 

- na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,  

- na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov od 60 001 do 120 000 obyvateľov 

najviac 100 000 eur, od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur, od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur, 

od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur, od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur. 

Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje 

v tých istých voľbách ako kandidát aj na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo 

poslanca miestneho zastupiteľstva. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené 

na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. 

 

Osobitný platobný účet 

 

Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát viesť na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) 

vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky; údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite 

prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, 

mene a priezvisku alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). 

Tento špecifický typ platobného účtu nazývajú banky spravidla ako „transparentný účet“. Na osobitný účet musia byť vložené 

finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu (nie v hotovosti). Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky  

do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po tejto lehote. V prípade 

potreby úhrady nákladov na volebnú kampaň v hotovosti, musí kandidát potrebné finančné prostriedky vybrať z osobitného 

účtu. Ak boli finančné prostriedky vybrané v hotovosti, kandidát je povinný viesť evidenciu o použití takýchto prostriedkov. 

S finančnými prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení 

výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. V tejto lehote nemožno osobitný 

účet ani zrušiť, vkladať naň finančné prostriedky a nemožno z neho prevádzať finančné prostriedky.  

Kandidát je povinný oznámiť ministerstvu vnútra (e-mailom na adresu: volby@minv.sk) adresu webového sídla osobitného účtu, 

ktorú ministerstvo vnútra následne zverejní na svojom webovom sídle. Adresou webového sídla osobitného účtu sa rozumie odkaz 

na webovú stránku (t. j. link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného účtu kandidáta. 

 

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi 

 

Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty 

a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, 

priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú 

osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Ak ide o drobné 

reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy 

v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi. 

 

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň 

 

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie 

na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má 

sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať 

dar ani iné bezodplatné plnenie od subjektov uvedených v § 5 ods. 4 zákona o volebnej kampani. Kandidát je povinný viesť osobitnú 

evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení podľa § 6 ods. 11 zákona o volebnej kampani. 

 

Zverejnenie správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň 
 

Kandidát je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení 

podľa osobitnej evidencie a doručiť ju Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v listinnej podobe a elektronickej podobe do 

30 dní po vykonaní volieb (t. j. do 10. decembra 2018). Vzor správy je zverejnený na webovej adrese: 

http://www.minv.sk/?oso18_vzory6. 

 

KANDIDÁT NA POSLANCA OBECNÉHO, MESTSKÉHO, MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA: 
 

nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený osobitný účet, avšak je povinný predmety 

volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi. Nezávislý kandidát na poslanca je naviac povinný 

viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň. 
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VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV 

(prehľad základných povinností; ďalšie povinnosti a informácie na: http://www.minv.sk/?oso18_kampaninfo; 

kontakt: volby@minv.sk, t. č. 02/4859 2311) 

 

Volebná kampaň je upravená zákonom 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). 

Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované!  Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h. 

 

 

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ 

STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) 

NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI  

 
 

Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň:  
  

V obci od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur, v obci do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur. Do sumy nákladov na 

volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje v tých istých voľbách 

ako kandidát aj na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho 

zastupiteľstva. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu 

v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. 

 

Úhrada nákladov na volebnú kampaň 

 

Nakoľko zákon o volebnej kampani kandidátovi neustanovuje spôsob úhrady nákladov na volebnú kampaň, kandidát nie je 

povinný mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zriadený žiadny platobný účet. 

 

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi 

 

Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty 

a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, 

priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú 

osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Ak ide o drobné 

reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy 

v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi. 

 

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň 

 

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie 

na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má 

sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať 

dar ani iné bezodplatné plnenie od subjektov uvedených v § 5 ods. 4 zákona o volebnej kampani. Kandidát je povinný viesť osobitnú 

evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení podľa § 6 ods. 11 zákona o volebnej kampani. 

 

 
KANDIDÁT NA POSLANCA  

OBECNÉHO, MESTSKÉHO, MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA: 

 
 

nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený platobný účet na úhradu nákladov na 

volebnú kampaň, avšak je povinný predmety volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi. 

Nezávislý kandidát na poslanca je naviac povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu 

o použití prostriedkov na volebnú kampaň. 
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