
(1) Politická strana alebo koalícia môže najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom

splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

(2) Kandidát sa môže najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať. vzdanie musí urobiť v listinnej

forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta

prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

(3) Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť

doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach a na webovom sídle

ministerstva vnútra. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie

kandidatúry nemožno vziať späť.

(4) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej

listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Vzdanie sa kandidatúry

Kandidátna listina č. 3

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

13. Norbert Lichtner, 49 r., predseda o.z. Infovojna, Banská Belá

Kandidátna listina č. 7

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

1. Igor Matovič, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, predseda hnutia, Trnava

Kandidátna listina č. 24

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 

2. Erika Adamová, Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogička, Košice

5. Marcel Nemec, 47 r., herec, Kremnica

11. Radovan Kliment, 28 r., učiteľ, Podbrezová

12. Hilár Lakatošovie, 46 r., novinár, Svidník

Kandidátna listina č. 28

Kresťanská únia

6. Daniel Šobr, Mgr., 42 r., pastor a prekladateľ, Banská Bystrica

Odvolanie kandidatúry

Kandidátna listina č. 10

Strana tolerancie a spolunažívania

2. Ján Lacko, 51 r., manažér, Košice

Kandidátna listina č. 18

Strana rómskej koalície - SRK

1. Alfonz Kaliaš, Mgr., 54 r., konateľ spoločnosti, Vranov nad Topľou

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
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Kandidátna listina č. 22

DOMA DOBRE

8. Stanislav Irsák, JUDr., 49 r., Hodruša - Hámre 

Kandidátna listina č. 25

Sloboda a Solidarita

7. Karol Ides, PhDr., 54 r., manažér, Komárno

Kandidátna listina č. 26

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 

8. Adam Kúkel, 30 r., živnostník, Banská Bystrica


