
 
Volebná komisia samosprávneho kraja  

 
Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 
ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADANIA 

Konaného dňa 14.11.2009  
 
 

 
 
Počet členov komisie:    12 
Počet prítomných členov na zasadaní: 12            – viď prezenčná listina  
Ospravedlnení :    0 
Neospravedlnení:    0 
 
V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku  komisia je uznášania schopná  
 
Na  platnosť uznesenia  je  potrebných  7  hlasov.  
 
Na zasadnutí boli , okrem členov , prítomní :  
JUDr. Mária Lukačíková -  zapisovateľka   
 
Za overovateľa zápisnice komisia určila :  
Ing. Darinu Tokarčíkovú 
 
Program :  
 
1.  Otvorenie  
2. Informácia o podnetoch adresovaných volebnej komisii samosprávneho kraja doručených  
v súvislosti s voľbami .  
3.  Riešenie podnetov v súvislosti s prebiehajúcimi voľbami    
4.  Oboznámenie sa so zápisnicami obvodných volebných komisií o výsledku hlasovania vo 
volebných obvodoch . 
5. Podpísanie zápisnice volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku hlasovania 
v Prešovskom samosprávnom kraji.  
6. Rôzne  
7. Záver  
 
 
 
Priebeh zasadania :  
 

 
K bodu č. 2:  

 
1. Dňa 11.11.2009 bol podaný podnet starostkou obce Miklušovce vo veci  zistenia , že 

predvolebné plagáty s portrétom kandidáta na predsedu JUDr. Hagyariho sú 
nalepené lepidlom na autobusových zastávkach - mimo plochy vyčlenenej  na  daný 
účel.  O tomto podnete boli informovaní členovia VKSK zapisovateľkou dňa 



11.11.2009 a 12.11.2009 . Vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu zásad volebného 
moratória a nemožnosť právneho riešenia  sa  8 z 10 členov ( s 2 sa nepodarilo 
telefonicky ani e-mailom skontaktovať )  vyjadrilo, že súhlasí s tým, aby sa VKSK 
týmto podnetom zaoberala na zasadnutí v sobotu – 14.11. 2009 . V popoludňajších 
hodinách dňa 12.11.2009 bolo preukázané , že plagáty JUDr. Hagyariho boli  
z daného miesta odstránené.  

 
2. Dňa 12.11.2009 doručila zapisovateľka ObVK Prešov  výpis uznesenia vo veci 

preskúmania žiadosti Mesta Veľký Šariš o posúdenie delegovania členov SNS do 
okrskových volebných komisií. VKSK bola oboznámená s textom výpisu .  

 
 

K bodu č. 3:  
 

Prehľad podaných podnetov :  
 

1. Volebný okrsok č. 13  - Mesto Prešov – upozornenie voliča na neetické správanie 
jedného z členov okrskovej volebnej komisie  

2. Volebný obvod Stará Ľubovňa – Podsadok – nahlásenie od polície, že  p. Dunka  
z rómskej  hliadky podpláca voličov zemiakmi . Ako podozrivé na tento účel sa javilo 
auto s ŠPZ – ZA 385 AS s vodičom Milanom Hangurbadžom . Po preverení 
policajnou hliadkou bolo zistené, že vozidlo je prázdne .  Cieľom podplácania malo 
byť získanie hlasov pre č. 21 a č. 25 – p. Knap a Kopinský ( NEKA) .  

3. Podnet na podplácanie v obci Jarovnice a Ostrovany ( viď uznesenie č. 1 )  
4. Volebný obvod Medzilaborce – nedodržanie zákona zo strany členov okrskovej 

volebnej komisie – nedožadovanie sa preukázania totožnosti  voliča . 
5. Podnet  od polície  - Volebný obvod Stará Ľubovňa - obec Jakubany – chodí  voliť 

veľký počet Rómov, za čo majú údajne dostávať cigarety a alkohol .  Ovplyvňovanie 
voličov má byť robené údajne v prospech p. Estočina  .  

6. V obci Zamutov a Pečovská Nová Ves dochádza k zvážaniu voličov pred volebnú 
miestnosť dodávkou.   

7. V obci Chmiňany dochádza k ovplyvňovaniu voličov keksami  
8. Podnety preverované  políciou  :  

• V obci Jarovnice – voliči mali mať čísla, ktoré majú voliť  
• V obci Mirkovce – ovplyvňovanie voličov tým, že im bolo dané číslo, ktoré 

majú voliť – č. 81  
• Podnet od Ing. Savku – vo volebnom obvode Snina dochádza k nalievaniu 

alkoholu voličom  - políciou nepreukázané  
• Podnet  Mgr. Lukšu zo Stakčína- dochádza k nalievaniu alkoholu voličom  - 

políciou nepreukázané 
 

 
K bodu č. 6 :  

 
1. V popoludňajších hodinách VKSK zistila, že zo strany mediálneho hovorcu komisie Ing. 
Jozefa Kislíka dochádza k poskytovaniu stanovísk v mene volebnej komisie samosprávneho 
kraja v rozpore s Uznesením  Volebnej komisie samosprávneho kraja  zo dňa 13.10.2009 
uvedeným pod písm. D, ktoré znie  :  
 

Zaväzuje mediálneho hovorcu Ing. Kislíka podávať pre média len konečné  (nie 
predpokladané ) rozhodnutia  volebnej komisie  a údaje, ktoré sú volebnou komisiou 



odobrené.  V prípade, že o  informácii požadovanej médiami volebná komisia 
nerokovala,  je potrebné  poskytované informácie vopred konzultovať s predsedom 
volebnej komisie.  

 
S prihliadnutím na tento stav, bolo prijaté Uznesenie č. 1, ktoré tvorí prílohu tejto 
zápisnice a uznesenie  pod písm. B tejto zápisnice .  
 
2.  V čase po prejednaní vyššie uvedeného a  pred konečným prijatím Uznesenia č. 1( okolo 
15,30 hod. ) Ing. Jozef Kislík opustil bez ospravedlnenia rokovanie volebnej  komisie.  Na 
zasadnutie sa opätovne vrátil približne o 19,00 hod.  
 
Volebná komisia samosprávneho kraja prijala následovné  
 

Uznesenie č. 2 :  
 

Volebná komisia samosprávneho kraja:  
 

A. Berie na vedomie :   
• z dôvodu nedostatočnej právnej úpravy , nemožnosti riešenia a  z dôvodu 

zjednania nápravy – podnet starostky obce Miklušovce  
• výpis z uznesenia Obvodnej volebnej komisie Prešov zo dňa 12.11.2009 
• podnet podľa bodu 3.1.  
• z dôvodu nepreukázania  alebo neúplnosti údajov jednotlivých tvrdení  - 

podnet podľa bodu 3.2. – 3.4.- 3.5.-3.7.-3.8. 
• z dôvodu , že podnet nejaví známky porušenia zákona - podnet podľa bodu 

3.6.  
 

B. Konštatuje , že  hovorca Volebnej komisie samosprávneho kraja porušil uznesenie  
komisie pod písm. D zo dňa 13.10.2009 ,  s ktorým bol oboznámený  a určuje za 
oprávneného poskytovať informácie o priebehu volieb na základe prijatých uznesení 
volebnej komisie - predsedu komisie Ing. Jozefa Leška  

 
C. Upozorňuje  predsedu okrskovej komisie č. 13 – Mesto Prešov na dodržiavanie § 31 

zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 
Občianskeho súdneho poriadku  v platnom znení  

 
 
Táto čiastková zápisnica bola spísaná o 19,45 hod. po hlasovaní v komisii :  
 
Počet členov :           12 
Počet prítomných členov :  10 
Ospravedlnených:                 2 
Neospravedlnených :            0 
Za hlasovalo :                         7 
Hlasovania sa zdržal:           3 ( Ing. Kislík, JUDr. Krajňák, p.Mašlár)  
 
Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková                                                        Ing. Jozef Leško  
                                 Zapisovateľka                                                       predseda volebnej komisie 
 
Overovateľ :  
Ing. Darina Tokarčíková  



 
Príloha:  

 
 
 

Volebná komisia samosprávneho kraja  
 

Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 
 

Počet členov volebnej komisie:   12  
Prítomných:                                     8  
Za prijatie uznesenia hlasovalo:   8  

 
 

Uznesenie č. 1  
 
 

     V súvislosti s mediálnymi výstupmi hovorcu Volebnej komisie Prešovského 
samosprávneho kraja  vo veci podaných podnetov vzťahujúcich sa k  voľbám  do 
samosprávnych krajov  konajúcim sa dňa 14.11.2009 prijala volebná komisia následovné  
 

Uznesenie:  
 

1. Volebná komisia samosprávneho kraja neprijala vo veci benefičného koncertu Karla 
Gotta  žiaden podnet. Volebná komisia sa dištancuje od akýchkoľvek vyjadrení 
v danej veci potvrdených v jej mene  hovorcom Ing. Jozefom Kislíkom .  Vyjadrenia 
Ing. Jozefa Kislíka je možné považovať iba za  jeho súkromné stanoviská.  

 
2. Vo veci podnetu o podozrení na zvážanie voličov a kupovanie hlasov v obci 

Ostrovany a Jarovnice bol urobený výjazd členov Volebnej komisie samosprávneho 
kraja . Šetrením na mieste, kde malo k takýmto aktivitám dôjsť  nebolo dokázané , že 
došlo k porušeniu volebného zákona. Vyjadrenia Ing. Jozefa Kislíka boli poskytnuté 
médiám na základe neúplných zistení, ktoré dodatočným šetrením neboli volebnou 
komisiou potvrdené . Tým, že Ing. Jozef Kislík poskytol predmetné informácie 
predčasne a bez  ich prejednania vo volebnej komisii, nemožno ich považovať za 
stanovisko Volebnej komisie  Prešovského samosprávneho kraja .  

 
3. K momentu prijatia tohto uznesenia volebná komisia nezistila žiadne porušenie 

volebného zákona .  
 
 
 
 
V Prešove dňa  14.11.2009 o 16, 00 hod.  
 
 
 
Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková                                                        Ing. Jozef Leško  
                                 Zapisovateľka                                                       predseda volebnej komisie 
 




