
 

Volebná komisia samosprávneho kraja  
 

Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADANIA- I. časť 
Konaného dňa 28.11.2009  

 
 
Počet členov komisie:    12 

Počet prítomných členov na zasadaní: 11         – viď prezenčná listina  
Ospravedlnený :    1 

 
 
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. Petra Záhornáckého  
 
Program :  
 
1.  Otvorenie  
2. Informácia o podnetoch  a informáciách 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. Komisii bolo doručené oznámenie ÚVK zo dňa 14.11.2009 o podnetoch podaných 
v rámci  1. kola volieb a o ich odstúpení na ďalšie konanie Policajnému zboru.  

2. Komisia bola informovaná o Uznesení ÚVK zo dňa 26.11.2009 č. 51. až 53. a 62.   
 

K bodu č. 3:  
 

Prehľad podaných podnetov :  
1. VKSK bola informovaná  o dopravnej nehode podpredsedu okrskovej volebnej 

komisie Šidlovec , ktorú spôsobil autom označeným „Voľby 2009 „ . V priebehu 
volebného dňa sa podpredseda vzdal členstva vo VK.  



2. Z volebného obvodu Bardejov  bol podaný podnet o tom, že po Bardejove chodí 
bezdomovec s nápisom „ Voľte župana, nie vajdu . „ Po prešetrení policajnou 
hliadkou bolo zistené, že tento nápis bol upevnený na odev bezdomovca bez jeho 
vedomia iným bezdomovcom.  

3. V obci Chminianske Jakubovany v obecnom rozhlase bežala výzva k voľbám - 
odpoveď: Pokiaľ  obsahom výzvy  nebola agitácia na voľbu  konkrétneho  kandidáta, 
nejde o porušenie volebného moratória   

4. Ing. Rudolf Bosák požiadal o poskytnutie informácie :  
a) Vo veci výšky odmeny pre členov okrskových volebných komisií a nároku na túto 

odmenu ak v čase, kedy volič vstúpil do miestnosti boli z 13 tich členov prítomní iba 
siedmi  - odpoveď:  Je potrebné zistiť dôvod neprítomnosti, či nešlo iba o zdravotnú 
alebo hygienickú prestávku . Odmeňovanie členov okrskových volebných komisií 
rieši vyhl. č. 467/2001 Z.z. o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách 
do orgánov samosprávnych krajov  

b) Menného zoznamu členov okrskovej volebnej komisie v obci Železníky odpoveď: 

Poskytnutie mena a priezviska členov okrskových volebných komisií nie je 
informáciou, ktorej poskytnutie je neprípustné, avšak  žiadna právna úprava 
neprikazuje predsedovi okrskovej VK takýto údaj zverejňovať   

c) Kto určuje členov okrskových volebných komisií - odpoveď: členov nominujú 
politické subjekty , ktoré podávali kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva 
v danom volebnom obvode, súčasťou ktorého je okrsok  

d) Aké sú oprávnenia starostu  ku kreovaniu okrskových volebných komisií odpoveď: 
Ak klesne počet členov  pod 5  a nie je náhradník je oprávnený menovať člena VK 

e) V nedeľu dopoludnia dňa 15.  11. 2009 volal volič na komisiu samosprávneho kraja 
a nikoho nezastihol – ako má člen komisie nárok na odmenu za svoju činnosť, keď ju 
nevykonáva – odpoveď : funkcia člena VKSK je funkciou čestnou bez nároku na 
odmenu ,  okrem toho činnosť VKSK bola ukončená na základe pokynu ÚVK o 9,30 
hod. dňa 15.11.2009  

 
Súčasne požiadal o zaslanie písomnej  doporučenej odpovede.  
 
Predseda VKSK poskytol Ing. Bosákovi podrobnú  telefonickú odpoveď na jednotlivé otázky  
s tým, že písomná mu bude zaslaná bez zbytočného odkladu na adresu: Ing. Rudolf Bosák, 
Masarykova 10, Prešov .  
 

5. Obvodná volebná komisia v Sabinove a zapisovateľka okrskovej volebnej komisie 
v Lipanoch oznámili, že v rómskej osade v Lipanoch sa pohybuje osoba, ktorá agituje 
Rómov, aby volili Ing. Hudackého. Podnet bol odstúpený PZ, ktorý danú situáciu 
preveril s tým, že v čase preverovania nebola  v osade  zaznamená žiadna agitácia.  

6. Starosta obce Chminianske Jakubovany oznámil p. Vaškovi a ten následne VKSK, že 
v obci p. Mathia a 2 asistenti pred volebnou miestnosťou agitujú za Ing. 
Hudackého,oslovujú  občanov  prichádzajúcich  do volebných miestností. V čase , 
keď tam prišla policajná hliadka s aktivitami prestali a po jej odchode pokračovali  
v tejto agitácii . Starosta požiadal o monitorovanie volebnej miestnosti.   VKSK 
urobila za účelom preverenia informácie výjazd do  Chminianskych  Jakubovian .  
Na mieste zistila, že p. Mathia a p. Fabián vystupujú ako občianski aktivisti, ktorí 
monitorujú situáciu tak, že oslovujú voličov za účelom zistenia, či neboli pred 
voľbami ovplyvňovaní.  P. Polanská a Dr. Estočák, ktorí sa za VKSK tohto výjazdu 
zúčastnili vyslovili svoj názor, že p.Mathiu a p. Fabiána nie je možné považovať za 
občianskych aktivistov, keďže ide o  politických predstaviteľov  KDH . 



7. P. Rudolf  Šmíd z volebného obvodu Poprad, Mesto Poprad - volebný okrsok č. 21  
namietal nedostatočnú informovanosť voličov, keďže na dverách volebnej miestnosti 
mu chýbal údaj o tom, ktoré ulice patria do daného volebného okrsku : Sťažovateľ 
bol informovaný o to, že tento údaj nebol povinne zverejniteľný na volebnej 
miestnosti, pretože podľa  § 24 zákona o voľbách informovanosť voličov v tomto 
rozsahu bola zabezpečená  predo dňom konania volieb prostredníctvom obcí .  

8. Polícia oznámila, že TV Zemplín v Humennom  vysiela upútavku s kandidátom 
MUDr. Chudíkom. Na miesto bola vyslaná policajná hliadka, ktorá konštatovala, že 
išlo o regionálne spravodajstvo, v rámci ktorého bola daná upútavka odvysielaná.  
Túto informáciu prijala  Obvodná volebná komisia v Humennom a odstúpila ju na 
riešenie PZSR, záznam, ktorý je prílohou tejto zápisnice zaslala na vedomie ÚVK.  

9. V obci Jarovnice chodia Rómovia v skupinách voliť a pri východe z volebnej 
miestnosti vyzývajú na voľbu kandidáta č. „2“ . Obvodná volebná komisia 
a policajná hliadka na mieste zistili, že voliči vyzývajú k voľbe kandidáta z vlastného 
presvedčenia, bez akéhokoľvek navádzania inými osobami.  

 
K bodu č. 6 

 
1.  Na zasadnutí VKSK sa zúčastnil člen ÚVK, ktorý ju informoval o tom, že z dôvodu 
monitorovania priebehu volieb bude prítomný na území PSK vo vybraných volebných  
komisiách  
 
Volebná komisia samosprávneho kraja prijala následovné  
 

Uznesenie č. 1 :  
 

Volebná komisia samosprávneho kraja:  
 

A. Berie na vedomie :   
• Informácie uvedené v bode 2. tejto zápisnice  
• Podnety  uvedené v bode 3. pod číslom  1. až 9.   

 
B. Ukladá   zapisovateľke VKSK spracovať pre Ing. Bobáka podrobnú písomnú  

odpoveď k otázkam uvedeným v bode 2. číslo 4. a zaslať mu ju doporučene na 
adresu ním uvedenú  

 
Táto čiastková zápisnica bola spísaná o 20,15  hod. po hlasovaní v komisii :  
 
Počet členov :           12 
Počet prítomných členov :   9 
Ospravedlnených:                 3 
Neospravedlnených :            0 
Za hlasovalo :                         9 
Hlasovania sa zdržal:            0 
 
Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková                                                        Ing. Jozef Leško  
                                 Zapisovateľka                                                       predseda volebnej komisie 
 
Overovateľ :  
Ing. Petr Záhornacký   


