
 

Volebná komisia samosprávneho kraja  
 

Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADANIA – II. časť  od  19,45 hod. 
Konaného dňa 14.11.2009 – 15. 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. 6 :  
 
     Členka VKSK p. Polanská (KSS) žiadala zapisovateľku volebnej komisie bezodkladne 
riešiť  situáciu vo veci nevyplatenia nárokov  členov niektorých okrskových komisií 
z volebného obvodu Stropkov.   
     Zapisovateľka upozornila p. Polanskú, že riešenie tohto problému nie je v kompetencii 
volebnej komisie samosprávneho kraja ( viď § 11 ods. 4 zákona), a už vôbec nie  je 
v kompetencii zapisovateľky.  



     Podľa § 54 zákona o voľbách jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami sa hradia 
zo štátneho rozpočtu ( nie rozpočtu samosprávneho kraja ) a spôsob ich úhrady určí 
všeobecne záväzným právnym predpisom MV SR po dohode so štatistickým úradom SR 
a MF SR. Vyhl.č. 443/2009 Z.z., ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do 
orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady nestanovuje termín splatnosti týchto 
výdavkov. Taktiež poukázala na Pokyn MV SR na voľby do orgánov samosprávnych krajov 
a vzory volebných tlačív (modrá brožúrka ) , kde je na str. 46 jednoznačne uvedené, že 
priebežné zabezpečovanie a úhrada výdavkov na občerstvenie a stravovanie vrátane 
náhrady mzdy pre členov okrskových komisií  je v kompetencii a zodpovednosti obcí .   

 
K bodu č. 4 :  

 
     Po uzavretí volebných miestností po 22,00 hod. sa volebná komisia samosprávneho kraja 
oboznámila postupne so zápisnicami obvodných volebných komisií o výsledku hlasovania 
vo volebných obvodoch. Po odobrení komplexnosti textu zápisnice štatistickým úradom 
a odovzdaní jedného rovnopisu volebnej komisii samosprávneho kraja , bol  v súlade s § 39 
ods. 4 zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov , vydaný pokyn na ukončenie 
činnosti príslušnej obvodnej volebnej komisie. Zápisnice odovzdalo postupne 13 obvodných 
volebných komisií.              

 
K bodu č. 5:  

 
     Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja bola podpísaná v čase 04,14 hod.  dňa 
15.11.2009 zapisovateľkou a  všetkými jej členmi , okrem Ing. Jozefa Kislíka ( koalícia: 
KDH,SDKÚ-DS) z dôvodu: „ Na základe kontrolného výjazdu členov KVK mám dôvodné 
podozrenie z porušovania volebného zákona a podmienok moratória . „  
     Nepodpísanie zápisnice jedným z jej členov nemá vplyv na jej platnosť.  
     Jeden rovnopis zápisnice VKSK bol doručený prostredníctvom predsedu VKSK ing. 
Jozefa Leška  Ústrednej volebnej komisii v Bratislave. Po jej odobrení bol daný pokyn na 
ukončenie činnosti VKSK.  
     Zápisnica VKSK o výsledku volieb bola zverejnená dňa 15.11.2009 na webovej stránke 
Prešovského samosprávneho kraja.  
     Na požiadanie jednotlivých členov VKSK im bola vyhotovená kópia zápisnice ( § 40 ods. 3 
zákona ) .  

 
 

 
Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková                                                        Ing. Jozef Leško  
                                 Zapisovateľka                                                       predseda volebnej komisie 
 
 
 
Overovateľ :  
Ing. Darina Tokarčíková  
 
 
Ukončené: 04,30 hod. , 15.11.2009  

 


