
 

Volebná komisia samosprávneho kraja  
 

Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 
 

ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADANIA 
Konaného dňa 04.10.2013  od 13,00 hod. do 16,00 hod. 

 
 
Počet členov komisie:    7 

Počet prítomných členov na zasadaní: 6               – viď prezenčná listina  
Ospravedlnený :    1 

Neospravedlnený:    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  sú  potrebné  4  hlasy .  
 
Na zasadnutí boli , okrem členov , prítomní :  
 
MUDr. Peter  Chudík – predseda  
JUDr. Mária Lukačíková -  zapisovateľka   
 
Za overovateľku zápisnice komisia určila :  
Mgr. et Mgr. Lucianu Hoptovú , PhD.  

 
Program :  

 
1. Otvorenie  
2. Zloženie sľubu zapisovateľky a členov VKSK  
3. Vyžrebovanie predsedu a podpredsedu VKSK 
4. Určenie overovateľov zápisníc  
5. Určenie mediálneho hovorcu  
6. Školenie členov VKSK 
7. Preskúmavanie kandidátnych listín  

 

Priebeh zasadania :  
 
- K prejednávaným bodom programu boli vznesené nasledovné stanoviská a pripomienky: 
žiadne  
 

- Zapisovateľka a prítomní členovia volebnej komisie zložili do rúk predsedu PSK 
MUDr. Petra Chudíka  sľub zapisovateľky a člena   

- Za predsedu volebnej komisie bol  vyžrebovaný  :  
 

 Jozef Ferenc (Slovenská národná strana), ktorý odmietol ujať sa tejto funkcie , 
následne bol vyžrebovaný  

 Ing. Jozef Kupčiha (SMER- sociálna demokracia ), ktorý  funkciu  prijal  
 
- Za podpredsedu  bola vyžrebovaná v neprítomnosti Eva Háberová  (Ľudová strana 

Naše Slovensko ) , ktorá s výkonom funkciou súhlasil  SMS správou  



 
Zapisovateľka volebnej komisie vyškolila členov volebnej komisie samosprávneho kraja. 
Členovia boli oboznámení so znením  volebného zákona ( zák. č. 303/2001 Z. z. 
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v platnom znení ) ,  so súvisiacimi 
právnymi predpismi vrátane metodických pokynov zaslaných MV SR.  

 
Volebná komisia samosprávneho kraja preskúmala kandidátne listiny :  

 
Kandidátov na post predsedu okrem :  
 

- kandidáta  Ing. KORBU – NEKA – jeho kandidátna listina bola preskúmaná iba 
čiastočne z dôvodu veľkého počtu hlasov na petícii – doskúmanie bude realizované 
na zasadnutí dňa 07.10.2013   a 

- kandidátky za Nových demokratov ( zistené formálne nedostatky- nesúlad uvedenia 
veku , ktoré boli odstránené až po zasadnutí VKSK )    

 
Nezávislých kandidátov : vo volebnom obvode č. 7,8,9,10,11,12,13 – bez zistených 
nedostatkov 
 
Politické subjekty pre voľby do zastupiteľstva :  vo volebnom obvode č. 7,8,9,10,11,12,13 
okrem kandidátnej listiny –  
 

- Koalície: PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, 99 % - občiansky hlas vo volebnom obvode  

č. 7, č. 9, č.11, č.12,č. 13 

- NÁŠ KRAJ- vo volebnom obvode č. 10, č. 13  

 

z dôvodu zistených formálnych nedostatkov, na odstránenie ktorých boli politické subjekty 

vyzvané 
 
Na zasadnutí komisia prijala tieto uznesenia :  

1. Volebná komisia samosprávneho kraja schvaľuje za mediálneho hovorcu komisie 

člena volebnej komisie – PhDr. Radoslava Milča (Koalícia: Kresťanskodemokratické 

hnutie- Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana- MOST – 

HÍD, ktorý bol za mediálneho hovorcu určený žrebom  

 
2. Volebná komisia samosprávneho kraja schvaľuje za overovateľov zápisníc zo zasadnutí 

komisie postupne všetkých členov komisie .   

 
Na zasadnutí bola podaná zo strany zapisovateľky  informácia o : x 
 
Komisia sa uzniesla na termíne a čase nasledujúceho stretnutia : 07.10.2013 o 14,00 hod. 

s tým, že všetci prítomní berú termín a čas na vedomie , Eve Háberovej bude termín 
oznámený zapisovateľkou  
  
 
Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková                                                        Ing. Juraj Kupčiha  
                                 Zapisovateľka                                                       predseda volebnej komisie 
 
Overovateľ :  
Mgr. et Mgr. Lucianu Hoptovú , PhD.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          


