Volebná komisia samosprávneho kraja
Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADANIA
Konaného dňa 07.10.2013 od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Počet členov komisie:
Počet prítomných členov na zasadaní:
Ospravedlnený :
Neospravedlnený:

7
6
1
0

– viď prezenčná listina

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 :
JUDr. Mária Lukačíková - zapisovateľka
Za overovateľku zápisnice komisia určila :
Jozefa Ferenca
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Informácia o oznámení nesúhlasu E. Háberovej s výkonom funkcie podpredsedu VKSK
Žrebovanie podpredsedu VKSK
Informácia o vzdaní sa kandidatúry
Informácia o nárokoch členov volebných komisií
Preskúmavanie a registrácia kandidátnych listín
Vydávanie rozhodnutí o registrácii

Priebeh zasadania :
- K prejednávaným bodom programu boli vznesené nasledovné stanoviská a pripomienky:
žiadne
1. Zasadnutia volebnej komisie sa opätovne nezúčastnila Eva Háberová (Ľudová
strana Naše Slovensko ) , ktorá sa , s prihliadnutím na to, že nezložila sľub člena
komisie , zatiaľ neujala funkcie člena volebnej komisie . Nakoľko bola vyžrebovaná aj
za podpredsedu volebnej komisie samosprávneho kraja, bola zapisovateľkou
urgovaná k zloženiu sľubu. Eva Háberová SMS správou oznámila, že s výkonom
funkcie podpredsedu volebnej komisie nesúhlasí.
2. Zapisovateľka vyžrebovala podpredsedu VKSK, ktorým sa stal Ing. František

Ksenzsigh- Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) .
3. Zapisovateľka oboznámila volebnú komisiu o vzdaní sa kandidatúry:

a) Kandidát Andrej Sova, Mgr. , ktorý bol delegovaný koalíciou - PRÁVO a
SPRAVODLIVOSŤ, 99% - občiansky hlas na post poslanca vo VO č. 1 sa
dňa 7.10.2013 v čase pred registráciou písomne vzdal kandidatúry.
b) Dňa 7.10.2013 sa písomne vzdal kandidatúry v čase pred registráciou aj druhý
Váš kandidát- Ján Halaj z VO č. 12.
S poukazom na tento stav volebná komisia samosprávneho kraja tieto dve
kandidátne listiny nepreskúmavala.
4. Zapisovateľka oboznámila členov VKSK o ich nárokoch titulom členstva vo VK - § 54
ods. 2 volebného zákona + bod 8., 9. Str. 47 Pokynu na voľby do orgánov
samosprávnych krajov
5. Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistrovala kandidátne listiny, ktoré boli
preskúmané na zasadnutí dňa 04.10.2013 . Boli zaregistrované všetky kandidátne
listiny, z kandidátnej listiny Strany Rómskej únie na Slovensku predloženú na
voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 11 vyčiarkla kandidáta, ktorý bol
uvedený nad najvyššie určený počet podľa § 14 ods. 4 volebného zákona
6. Volebná komisia samosprávneho kraja preskúmala a zaregistrovala kandidátne
listiny
Kandidátov na post predsedu :
-

kandidáta Ing. KORBU – NEKA
kandidátky za Nových demokratov - zistené formálne nedostatky boli odstránené

Nezávislých kandidátov : vo volebnom obvode č. 1,2,3,4,5,6 – bez zistených nedostatkov
Politické subjekty pre voľby do zastupiteľstva : vo volebnom obvode č. 1,2,3,4,5,6 a po
odstránení zistených formálnych nedostatkov aj kandidátne listiny –

-

Koalície: PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, 99 % - občiansky hlas vo volebnom obvode
č. 7, č. 9, č.11, č.13
NÁŠ KRAJ- vo volebnom obvode č. 10, č. 13

Na zasadnutí bola podaná zo strany zapisovateľky informácia o : x
Komisia sa uzniesla na termíne a čase nasledujúceho stretnutia : najbližšie zasadnutie sa
uskutoční podľa potreby na základe podnetu členov VK alebo na základe oznámenia
zapisovateľky, členovia budú pozvaní
Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková
Zapisovateľka

Overovateľ :
Jozef Ferenc

Ing. Juraj Kupčiha
predseda volebnej komisie

