Volebná komisia samosprávneho kraja
Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADANIA
Konaného dňa 09.11.2013 a 10.11.2013 od 05,45 hod. do 00,00 a od 0,00 do 05,00 hod.

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

7
7
0
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
Ing. Ján Cuper – riaditeľ pracoviska ŠÚ v Prešove – pri preberaní zápisníc ObVK a podpisovaní
zápisnice VKSK o výsledku volieb
Za overovateľku zápisnice komisia určila :
Helenu Polanskú
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Informácia o vzdaní sa funkcie člena VKSK a zloženie sľubu člena VKSK Ing. P.Langa .
Voľba podpredsedu VKSK.
Informácia o vzdaní sa kandidatúry – Mgr. Ľudmily Štecovej
Riešenie podnetov , monitorovanie priebehu volieb
Preberanie zápisníc obvodných volebných komisií a podpísanie zápisnice VKSK

Priebeh zasadania :
- K prejednávaným bodom programu boli vznesené nasledovné stanoviská a pripomienky:
žiadne
1. Dňa 07.11.2013 sa písomne vzdal funkcie člena VKSK Ing. František Ksenzsing
(Nová väčšina – Dohoda ( D. Lipšic) , ktorý bol vyžrebovaným podpredsedom
VKSK . Na jeho miesto nastúpil náhradník - Ing. Peter Lang , ktorý sa po zložení
sľubu člena komisie ujal výkonu funkcie člena.
2. Za podpredsedu VKSK bol vyžrebovaný Jozef Ferenc (SNS), ktorý túto funkciu
neprijal. Opätovným žrebovaním bola za podpredsedu VKSK určená Mgr. et. Mgr.
Luciána Hoptová, PhD. ( ÚSVIT)
3. Zapisovateľka oboznámila volebnú komisiu o vzdaní sa kandidatúry:

a) Kandidátky Mgr. Ľudmily Štecovej, ktorá bola delegovaná koalíciou –
KDH,SDKÚ-DS a MOST-HÍD na post poslanca vo volebnom obvode č. 5
a ktorá sa dňa 06.11.2013 v čase po registrácii písomne vzdala kandidatúry.
4. Počas volebného dňa komisia monitorovala priebeh volieb a priebežne usmerňovala
telefonicky činnosť volebných komisií nižšieho stupňa, ak sa vyskytli nejasnosti pri
ich činnosti. Jednotliví členovia VKSK uskutočnili výjazdy do náhodne vybraných
okrskov.
5.

Podnety zaznamenané počas volebného dňa je možné zhrnúť do (3) troch skupín:
a) Podnety podané polícii a následne , po ich prešetrení políciou a obvodnou
volebnou komisiou , oznámené políciou VKSK
Podozrenie z kupovania voličských hlasov ( bez uvedenia kandidáta,
v prospech ktorého sa mali hlasy kupovať ) v Medzilaborciach –
nepotvrdené
Podozrenie z kupovania voličských hlasov kandidátmi Lukšom a Capom
v Snine na Sídlisku č. 1– nepotvrdené
Podozrenie z kupovania voličských hlasov p. Michalom Vokárom v Snine
na Sídlisku č. 1– nepotvrdené
V obci Rakúsy ( VO č. 4 – Kežmarok ) okrsková volebná komisia požíva
alkoholické nápoje a falšuje hlasy – preverené osobne okresným
riaditeľom polície a ObVK - nepotvrdené
Na ul. Duklianskej v Prešove sa skupujú voličské hlasy- tento podnet mala
podať predsedníčka volebného okrsku č. 40 v Prešove – po preverení sa
zistilo, že v danom okrsku je predseda, nie predsedníčka - nepotvrdené
b) Podnety , o ktorých boli informovaní novinári a ktoré zisťovali u hovorcu
VKSK
Podozrenie zo zvážania voličov k volebným urnám v obci Zámutov ,
Piskorovce , Kamenná Poruba a Doľany – preverené políciou a obvodnou
volebnou komisiou – nepotvrdené
c) Podnety zistené , hlásené alebo preverované VKSK
Sťažnosť p. Timka na postup okrskovej volebnej komisie Prešov – okrsok
č. 70 , že odmieta ísť s prenosnou volebnou schránkou k osobnému autu
pred volebnú miestnosť, kde sa nachádza osoba so zdravotným
postihnutím – po upozornení obvodnou volebnou komisiou a VKSK bolo
voličke umožnené hlasovať
p. Michal Baraľ oznámil, že v Snine pred barom pri pošte sa skupujú hlasy
– preverené políciou – nepotvrdené
sťažnosť na postup starostu obce Piskorovce, ktorý odmietol členov
okrskovej volebnej komisie uvoľniť na obed – konanie starostu nespadá
do kompetencie VKSK
Členky VKSK – Polanská a Hoptová - pri výjazde zistili, že okrsková
volebná komisia v Topoľovke ( VO č. 2 Humenné) nedodržiava postup
uvedený v § 29 ods. 5 druhá veta zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do

orgánov samosprávnych krajov v platnom znení. Členky usmernili
okrskovú volebnú komisiu priamo pri tomto zistení a komisia zjednala
nápravu. Následne VKSK prijala uznesenie a zaslala písomné usmernenie
prostredníctvom Obvodnej VK v Humennom ( viď príloha)
Volebná
komisia samosprávneho kraja prijala nasledovné
Uznesenie č. 1 :
Volebná komisia samosprávneho kraja:
Ukladá : Okrskovej volebnej komisii v Topoľovke dodržiavať postup podľa § 29 ods. 5
druhá veta – t. j. voličovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov neumožní hlasovanie.
Počet členov:
Počet prítomných členov:
Ospravedlnených:
Neospravedlnených:
Za hlasovalo:
Hlasovania sa zdržal:

7
7
0
0
7
0
Uznesenie bolo platne prijaté

V čase okolo 21,45 hod. telefonicky oznámil krajský predseda KDH,
poslanec NR SR – pán Zajac, že v elektronickej verzii KORZÁRa je
uverejnené podozrenie zo skupovania hlasov v obci Jarovnice ( bez
uvedenia kandidáta, v prospech ktorého sa mali hlasy kupovať) . Na
dopyt zapisovateľky VKSK uviedol, že prípadné kupovanie hlasov
nevnímal osobne, ale vychádzal z informácie uverejnenej v Korzári.
VKSK preverila telefonickým dopytom Obvodnú volebnú komisiu
v Sabinove, okrskové volebné komisie v Jarovniciach, ktoré kontaktovali
aj policajné hliadky v obci Jarovnice a táto informácia sa ukázala ako
nepotvrdená. O výsledku preverenia informovala VKSK p. Zajaca, ktorý
s takouto formou prešetrenia vyslovil nesúhlas. Následne VKSK podala
telefonický podnet na preverenie pravdivosti informácií zverejnených
v Korzári priamo políciu. Informácie o prešetrení zo strany polície boli
podané hovorcovi VKSK – p. Zajac podal trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa , ktorý mal skupovať hlasy. Svoje podanie podporil
videom, ktoré mu mala poskytnúť Mária Kalejová z Jarovníc a ktorá mala
byť súčasne oznamovateľkou vyššie popísaných tvrdení pre Korzár.
Informácia o videu bola novou informáciou, ktorá nebola VKSK podaná
pri telefonickom podnete p. Zajaca a preto podanie trestného oznámenia
zo strany p. Zajaca možno považovať za iný podnet, nie za podnet,
s ktorým oslovil VKSK.
V súvislosti s týmto podnetom sa VKSK dištancuje od vyhlásení a tvrdení
uvedených v predmetnom článku p. Franka uverejnenom v elektronickej
verzii Korzára v deň volieb, ktoré mu mala VKSK potvrdiť, pretože
volebná komisia samosprávneho kraja nemala, v čase pred uverejnením
predmetných informácii v Korzári, žiaden priamy podnet vo veci
skupovania hlasov v obci Jarovnice od Márie Kalejovej , ani od iného
občana.

6. Zapisovateľka VKSK informovala členov o doručení uznesenia ÚVK č. 23 ( príloha).

Uznesenie č. 2 :
.

Volebná komisia samosprávneho kraja:
Berie na vedomie : Uznesenie ÚVK č. 23 a ukladá zapisovateľke VKSK oboznámiť
s jeho znením obvodné volebné komisie.
Počet členov:
Počet prítomných členov:
Ospravedlnených:
Neospravedlnených:
Za hlasovalo:
Hlasovania sa zdržal:

7
7
0
0
7
0
Uznesenie bolo platne prijaté

7. Zapisovateľka VKSK informovala so znením uznesenia ÚVK č. 23 obvodné volebné
komisie.
8. VKSK prevzala postupne všetky zápisnice o výsledku volieb v daných volebných
obvodoch od obvodných volebných komisií a dala pokyn na ukončenie ich činnosti.
9. VKSK podpísala zápisnicu o výsledku volieb v samosprávnom kraji a zabezpečila jej
doručenie ÚVK. Po podpísaní zápisnice o 04, 25 hod. bola táto zverejnená na webovej
stránke Úradu PSK – www. vucpo.sk Činnosť VKSK bola ukončená na základe
pokynu ÚVK dňa 10.11.2013 v čase o 9,00 hod.

Táto zápisnica bola spísaná dňa 11.11.2013
v. r

Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková
Zapisovateľka

Overovateľ : v.r.
Helena Polanská

Ing. Juraj Kupčiha
predseda volebnej komisie

Príloha

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Na základe zistenia členov Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len „
volebná komisia“ ) , že vo volebnom okrsku Topoľovka v čase prítomnosti p. Polanskej a p.
Hoptovej nebol dodržaný postup podľa § 29 ods. 5 druhá veta , volebná komisia v súlade s §
11 ods.4 písm. a) vydáva nasledovné usmernenie:
Okrsková volebná komisia v Topoľovke je povinná dodržiavať postup podľa § 29 ods. 5
druhá veta – t. j. voličovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov neumožní hlasovanie.

v.r.
Ing. Juraj Kupčiha

odtlačok pečiatky VKSK

Predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja

V Prešove dňa 09.11.2013
Zapísala: JUDr. Mária Lukačíková , zapisovateľka

Príloha

