Volebná komisia samosprávneho kraja
Sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADANIA
Konaného dňa 05.11.2013 od 13,00 hod. do 14,00 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
Ing. Ján Cuper – riaditeľ pracoviska ŠÚ v Prešove
Za overovateľku zápisnice komisia určila :
PhDr. Radoslava Milča
Program :
1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu člena VKSK E. Háberovej .
3. Informácia Ing. Jána Cupera, riaditeľa pracoviska Štatistického úradu v Prešove o úlohách,
postavení a činnosti sumarizačného útvaru VKSK do doby konania volieb a v deň konania
volieb .
4. Informácie o podania adresovaných alebo týkajúcich sa VKSK v čase od posledného
zasadnutia.
5. Informácie k zasadaniu VKSK v deň konania volieb – 9. 11. 2013

Priebeh zasadania :
- K prejednávaným bodom programu boli vznesené nasledovné stanoviská a pripomienky:
žiadne
1. Zasadnutia volebnej komisie sa zúčastnila prvýkrát Eva Háberová (Ľudová strana
Naše Slovensko ) , ktorá zložila sľub člena komisie .
2. Ing. Ján Cuper – riaditeľ pracoviska ŠÚ v Prešove , podal informácie o úlohách,
postavení a činnosti sumarizačného útvaru VKSK do doby konania volieb a v deň
konania volieb .
3. Zapisovateľka oboznámila volebnú komisiu o vzdaní sa kandidatúry:

a) Kandidátky Ivety Martonovej , Ing., Mgr. ktorá bola delegovaná koalíciou PRÁVO a SPRAVODLIVOSŤ, 99% - občiansky hlas na post poslanca vo
volebnom obvode č. 6 a ktorá sa dňa 10.10.2013 v čase po registrácii písomne
vzdala kandidatúry.
b) Kandidáta Igora Duždu, Ing., ktorý bol delegovaný politickou stranou 7
STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA na post poslanca
vo volebnom obvode č. 7 a ktorý sa dňa 18.10.2013 v čase po registrácii
písomne vzdal kandidatúry.
4. Zapisovateľka oboznámila volebnú komisiu o návrhu Strany rómskej únie na
Slovensku v právnej veci registrácie kandidátnych listín a o Uznesení Okresného
súdu Prešov v danej veci ( č. k. 18S 5/2013 zo dňa 24.10.2013 )
5. Zapisovateľka oboznámila volebnú komisiu o anonymnej sťažnosti „ proti
kandidatúre Fr. Bednára za poslanca do VÚC Prešov „ .
6. Komisia sa uzniesla na termíne a čase nasledujúceho stretnutia : najbližšie
zasadnutie sa uskutoční dňa 9.11.2013 v deň konania volieb, členovia sa zídu v čase
od 06,00 hod. do 06,15 hod.

Volebná komisia samosprávneho kraja prijala nasledovné
Uznesenie č. 1 :
Volebná komisia samosprávneho kraja:
Berie na vedomie : Informácie uvedené v bode 2. až 5. tejto zápisnice
Táto zápisnica bola spísaná o 14,00 hod. po hlasovaní v komisii :
Počet členov:
Počet prítomných členov:
Ospravedlnených:
Neospravedlnených:
Za hlasovalo:
Hlasovania sa zdržal:

7
6
1
0
6
0

.
v. r

Za správnosť : JUDr. Mária Lukačíková
Zapisovateľka

Overovateľ : v.r.
PhDr. Radoslav Milčo

Ing. Juraj Kupčiha
predseda volebnej komisie

