
ZÁPISNICA 

z 1. zasadnutia obvodných volebných  komisií  

 

Termín konania: 4.10.2022 

Miesto konania: Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov 

Čas konania: 14,00 hod. – 15, 10  hod.  

Prítomní – 38 členov obvodných volebných komisií 

13 zapisovateľov obvodných volebných komisií  

4 zamestnanci PSK vrátane zástupcu OSÚ 

- zapisovatelia a členovia obvodných volebných komisií , zamestnanci PSK a zástupca 

odborného sumarizačného útvaru -  podľa prezenčných listín ( príloha č. 1 )   

 

Priebeh rokovania:  

- Prítomným členom obvodných volebných komisií sa  prihovoril predseda PSK – Milan 

Majerský  . 

- Členovia obvodných volebných komisií zložili sľub  podpísaním  sa pod jeho písomné 

znenie, čím sa   ujali  svojej funkcie.  

- Obvodné volebné komisie, ktoré boli uznášaniaschopné si za asistencie zapisovateľa 

danej obvodnej volebnej komisie určili žrebom predsedu a podpredsedu obvodnej 

volebnej komisie – obvodná volebná komisia vo volebnom obvode č. 1, č.5, č. 6, č. 8, 

č. 9, č. 10 a č. 11;   

- Poučenie členov obvodných volebných komisií  k ochrane osobných údajov – JUDr. 

Slovjaková , zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov  

- Informácia k financovaniu výdavkov spojených s činnosťou obvodných volebných 

komisií – Mgr. Gabriela Futejová , odbor financií ÚPSK 

- Informácia k programovému, organizačnému a technickému spracovaniu výsledkov 

volieb  prostredníctvom odborného sumarizačného útvaru -   Ing. Ján Kozoň, PhD. 

riaditeľ  pracoviska ŠÚ SR v Prešove 

- Zapisovateľka VKSK podala informáciu  

• O počte podaných kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva PSK  

• O počte podaných kandidátnych listín pre voľby predsedu PSK 



• O počte zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK a pre voľby do 

zastupiteľstva PSK 

• O právnej úprave vzťahujúcej sa k voľbám  

- Zapisovateľka vykonala školenie členov obvodných volebných komisií  

 

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda 

  

V Prešove dňa 05.10.2022  

Zapisovateľka : JUDr. Mária Lukačíková  

Príloha č. 1 – Prezenčná listina  
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