
Informácia Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja 

o zaregistrovaní kandidáta súdom

1. Dňa 29.09.2022 o 14  hod. bolo VKPSK doručené Uznesenie Okresného súdu Prešov

vo veci žalobcu : Národ a Spravodlivosť – naša strana  v konaní o nezaregistrovaní

kandidáta pre voľby do zastupiteľstva PSK.  Správny súd rozhodol o registrovaní

kandidáta XXXXXXXX vo VO č. 6.

2. Podľa § 145 ods. 6 volebného zákona : „ Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní

kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie správneho súdu

do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.“

3. S prihliadnutím na uvedené  skutočnosti z celkového počtu 9 členov volebnej komisie :

- 6 členov volebnej komisie - Peter Oborník, Richard Jánoš, Ladislav Kokoška,

Imrich Krajňák a Kamil Sepeši vyjadrili písomný súhlas s prijatím nižšie uvedeného

uznesenia bez zasadnutia volebnej komisie, spôsobom „ per rollam“

- 1 členka volebnej komisie – Tamara Pajpachová – súhlasila prijatím uznesenia

spôsobom „ per rollam“ a hlasovala za neprijatie uznesenia

Počet členov volebnej komisie.............................................9 

Za prijatie uznesenia spôsobom „ per rollam“ ................... 6 

Za  prijatie uznesenia  .................... 5 

Proti prijatiu uznesenia   .....................1 

Uznesenie č. 1 

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja : 

a. Berie na vedomie Uznesenie Okresného súdu Prešov v právnej veci žalobcu: Národ

a Spravodlivosť – naša strana v konaní č. 21S/2/2022 zo dňa 29.09.2022 ktorým

REGISTRUJE kandidáta: XXXXXXXXX politickej stran Národ a Spravodlivosť –

naša strana  pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo

volebnom obvode č. 6

b. Ukladá predsedovi Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja Ing.

Richardovi Jánošovi  vyznačiť registráciu kandidáta  na kandidátnej listine v súlade

s uznesením správneho súdu v lehote do 24 hodín od doručenia uznesenia.

Počet členov volebnej komisie 9 



Za prijatie uznesenia  6  

Zdržal sa 1 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov volebnej komisie.   

 

 

V Prešove dňa 29.9.2022 

v.r. 

Ing. Richard Jánoš 

predseda volebnej komisie 

samosprávneho kraja 
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