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ZÁPISNICA 

z 2. zasadnutia Volebnej komisie samosprávneho kraja  

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

Dátum konania:  8.9.2022 

Čas konania: 09,00 hod. – 15,30 hod.  

Prítomní - členovia volebnej komisie podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)   

Počet členov volebnej komisie :  9 

Počet prítomných členov volebnej komisie: 5 

Komisia je uznášaniaschopná 

Priebeh rokovania  

1. V úvode zasadania s volebná komisia jednomyseľne zvolila hovorcu, ktorý bude poskytovať 

mediálne výstupy týkajúce sa činnosti volebnej komisie. Hovorcom volebnej komisie je 

predseda volebnej komisie Ing. Richard Jánoš,  kontakt : 0905 277 546 , janos@artsfashion.de 

2. Volebná komisia telefonicky vyzvala predsedu politickej strany Strana obcí a miest – SOM 

SLOVENSKO na bezodkladné odstránenie nezrovnalostí pri doručení kandidátnych listín vo 

VO č. 4. Predseda politickej strany doručil volebnej komisii písomné stanovisko e- mailom 

počas doby zasadania komisie.  

3. Volebná komisia v súlade s § 140 ods. 1 , posledná veta volebného zákona prijala informáciu 

od Ing. Pulíka – Hrehu , ktorý zabezpečuje technickú podporu volebnej komisie , že 

v elektronickom registri kandidátov nie je duplicita prípadne iná zhoda, ktorá by znamenala 

duplicitné podanie kandidátnej listiny jedným voličom .  

4. Volebná komisia zaregistrovala kandidátov uvedených na kandidátnych listinách  politických 

strán, koalícií a hnutí vo volebnom obvode č. 6, vo volebnom obvode č. 8, vo volebnom 

obvode č. 9, vo volebnom obvode č. 10 , vo volebnom obvode č. 11, vo volebnom obvode č. 

12, vo volebnom obvode č. 13  tak, v rozsahu ako je  uvedené v prílohe č. 2   

5. Volebná komisia zaregistrovala 110 nezávislých kandidátov z celkového počtu 111; 1 

nezávislý kandidát vo VO č. 13  nebol zaregistrovaný z dôvodu neúplnosti osobitnej listiny.   

6. Volebná komisia prijala  

Uznesenie č. 1:  

„ Ukladá zapisovateľke volebnej komisie samosprávneho kraja vyzvať  splnomocnenca politickej 

strany REPUBLIKA vo volebnom obvode č. 1 na bezodkladné  odstránenie formálnych 

nedostatkov , najneskôr v termíne do 09.09.2022 .    

mailto:janos@artsfashion.de
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Počet prítomných členov: 5 

Za prijatie hlasovalo :       5  

 

7. Volebná komisia prijala  

 

Uznesenie č. 2:  

 

„ Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja neregistruje kandidáta uvedeného na 

kandidátnej listine Národ a Spravodlivosť – naša strana pre voľby do zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 6- xxxxxxxx z dôvodu , že : 

Politická strana Národ a Spravodlivosť – naša strana doručila dňa 25.08.2022 pre voľby do 

zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 6 – okres Poprad , 

kandidátnu listinu , na ktorej je uvedená kandidátka xxxxxx. Dňa 26.08.2022 doručila kandidátnu 

listinu pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2 – 

okres Humenné koalícia SRDCE – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov 

a Národ a Spravodlivosť- naša strana, na ktorej sú uvedení dvaja kandidáti- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Podľa § 139 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak sa volia poslanci zastupiteľstva vo dvoch alebo 

viacerých volebných obvodoch , môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu 

v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom 

obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva 

podať kandidátnu listinu v rámci koalície. „   

Počet prítomných členov: 5 

Za prijatie hlasovalo :       5  

 

8. Volebná komisia prijala  

Uznesenie č. 3: 

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja neregistruje kandidátov uvedených na 

kandidátnej listine Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO pre voľby do zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 4  - xxxxxxxxxxxxxxx z  dôvodu, že:  

Politický subjekt  Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO  doručila dňa 24.08.2022 pre voľby do 

zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 4 – okres Levoča 

kandidátnu listinu prostredníctvom splnomocnenca xxxxx , na ktorej je uvedený kandidát xxxxxxx. 
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Dňa 30.08.2022 doručila Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO kandidátnu listinu pre voľby do 

zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 4 – okres Levoča 

prostredníctvom splnomocnenca xxxxxxxx, na ktorej sú uvedení dvaja kandidáti- xxxxx xxxxxxxx. 

Obaja splnomocnenci sa pri doručení kandidátnych listín preukázali podpísaným a opečiatkovaným 

oznámením o určení splnomocnenca a jeho náhradníka.   

Podľa § 139 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, politická strana doručí kandidátnu listinu 

prostredníctvom svojho splnomocnenca . Zo zákonného znenia, ktoré je uvedené v jednotnom čísle  

je zrejmé, že má ísť o jedného splnomocnenca. 

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja vyzvala osobu oprávnenú konať v mene 

politického subjektu , aby sa vyjadrila , ktorý z konajúcich splnomocnencov bol oprávnený predložiť 

kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 

Dňa 8.9.2022 doručil xxxxxxx, predseda Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO Volebnej 

komisii Prešovského samosprávneho kraja vyjadrenie, že splnomocnencom Strany obcí a miest – 

SOM SLOVENSKO bol xxxxxxxx. 

S prihliadnutím na uvedené Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja považuje 

kandidátnu listinu podanú xxxxxxx za podanú neoprávneným splnomocnencom a rozhodla 

o neregistrovaní kandidátov uvedených na predmetnej kandidátnej listine.  „  

 

Počet prítomných členov: 5 

Za prijatie hlasovalo :       5  

 

9. Volebná komisia prijala  

Uznesenie č. 4:  

    „ Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja neregistruje nezávislého kandidáta 

xxxxxxxx, ktorý podal kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja vo VO č. 13 z dôvodu neúplnosti osobitnej listiny doloženej ku kandidátnej listine. Podľa § 

140 ods. 9 volebného zákona je súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta osobitná 

listina podpísaná voličmi , ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci alebo vo 

vojenskom obvode , ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje v počte 400 

podpisov. Volebná komisia má za to, že celkového počtu podpisov 460 obsiahnutých na 46 

podpisových hárkoch bol uvedený vlastnoručný podpis pri 349 voličoch, čím nebola splnená 

zákonná podmienka podpísania osobitnej listiny voličmi v počte 400. „  

 



Strana 4 z 5 

 

Počet prítomných členov: 5 

Za prijatie hlasovalo :       5  

 

10. V závere 2.zasadania sa volebná komisia dohodla , že ďalšie zasadanie volebnej komisie zvolá 

predseda volebnej komisie prostredníctvom zapisovateľky podľa  potreby.  

 

v. r. 

Ing. Richard Jánoš 

predseda volebnej komisie samosprávneho 

kraja  

 

V Prešove dňa 08.09.2022  

Zapisovateľka: JUDr. Mária Lukačíková ...................................................... 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Prezenčná listina (iba v listinnej podobe) 

Príloha č. 2 – podľa textu  



Príloha č. 2 k Zápisnici z 2. zasadania VKSK-08.09.2022 
 

 
 
Volebný obvod č.: 6 
Zaregistrovaní kandidáti 
Komunistická strana Slovenska  
Slovenská národná strana 
Slovenský PATRIOT 
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 
Slovenské Hnutie Obrody 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení  
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
PRINCÍP 
REPUBLIKA 
ŽIVOT – národná strana 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME  
 
Volebný obvod č.: 8 
Zaregistrovaní kandidáti 
Komunistická strana Slovenska  
Slovenská národná strana 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
ŽIVOT- národná strana 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
 
Volebný obvod č.: 9 
Zaregistrovaní kandidáti 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
REPUBLIKA 
ÚSVIT 



ŽIVOT – národná strana 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko  
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
 
 
Volebný obvod č.: 10 
Zaregistrovaní kandidáti 
Komunistická strana Slovenska  
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
REPUBLIKA 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
 
 
Volebný obvod č.: 11 
Zaregistrovaní kandidáti 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
REPUBLIKA 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
 
Volebný obvod č.: 12 
Zaregistrovaní kandidáti 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
REPUBLIKA 
Slovenská národná strana 
ŽIVOT – národná strana 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
 
 
Volebný obvod č.: 13 
Zaregistrovaní kandidáti 
Slovenská národná strana 



OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
DOMOV národná strana 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
REPUBLIKA 
ŽIVOT – národná strana 
ÚSVIT 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
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