Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej volebnej komisie v Novákoch
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
konaného dňa 05. 09. 2022 o 15. 00 h

Program:
1. Privítanie
2. Sľub členov M VK
3. Príhovor prim átora mesta
4. Poučenie
5. Žrebovanie predsedu a podpredsedu
6. Preskúmanie kandidátnych listín a rozhodovanie o registrácii kandidátov (vyhotovenie
Rozhodnutí - podpis predseda)
7. Oboznámenie sa so základnými povinnosťami M VK vyplývajúcim i zo
zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
8. Organizačné pokyny
9. Diskusia
10. Koniec
1. Zapisovateľka M VK privítala členov M VK a oboznám ila ich s programom 1. zasadnutia
MVK.
2. Členovia M VK a zapisovateľka MVK zložili sľub do rúk prim átora mesta.
3. Prim átor m esta predniesol príhovor.
4. Zapisovateľka M VK poučila členov M VK o ochrane osobných údajov a o mlčanlivosti.
5. Predseda a podpredseda boli zvolení žrebovaním. Žrebovali dvaja členovia MVK. Za
predsedu M VK bol zvolený p. M ilan Oršula a za podpredsedu MVK bol zvolený Ľubom ír
Cagalinec.
6. M VK preskúm ala kandidátne listiny 3 nezávislých kandidátov na prim átora, 7 nezávislých
kandidátov na poslanca a 34 kandidátov na poslanca za politické strany a hnutia (10
politických strán a hnutí). Do obvodu č. 1 bolo zaregistrovaných 15 kandidátov na poslanca,
do obvodu č. 2 bolo zaregistrovaných 17 kandidátov na poslanca a do obvodu č. 3 bolo
zaregistrovaných 9 kandidátov na poslanca (menný zoznam príloha č. 1).
M VK preskúm ala kandidátne listiny na prim átora (za politické strany a nezávislých
kandidátov), kandidátne listiny na poslancov (za politické strany a nezávislých kandidátov),
všetky listiny, ktoré museli byť odovzdané s kandidátnymi listinami (vyhlásenia,
splnomocnenia, podpisové hárky).
Komisia odpočítala hlasy:
• Mgr. Dana Horná, nezávislý kandidát na prim átora - 2 hlasy (nenachádzajú sa
v evidencii obyvateľstva)
• Ing. Dušan Šimka, nezávislý kandidát na prim átora - 3 hlasy (2 sa nenachádzajú
v evidencii obyvateľstva, 1 zdvojený podpis)

•

Vladim ír Pacalaj, nezávislý kandidát na poslanca - 3 hlasy (2 sa nenachádzajú
v evidencii obyvateľstva, 1 zdvojený podpis)
M VK po preskúm aní a spočítaní hlasov rozhodla o registrácií všetkých kandidátov na
prim átora a všetkých kandidátov na poslanca.
M VK vyhotovila Rozhodnutia o registrácii a predseda M VK ich podpísal.
7. Zapisovateľka M VK oboznám ila členov M VK so základnými povinnosťam i M VK
vyplývajúcim i zo zákona č. 180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného práva,
o zmenách a novinkách v zákone.
8. Zapisovateľka M VK oboznám ila členov MVK s organizáciou volieb.
9. Diskusia prebehla vždy pri každom bode programu.
10. Zapisovateľka M VK ukončila 1. zasadnutie M VK, poďakovala členom M VK za účasť.

V Novákoch, dňa 05. 09. 2022

Predseda MVK:

