Zápisnica z 1. zasadnutia miestnej volebnej komisie pre Voľby do
orgánov samosprávy 2022 a pre Voľby do samosprávnych krajov.

Dňa 07.09.2022 sa o 17 hod. uskutočnilo stretnutie Miestnej volebnej komisie.
Program zasadnutia:
1. Privítanie a prečítanie zoznamu členov MVK
2. Poučenie GDPR, Zákon 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva –
podpísanie poučenia členmi MVK a zapisovateľky
3. Zloženie sľubu členov MVK
4. Voľba predsedu a podpredsedu MVK
5. Kontrola kandidátnych listín
K bodu 1
Na úvod privítal všetkých prítomných starosta obce Ing. Marian Haluza a prečítal mená
členov komisie a strany a koalície, ktoré ich nominovali.
K bodu 2
Pán starosta poučil prítomných zákonom o ochrane osobných údajov a o zákone č.
180/2014, následne poučenie podpísali. Poučenie je prílohou zápisnice
K bodu 3
Členovia komisie zložili sľub, ktorý potvrdili podpisom
K bodu 4
Zapisovateľka komisie uskutočnila voľbu predsedu a podpredsedu komisie žrebovaním.
Predsedom MVK je Paula Gestingerová a podpredsedom komisie Patrik Vöröš.
K bodu 5
Zapisovateľ MVK predložil kandidátne listiny poslancov a starostov.
Podpredseda komisie mal výhrady ku kontrole hárkov a k nemu sa pripojila predsedníčka
komisie. Žiadali od zapisovateľky – matrikárky predloženie zoznamu voličov, pretože oni
nepoznajú občanov Lúky, chcú si overiť trvalý pobyt a dátum narodenia.
Zapisovateľka ich informovala, že nemajú právo dostať takéto zoznamy. Tento problém
zapisovateľka konzultovala s MV SR pani Chmelovou, zodpovednou za voľby. K tejto
požiadavke sa vyjadrili aj jednotliví členovia komisie. Pán Ševčík konštatoval rovnaké
stanovisko ako zapisovateľka, že úlohou komisie je iba po formálnej stránke overiť, či hárky

spĺňajú predpísané náležitosti. Z tohto hľadiska ich všetky hárky spĺňali. Pán Klučovský, pán
Briška, p. Melicherová a p. Turasová výhrady k podpisovým hárkom nemali.
Po opätovnom tvrdení predsedníčky a podpredsedu MVK, že nepoznajú občanov, ani ich
dátumy narodenia ani kde bývajú, členka volebnej komisie Turasová navrhla, že osobne
prečíta všetkých podpísaných občanov, ktorí podporili kandidatúru nezávislej kanditátky na
starostku obce p. Štipanitzovej. ( v tomto čase požiadal pán Klučovský o uvoľnenie, pretože
mu zomrel brat). Potvrdil, že súhlasí s registráciou všetkých kandidátov. Následne opustil
zasadnutie. Členka komisie Turasová prečítala 160 mien z hárkov kandidátky Štipanitzovej
a nikto z prítomných členov komisie nemal výhrady k trvalému pobytu. Pán Vöröš vyzval
prítomných či nemajú k hárkom pani Štipanitzovej žiadne pripomienky a nikto z prítomných
členov MVK nemal.
Členovia komisie sa vyjadrili, že je to zbytočné čítať ďalej, pretože bol preukázaný dostatočný
počet podpisov. Člen komisie pán Briška sa vyjadril, že k čomu je dobré takéto divadlo
a oznámil, že súhlasí s kandidátmi a ich registráciou a odišiel zo zasadnutia.
Zapisovateľka požiadala predsedu a podpredsedu komisie, aby prekontrolovali aj hárky
nezávislých kandidátov na poslancov. Voči týmto kandidátnym listinám nemali žiadne
výhrady.
Na základe vyjadrenia jednotlivých členov komisie a pripomienok predsedu a podpredsedu
nevznikol dôvod na to, aby niektorý z kandidátov nebol zaregistrovaný.
Overovatelia:
Ing. Adrián Ševčík
Monika Turasová

Zapísala: Anna Čechvalová

Dňa 8.9.2022 priniesol p. Patrik Vöröš Sťažnosť na zapisovateľku MVK, ktorá bola
zaevidovaná pod č. OcÚL 393/2022 a kópia je súčasťou zápisnice

