
Z á p i s n i c a 
z prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum v Kovarciach  dňa 14.1.2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prítomní: 
Ing.Andrej Čopík – starosta Obce Kovarce 
Delegovaní a vymenovaní členovia okrskovej komisie pre referendum: 
p.Janka Hodálová, p.Mária Šišmičová, p.Renáta Šišmičová, p.Erika Jančovičová, p.Mária Kováčiková 
 
     Zasadanie okrskovej komisie pre referendum  v Kovarciach zvolal starosta Obce Kovarce 
Ing.Andrej Čopík v zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb. o spôsobe 
vykonania referenda, v znení neskorších predpisov, § 14 odst.4 a Harmonogramu organizačno-
technického zabezpečenia Obce Kovarce.  
 
     Privítal a predstavil členov okrskovej komisie pre referendum, ktorí boli delegovaní politickou 
stranou a petičným výborom do okrskovej komisie pre referendum v Kovarciach (§ 14 odst.1): 
p.Janka Hodálová – SMER – sociálna demokracia 
p.Mária Šišmičová – petičný výbor Aliancia za rodinu 
p.Renáta Šišmičová – MOST-HÍD 
p.Erika Jančovičová – KDH 
 
     Keďže okrsková komisia pre referendum musí mať najmenej 5 členov (§14 odst.3), starosta obce 
vymenoval zostávajúcich členov: 
p.Mária Kováčiková – pracovníčka obce 
 
     Členovia okrskovej komisie sa ujali svojej funkcie zložením sľubu (§ 11 odst.3): Sľubujem na svoju 
česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou 
Slovenskej republiky a zákonmi“, ktorý predniesla za všetkých p.Erika Jančovičová a ostatní na znak 
súhlasu podpísali. 
           
     V zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 
referenda § 14 odst.2 členovia okrskovej komisie určili žrebom zo všetkých prítomných členov svojho 
predsedu a podpredsedu, žrebovanie riadila p.Erika Jančovičová: 
- predseda okrskovej komisie: p.Janka Hodálová 
- podpredseda okrskovej komisie: p.Mária Kováčiková 
 
     Starosta obce Ing.Andrej Čopík predniesol „Záznam o poučení členov okrskovej komisie pre 
referendum (oprávnenej osoby) podľa § 21 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Po prednesení záznamu všetci členovia okrskovej komisie 
podpísali záznam o poučení. 
     Členovia komisie obdržali brožúry: Zákon Národnej rady SR č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 
referenda v znení neskorších predpisov, Metodický pokyn  pre referendum.  
      
      Starosta obce Ing.Andrej Čopík predniesol znenie otázok, o ktorých budú oprávnení občania 
rozhodovať v referende. Predsedovi a podpredsedovi okrskovej komisie pre referendum odovzdal 
pozvánku z Okresného úradu Topoľčany, odbor všeobecnej vnútornej správy na školenie dňa 
21.1.2015 v zasadačke Okresného úradu Topoľčany. 
      
     V rozprave sa členovia dohodli, že občerstvenie a stravovanie sa členom okrskovej komisie vyplatí 
v hotovosti. Starosta obce oznámil, že  členovia komisie obdržia pozvánku, kedy bude najbližšie 
zasadnutie okrskovej komisie pre referendum v Kovarciach, predbežne sa členovia dohodli, že sa 
stretnú pri odovzdávaní materiálov k referendu dňa 7.februára 2015 o 05.00 hod. v spoločenskej sále 
Kultúrneho domu v Kovarciach. 
        
     Na záver zasadania starosta obce Ing.Andrej Čopík prítomným poďakovala za účasť a prvé 
zasadanie okrskovej komisie ukončil. 
 
 
Zapísala: Šišmičová Renáta 
 

Ing.ANDREJ ČOPÍK 
starosta Obce KOVARCE 

 


