
Zápisnica 
z prvého zasadania okrskovej volebnej komisie v Kovarciach  dňa 28.4.2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: 
Mgr.Helena Paučírová – starostka Obce Kovarce 
Delegovaní členovia okrskovej volebnej komisie: 
Lenka Šišmičová, Marta Zelísková, Štefan Hippík, Erika Jančovičová, Mgr.Gabriela Švecová, Ivana 
Srogoňová, Mária Bošanská, Mária Šišmičová, Mário Martonka, Marián Benďák 
Šišmičová Renáta – zapisovateľka okrskovej volebnej komisie 
Ospravedlení: Jana Mokránová, Janka Hodálová 
 

     Zasadanie okrskovej volebnej komisie  v Kovarciach pre voľby do Európskeho parlamentu zvolala 
starostka Obce Kovarce Mgr.Helena Paučírová v zmysle § 12 odst.3 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č.331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona 
č.515/2003 Z.z., zákona č.324/2004 Z.z., zákona č.464/2005 Z.z., zákona č.445/2008 Z.z., zákona 
č.599/2008 Z.z. nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.126/2009 Z.z., zákona č.58/2010 
Z.zm, zákona č.204/2011 Z.z. a zákona č.495/2013 Z.z. s komentárom a v zmysle Harmonogramu 
organizačno-technického zabezpečenia Obce Kovarce pre voľby do Európskeho parlamentu. 
     Privítala prítomných členov okrskovej volebnej komisie, ktorí boli delegovaní politickou stranou, 
politickým hnutím alebo koalíciou politických strán a politických hnutí  do okrskovej volebnej komisie v 
Kovarciach (§ 12 odst.1) a predstavila delegovaných členov komisie: 
Jana Mokránová – Strana TIP 
Janka Hodálová – SMER – sociálna demokracia 
Lenka Šišmičová – Sloboda a Solidarita 
Marta Zelísková – Slovenská národná strana 
Štefan Hippík – 7 Statočných regionálna strana Slovenska 
Erika Jančovičová – MOST-HÍD 
Mgr.Gabriela Švecová – Kresťanskodemokratické hnutie 
Ivana Srogoňová – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 
Mária Bošanská – Komunistická strana Slovenska 
Mária Šišmičová – Národ a Spravodlivosť – naša strana 
Mário Martonka – Nova, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 
Marián Benďák – Strana občianskej ľavice 
 

     Na zasadnutí bola prítomná p.Šišmičová Renáta, ktorú starostka obce vymenovala za 
zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Kovarciach (§ 9 odst.3). 
  
     Starostka obce Mgr.Helena Paučírová oboznámila členov okrskovej volebnej komisie s úlohami 
a povinnosťami okrskovej volebnej komisie, ktoré vyplývajú z § 12 odst.4 zákona č.331/2003 Z.z.. 
 

     Zapisovateľ a členovia okrskovej volebnej komisie sa ujali svojej funkcie zložením sľubu (§ 8 
odst.6): 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. Neprítomní dvaja delegovaní členovia OVK 
zložia zákonom predpísaný sľub do dátumu konania volieb. 
 
     V zmysle § 8 odst.8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.331/2003 Z.z. o voľbách do 
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov volebná komisia si určila žrebom predsedu a 
podpredsedu okrskovej volebnej komisie (žrebovanie riadil zapisovateľ OVK): 
- predseda okrskovej volebnej komisie: p.Ivana Srogoňová 
- podpredseda okrskovej volebnej komisie: Mgr.Gabriela Švecová 
 
     Starostka obce Mgr.Helena Paučírová predniesla prítomným „Záznam o poučení“ pre 
zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie podľa § 21 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poučenie starostka obce prečítala 
a oprávnené osoby (zapisovateľ a členovia okrskovej volebnej komisie) ho podpísali. 
 

Členovia OVK boli oboznámení, že každý zapísaný volič obce Kovarce v týchto dňoch obdrží 
Oznámenie o čase a mieste konania volieb a Zoznam zaregistrovaných kandidátov. Predsedovi, 
podpredsedovi a členom okrskovej volebnej komisie bol odovzdaný materiál: Brožúra - zákon 
č.331/2003 Z.z., Metodický pokyn na spracovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 



a Pokyn k voľbám do Európskeho parlamentu a vzory volebných tlačív. Zároveň starostka obce 
Mgr.Helena Paučírová odovzdala predsedovi a podpredsedovi pozvánku na školenie dňa 6.5.2014, 
ktoré organizuje Okresný úrad Topoľčany, odbor všeobecnej vnútornej správy. Školenia sa zúčastní aj 
zapisovateľ okrskovej volebnej komisie. 
  
     V rozprave sa členovia komisie dohodli, že občerstvenie a stravovanie sa členom okrskovej 
volebnej komisie vyplatí v hotovosti. Členovia OVK súhlasili, že najbližšie stretnutie a zasadanie 
okrskovej volebnej komisie bude dňa 24.5.2014 (v sobotu) o 05.00 hod. vo volebnej miestnosti, 
kde členovia prevezmú od starostky obce volebný materiál a volebnú miestnosť. Ak bude nutné 
komisiu zvolať skôr alebo uskutočniť zasadanie OVK, tak v spolupráci so starostkou obce zasadnutie 
zvolá predseda okrskovej volebnej komisie. 
 

        Na záver zasadania starostka Obce Kovarce Mgr.Helena Paučírová prítomným poďakovala za 
účasť a prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie ukončila. 

 

Zapísala: Šišmičová Renáta 
Mgr.HELENA PAUČÍROVÁ 
starostka Obce KOVARCE 

 
 
 
 
 
 
 

 


