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Zápisnica z druhého zasadnutia členov miestnej volebnej komisie pre voľby     

  do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022             

                                                  v obci Bušince 

 
V súlade so zákonom SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov, bolo zvolané druhé zasadnutie miestnej volebnej komisie (MVK). 

Zasadnutie zvolala Mgr. Katarína Bariaková, predsedníčka MVK. 

 

Dátum konania: 12. septembra 2022  o 16:00 hod.  

Miesto: zasadacia miestnosť OcÚ Bušince 

 

Program:  

1.) preskúmanie kandidátnych listín  

2.)  registrácia kandidátov  

3.) vyhotovenie rozhodnutí o zaregistrovaní / nezaregistrovaní kandidátov 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mgr. Katarína Bariaková privítala všetkých 

zúčastnených na zasadnutí miestnej volebnej komisie (MVK) a oboznámila členov 

s programom zasadnutia. Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny / 1 člen neprítomný, 

ospravedlnený.  

 

K bodu 1:  

Miestna volebná komisia preskúmala všetky kandidátne listiny pre voľby do obecného 

zastupiteľstva a pre voľby starostu obce po obsahovej stránke a z hľadiska pripojených 

písomností, ako aj to, či je ku kandidátnej listine pripojené aj vyhlásenie každého kandidáta. 

U nezávislých kandidátov skúmali zvlášť aj podpisové listiny, ktoré musia byť súčasťou 

kandidátnej listiny. Ďalej MVK zisťovala, či kandidáti spĺňajú podmienku veku a trvalého 

pobytu, či nekandiduje vo viacerých volebných obvodoch a na viacerých kandidátnych 

listinách. Po preskúmaní kandidátnych listín MVK skonštatovala, že spĺňajú všetky 

predpísané náležitosti a môžu pristúpiť k ich registrácii. 

  

K bodu 2: 

Miestna volebná komisia vyznačila registráciu kandidátov na kandidátnych listinách.  

 

K bodu 3: 

Miestna volebná komisia vyhotovila rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov, ktoré podpísala 

p. Mgr. Katarína Bariaková, predsedníčka MVK. 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 

1. Ladislav Barko, 36 r., betonár, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. | 

ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny. 

2. Stanislav Danko, 42 r., skladník, nezávislý kandidát 

3. Andrea Ďurová, Mgr., 47 r., zdravotná sestra, SZÖVETSÉG – Magyarok. 

Nemzetiségek. Régiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny. 

4. Ján Krahulec, 48 r., konateľ spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie 
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5. Janka Kušpálová, Mgr., 44 r., zdravotná sestra, REPUBLIKA 

6. Tomáš Oláh, 45 r., živnostník, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. | 

ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny. 

7. Beáta Palajová, Ing., 59 r., personalistka, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. 

Régiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny. 

8. Ján Pál, 55 r., skladník, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. | 

ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny. 

9. Marta Račková, 54 r., ekonómka, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. | 

ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny. 

10. Martin Vantruba, 25 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce: 

1. Zoltán Végh, Ing., 50 r., starosta obce, nezávislý kandidát 

 

 

Následne p. Mgr. Katarína Bariaková, predsedníčka MVK, telefonicky vyzvala politické 

strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutia prevzali do 24 hodín. Ak 

politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát neprevezmú rozhodnutie 

v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté. 

 

Na záver sa predsedníčka MVK poďakovala všetkým prítomným členom miestnej volebnej 

komisie a zapisovateľke miestnej volebnej komisie za účasť. 

 

Ďalšie zasadnutie MVK zvolá predseda MVK. 

 

 

 

Zapísala: Aneta Pityiová, zapisovateľka 

 

 

V Bušinciach, dňa 13.09.2022  

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Katarína Bariaková, v.r.  

                    Predsedníčka MVK       
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