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Zápisnica zo schôdze okrskovej volebnej komisie pre voľby  do Národnej rady 

Slovenskej republiky obce Moškovec, konaná dňa 15.01.2020 o 17:00 hod.  

na obecnom úrade v Moškovci. 

 

Program schôdze: 

1. Privítanie a otvorenie schôdze 

2. Zloženie sľubu zapisovateľa a členov okrskovej komisie 

3. Poučenie 

4. Zvolenie predsedu a podpredsedu OVK 

5. Organizačné záležitosti 

6. Záver 

 

1. Privítanie a otvorenie schôdze 

 

Podstarosta obce Ján Zelienka privítal zapisovateľku a delegovaných členov volebnej 

okrskovej komisie politickými stranami pre voľby do Národnej rady SR a zahájil schôdzu. 

Následne  ospravedlnil z neprítomnosti starostku obce Luciu Staňovú z dôvodu PN. Ďalej 

oznámil , že pani Jarmila Brnová, delegovaná politickou stranou 

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE , sa dňa 13.01.2020 písomne vzdala členstva, a pán 

Ing. Marek Ďordik delegovaný politickou stranou VLASŤ, neprišiel na stretnutie. Preto bude 

písomne pozvaný jeho náhradník Lukáš Brna na neskoršie podpísanie sľubu. 

 

2. Zloženie sľubu zapisovateľa a členov volebnej okrskovej komisie 

 

Zapisovateľka Vlasta Michalková prečítala sľub zapisovateľa a členov volebnej okrskovej 

komisie. Členovia komisie a zapisovateľka na znak súhlasu následne sľub podpísali. 

 

3. Poučenie 

 

Podstarosta obce prečítal prítomným Poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej 

komisie pre voľby do NRSR a členovia volebnej komisie a zapisovateľka následne dokument 

podpísali. 
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4. Predseda a podpredseda okrskovej komisie 

 

V ďalšom bode programu si volebná komisia losovaním určila za predsedu okrskovej 

volebnej komisie Vladimíra Bobčeka a podpredsedníčkou sa stala Oľga Kleinová.  Podstarosta 

im odovzdal na preštudovanie metodické pokyny ohľadom priebehu a spracovania výsledkov 

volieb. 

 

5. Organizačné záležitosti 

 

Podstarosta oznámil, že 13. Februára 2020 sa uskutoční školenie predsedov, podpredsedov, 

zapisovateľov okrskových volebných komisií v divadelnej sále Mestského úradu , začiatok 

o 9,00 hod. v Turčianskych Tepliciach.  Voľby do Národnej rady SR majú začiatok o 7,00hod. 

do 22,00hod. 

 

6. Záver 

 

Podstarosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na schôdzi. 

V Moškovci, 15. 1. 2020 

 

 

 
 

                                                                                         ................................................................ 

Ján Zelienka - podstarosta 

moskovecobec@gmail.com 
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