
OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK 
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 

 

Zápisnica 
z volieb  zástupcu ekonomických  partnerov  okresu Kežmarok  za člena radiaceho 

výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok konaných  dňa  

14. marca 2022  o 11.
00

 hod. 

 

Miesto konania: Okresný úrad Kežmarok - zasadačka úradu 

 

Prítomní:  predseda Riadiaceho výboru okresu Kežmarok, ekonomickí partneri   okresu 

Kežmarok, členovia volebnej komisie  podľa prezenčnej listiny (príloha č.1), ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice,  žiadosť o účasť na voľbách,  súhlas so spracovaním 

osobných údajov ako aj čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu člena riadiaceho výboru  

tvoria súčasť prezenčnej listiny 

 

Program volieb: 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie prítomných s  hlavnými úlohami členov riadiaceho výboru 

a s nomináciou kandidátov  

3. Voľba člena riadiaceho výboru  

4. Sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb 

 

Priebeh volieb:  

       Pri príchode boli  členkami volebnej komisie zástupcom ekonomických partnerov  okresu 

Kežmarok, ktorí požiadali o účasť na voľbách, pri podpisovaní prezenčnej listiny odovzdané 

hlasovacie lístky (príloha č. 4). Volieb sa zúčastnilo 6 účastníkov.   

 Voľby  člena riadiaceho výboru okresu Kežmarok ako  zástupcu ekonomických partnerov 

okresu Kežmarok  otvoril privítaním prítomných hostí prednosta Okresného úradu Kežmarok 

Ing. Vladimír Škára a informoval prítomných o niektorých bodoch štatútu a rokovacieho 

poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok (ďalej len „štatút“) 

a to  hlavne o činnosti a  hlavných úlohách riadiaceho výboru, ako aj o pripravovanom pláne 

rozvoja. Ďalej informoval prítomných o výsledku nominácií ekonomických  zástupcov   

okresu Kežmarok  a to:    

 

Podľa čl. 3 ods. 14 písm. a) platného štatútu nominovali 9  štatutárni zástupcovia 

ekonomických partnerov  týchto kandidátov:   

 

P.č. Štatutárny zástupca EP Titul, meno a priezvisko 
Nominácia do funkcie za 

člena riadiaceho výboru 

1. Miestna akčná skupina Tatry Pieniny LAG Ing. Ján Kurňava Mgr. Štefan Chovanec 

2. 

Ing. Matúš Polák FAIR PLAY FINANCE 

ADVISOR Ing. Matúš Polák Mgr. Jaroslav Maitner 

3. SZČO Ľubomír Brosz Mgr. Jaroslav Maitner 

4. SZČO Jaroslav Vnenčák Mgr. Jaroslav Maitner 

5. SZČO Tomáš Dravecký Mgr. Jaroslav Maitner 

6. SZČO Tomáš Gallik Mgr. Jaroslav Maitner 

7. SZČO Jaroslav Zachar Mgr. Jaroslav Maitner 

8. Visqo, s. r. o.  Mgr. Jaroslav Maitner Mgr. Jaroslav Maitner 

9. Tatranská mliekareň, a.s.  Ing. Ľubomír Valčuha PhDr. Ján Husák 



 

 

 

 

Podľa čl. 3 ods. 14 písm. b) platného štatútu na základe nominácií štatutárnych ekonomických 

zástupcov okresu Kežmarok získali najviac nominácií títo kandidáti: 

 

Mgr. Jaroslav Maitner -  Visqo, s.r.o. Kežmarok (7 nominácií) 

PhDr. Ján Husák  -  Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok (1 nominácia) 

Mgr. Štefan Chovanec – riaditeľ ÚPSVaR Kežmarok (1 nominácia) 

Z uvedených kandidátov  sa bude voliť  jeden kandidát.      

 

Následne oboznámil prítomných  s volebnou komisiou (príloha č. 3) a  so spôsobom voľby, 

ktorá bola zaslaná elektronicky (príloha č. 2 ). 

 

 

Potom  prebehla voľba kandidáta a sčítanie hlasov, ktorého sa zúčastnili všetci prítomní. 

  

 

Počet prítomných, ktorí sa voľby zúčastnili a ktorým boli 

vydané hlasovacie lístky 

6 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 6 

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov 6 

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 6 -  Mgr. Jaroslav Maitner 

0 -  PhDr. Ján Husák 

0 -  Mgr. Štefan Chovanec 

Výsledok zvoleného kandidáta 6 hlasov 

Mgr. Jaroslav Maitner 

 

Záver: 

Predsedníčka volebnej komisie p. Ing. Jana Perignáthová oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb. Za člena riadiaceho výboru okresu Kežmarok ako zástupca 

ekonomických partnerov  okresu Kežmarok  bol zvolený Mgr. Jaroslav Maitner.  

 

 Na záver prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára poďakoval prítomným 

za účasť. 

Kežmarok 14. 03. 2022 

Spracovala: Mgr. Veronika Gromanová 

 

Schválil: Ing. Vladimír Škára 

 

Prílohy 

1. Prezenčná listina 

2. Spôsob voľby 

3. Menovacie dekréty členov volebnej komisie 

4. Hlasovací lístok, obálka  

5. Nominačná tabuľka ďalších členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 



 

 

 

 

 

 


