
 

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV 
Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 

     

Zápisnica 
z volieb zástupcu miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu Sabinov 

za člena riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Sabinov 

15. marca 2022 o 09. 00 hod. 

 

Miesto konania : Okresný úrad Sabinov – zasadačka úradu (2 poschodie) 

 

Prítomní : predseda Riadiaceho výboru okresu Sabinov, primátori a starostovia a členovia 

volebnej komisie podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)  

 

Program volieb : 

1. Otvorenie a prezentácia kandidátov do riadiaceho výboru okresu Sabinov 

2. Voľba kandidáta do funkcie člena riadiaceho výboru ako zástupcu miest a obcí patriacich 

do najmenej rozvinutého okresu Sabinov 

3. Sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov 

4. Rôzne 

Priebeh volieb: 

   Voľby člena riadiaceho výboru okresu Sabinov ako zástupcu miest a obcí patriacich do 

najmenej rozvinutého okresu Sabinov otvoril prednosta Okresného úradu Sabinov Mgr. Jaroslav 

Markuš, ktorý následne informoval všetkých prítomných o priebehu volieb podľa štatútu 

a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Sabinov (ďalej len 

„štatút“). Členovia volebnej komisie (príloha č.3) informovali podľa čl. 3 ods. 13 písm. b) 

platného štatútu, že na základe nominácií (príloha č.4) štatutárnych zástupcov miest a obci 

okresu Sabinov získali najviac nominácií títo kandidáti : 

 

-  Ing. Vladimír Jánošík -  primátor mesta Lipany 

-  Ing. Jozef Stedina -  starosta obce Torysa 

-  Ján Šejirman -  starosta obce Krivany   

    Následne členovia volebnej komisie prezentovali jednotlivých kandidátov a oboznámili 

prítomných so spôsobom volieb (príloha č.2). Prebehla tajná voľba a sčítanie hlasov.  

Počet prítomných, ktorí sa voľby zúčastnili 

a ktorým boli vydané hlasovacie lístky  

23 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 23 

Počet platných hlasovacích lístkov 23 

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých 

kandidátov  

-  Ing. Vladimír Jánošík :   22 hlasov  

-  Ing. Jozef Stedina  :          1 hlas 

-  Ján Šejirman :                   0 hlasov 

 

Výsledok zvoleného kandidáta  22 hlasov  -  Ing. Vladimír Jánošík 

 



Záver: 

    Predsedníčka volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb. Za člena 

riadiaceho výboru okresu Sabinov ako zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého 

okresu Sabinov bol zvolený Ing. Vladimír Jánošík. 

 

Sabinov 15.03.2022 

 

Spracoval : Ing. Tomáš Kunák 

 

Schválil : Mgr. Jaroslav Markuš 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina 

2. Spôsob volieb, Hlasovací lístok, Hlasovacia obálka 

3. Menovacie dekréty členov volebnej komisie 

4. Nominačná tabuľka štatutárnych zástupcov miest a obci okresu Sabinov do Riadiaceho 

výboru NRO Sabinov 

 


