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Číslo spisu: OU-VT-OO-2022/007968 

Záznam č.:               

Vranov nad Topľou,  5.8.2022 

 

 

 

Zápisnica  z volieb „per rollam“ k výzve č. 9VV/OUVT/2022 
 

V zmysle štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého 

okresu Vranov nad Topľou a podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  OUVT 

vyhlásil výzvu na predkladanie nominácií členov za zástupcu sociálneho partnera 

riadiaceho výboru NRO Vranov nad Topľou.  

 

Výzva bola zverejnená v termíne 11.7.2022-25.7.2022 verejnou vyhláškou na úradnej 

tabuli, súčasne na webovom sídle OUVT, a portáli slovensko.sk. 

 

Na základe nominácií, kde sa zapojilo 5 sociálnych partnerov, z čoho vznikli tieto 

nominácie: 

5 účastníkov = 4 nominácie:    Ing. Martin Buzaš   1 

      Ing. Alfonz Kobielský 2 

      Ing. Imrich Kónya  1 

      Andrej Kulik   1 

 

V zmysle štatútu a rokovacieho poriadku čl. 3, ods. 14  boli voľby vyhlásené e-mailom 

na deň 04.08.2022 (t.j. štvrtok) formou per rollam.  Informáciu o termíne volieb, ako aj 

o spôsobe volieb boli odoslané štatutárnym zástupcom, ktorí zaslali svoje nominácie za 

zástupcu člena výboru NRO za sociálnu oblasť.  Svoju voľbu kandidáta za člena výboru NRO 

ako zástupcu za sociálnych partnerov mali oslovení partneri v deň volieb vyjadriť vetou:  

 

„Do riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou za 

zástupcu sociálneho partnera volím *Meno Priezvisko.” 
 

Do volieb sa právoplatne zapojili 3 z 5 sociálnych partnerov s nasledovným výsledkom: 

 

Ing. Martin Buzaš  1 

Ing. Alfonz Kobielský 2 

Ing. Imrich Kónya  0 

Andrej Kulik   0 
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Záver a odôvodnenie: 

 

Na základe listu od štátneho tajomníka MIRRI, p. Veliča, zo dňa 30.6.2022 (č. 

013316/2022/OSMRR-9), ktorý ponechal na zvážení  vyhlásenie opakovaných volieb do 

výboru NRO VT za členov  socio-ekonomickej oblasti  veríme, že práve navrhnutý člen bude 

v dostatočnej miere reprezentovať vôľu sociálnych partnerov. 

 

Podľa výsledkov volieb získal  najviac hlasov (a to 2/3 hlasov) kandidát Ing. Alfonz 

Kobielský.  
 

Na základe štatútu a rokovacieho poriadku čl. 3, ods. 14, písm. d-e.)  kde sa uvádza:  
d) za člena riadiaceho výboru podľa odseku 3 písm. e) je prednostom navrhnutý ten kandidát, 

ktorý získa v rámci voľby minimálne dve tretiny hlasov zo všetkých prítomných štatutárnych 

zástupcov sociálno-ekonomických partnerov, ktorí sa voľby zúčastnili;  
e) ak zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu 

nezvolia voľbou spoločného kandidáta v jednotlivých oblastiach, je prednosta oprávnený 

navrhnúť za člena riadiaceho výboru jedného z troch kandidátov, o ktorých sa hlasovalo v danej 

oblasti na základe vlastného uváženia.  

 

Prednosta sa stotožňuje s výsledkom volieb a navrhne kandidáta, ktorý získal najviac hlasov.  

 

 

Zápisnicu vyhotovil:  .................................... 

Ing. Katarína Salanská 

 

Znenie zápisnice dňa: ........................  

 

    SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

 

         

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

JUDr. Róbert Čalfa, v.r. 

       predseda riadiaceho výboru NRO VT 

           prednosta OÚ VT  

mailto:prednosta.vt@minv.sk
mailto:katarina.salanska@minv.sk
http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/

