K. P., 044 55 Komárovce č.
/predsedníčka miestnej volebnej komisie v Komárovciach/
________________________________________________

Ústavný súd SR
Hlavná 110
042 65 K o š i c e

VEC: Doplnok k sťažnosti podľa článku 129 odsek 2 Ústavy SR
k voľbám starostu obce Komárovce k číslu Rvp – 7593/2010
zo dňa 8.12.2010
________________________________________________

Vážený Ústavný súd.
Po tom čo som sa dozvedela, že starosta obce Komárovce podal sťažnosť na Ústavný súd
o sfalšovaní volieb som cítila povinnosť napísať tento doplnok k jeho sťažnosti.
V mesiaci október bola zriadená volebná komisia v tomto zložení:
•
•
•
•
•

M. A – menovaná za SMK
K. P. – menovaná za SDKÚ-DS
J. Šv. – menovaná obecným úradom
Z. S. – menovaná za Most - Híd
L. Zs. – menovaný za KDH

Za predsedníčku volebnej komisie som bola legálne zvolená formou losovania. Za
podpredsedníčku bola zvolená M. A.. Myslela som, že komisia v tomto zložení bude čestne a
svedomite vykonávať svoju prácu. Bohužiaľ moja predstava sa nesplnila z dôvodu, že členky
komisie J. Šv., M. A. a zapisovateľka miestnej volebnej komisie J. Šo. moju predstavu nesplnili.
Po skončení volieb podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. O voľbách do
orgánov samosprávy obcí sme nepoužité hlasovacie lístky a zoznam voličov uložili na vedľajší
stôl a priestor na sčítavanie hlasov bol prázdny.
Otvorili sme urny, pomiešali obsah dvoch urien a začali sme sčítavať odovzdané obálky.
Počet odovzdaných obálok súhlasil s počtom vydaných obálok pre voličov.
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Po otvorení obálok sme rozložili hlasovacie lístky. Jedna kôpka bola pre poslancov do
zastupiteľstva a druhá kôpka pre starostu obce Komárovce. Pri tomto úkone vo volebnej
miestnosti okrem členov volebnej komisie a zapisovateľky nebol nikto.
Aj napriek tomu, že zákon hovorí, že otvárať obálky, spočítavať odovzdané hlasy majú
právo len členovia miestnej volebnej komisie myslela som, že s pomocou zapisovateľky sa nám
len urýchli naša práca. Zapisovateľka nám odporúčala, aby sme začali spočítavať hlasovacie
lístky podľa jednotlivých kandidátov na starostu obce Komárovce.
Mali sme troch kandidátov a vytvorili sme tri kôpky. Hlasovacie lístky kandidáta na
starostu obce Komárovce A. Sz. sčítavali J. Šv., M. A. a zapisovateľka J. Šo. Hlasovacie lístky
kandidátov na starostu obce M. B, a Ing. P. A. sčítavali Z. S., L. Zs. a ja K. P. ako predsedníčka
volebnej komisie. Pri sčítavaní hlasovacích lístkov sme zistili, že z odovzdaných 291 hlasovacích
lístkov 2 hlasovacie lístky boli nesprávne vyplnené. V jednom prípade volič zakrúžkoval
všetkých troch kandidátov a v druhom prípade dvoch kandidátov. To znamená, že na starostu
obce Komárovce právoplatne odovzdaných hlasovacích lístkov bolo v počte 289.
Opýtala som sa, že koľko bolo odovzdaných hlasovacích lístkov na kandidáta starostu obce
Komárovce A. Sz. a na to mi odpovedali, že 130. Hovorila som, že aj na kandidáta starostu obce
M. B. je odovzdaných 130 hlasov a na kandidáta starostu obce Ing. P. A. je odovzdaných 27
hlasov. Po sčítaní troch oznámených čísel nám vyšlo, že súčet čísel je 287 a to nesedí.
Na to členovia volebnej komisie J. Šv., M A. a zapisovateľka J. Šo. rýchlo reagovali a
povedali, že oni majú 131 a po krátkom čase dodali, že ani nie 131 ale 132. Síce nijako mi to
nešlo do hlavy, že J. Šv., M. A. a zapisovateľka J. Šo. ako môžu tak rýchlo meniť čísla, ale
nenapadlo mi ich skontrolovať - možno som veľmi dôverčivá.
Právoplatné hlasovacie lístky na starostu obce Komárovce sme preložili na vedľajší stôl a
začali sme sčítavať právoplatne odovzdané hlasovacie lístky na poslancov miestneho
zastupiteľstva.
Poznamenávam: Po tomto prvom sčítaní, kde ešte neboli preverené právoplatne
odovzdané hlasovacie lístky na starostu obce Komárovce a bolo nesprávne číslo 132 na kandidáta
starostu obce Komárovce nevieme akým spôsobom sa dozvedeli ľudia nesprávnu, nepravdivú
informáciu o tom, že kto dostal najviac hlasov na starostu obce Komárovce.
Následne člen miestnej volebnej komisie L. Zs. sa postavil a zobral právoplatne odovzdané
hlasovacie lístky na starostu obce Komárovce A. Sz. a rovno s nimi išiel k nášmu stolu. Položil
ich na stôl a sadol si vedľa mňa. Na mojej ľavej strane sedela M. A., oproti L. Zs. stála Z. S.,
vedľa nej zapisovateľka miestnej volebnej komisie J. Šo. a oproti M. A. sedela J. Šv.
Pán L. Zs. začal kontrolovať právoplatne odovzdané hlasovacie lístky na starostu obce
Komárovce A. Sz. Chcem zdôrazniť, že túto činnosť pána L. Zs. (kontrolovanie právoplatne
odovzdaných hlasovacích lístkov na kandidáta starostu obce Komárovce), sme ostatní členovia
komisie ako aj zapisovateľka ostro sledovali. Hlasovacie lístky boli poskladané po 10 kusov a
Strana 2 z 4

boli položené krížom po kôpke. V prvej desiatke všetko bolo v poriadku. V druhej desiatke na
deviatom hlasovacom lístku bol zakrúžkovaný kandidát na starostu obce Komárovce M. B. Pán
L. Zs. právoplatne odovzdaný hlas na kandidáta starostu obce Komárovce M. B. zdvihol hore a
ukázal nám s otázkou, že čo to tu hľadá. Členovia komisie na to nevedeli odpovedať vybrali sme
ten platný hlasovací lístok a dali sme na kôpku kandidátovi M. B.. Pritom pán L. Zs. poznamenal,
že sa to mohlo stať aj omylom pri rozložení jednotlivých hlasovacích lístkov.
Po založení sme konštatovali, že kandidát A. Sz. má len 131 platných odovzdaných
hlasovacích lístkov a kandidát M. B. taktiež má 131 platných odovzdaných hlasovacích lístkov.
Na to sa opýtali členovia miestnej volebnej komisie, že čo je v takomto prípade keď sa hlasy
rovnajú? Pán L. Zs. ako najskúsenejší vyhlásil, že budú nové voľby na starostu obce Komárovce.
Po tejto udalosti sme začali spočítavať odovzdané hlasovacie lístky na poslancov miestneho
zastupiteľstva čo prebehlo bez pripomienok.
Počas sčítavania hlasovacích lístkov na poslancov obce Komárovce zapisovateľka miestnej
volebnej komisie zašla k vedľajšiemu stolu a sama začala prepočítavať právoplatne odovzdané
hlasovacie lístky podľa jednotlivých kandidátov na starostu obce Komárovce i keď na to právo
nemala a urobila to asi 3x za sebou.
Myslela som, že zapisovateľka to robí s dobrým úmyslom, aby sa presvedčila, že výsledky
volieb na starostu sú správne. Na tú jej činnosť sa členka volebnej komisie J. Šv. opýtala
zapisovateľky či sú odovzdané hlasovacie lístky správne. Zrozumiteľne vyhlásila, že
prekontrolované hlasovacie lístky sú v poriadku a výsledky zodpovedajú skutočnosti.
Miestna volebná komisia po sčítavaní všetkých právoplatne odovzdaných hlasovacích
lístkov na starostu obce Komárovce ako aj na poslancov miestneho zastupiteľstva pristúpila
k vyplneniu zápisnice z volieb.
Po vyplnení zápisnice každý člen volebnej komisie bez akýchkoľvek pripomienok podpísal
zápisnicu ako aj zapisovateľka J. Šo.
Po podpísaní som ako predsedníčka volebnej komisie vyhlásila voľby za ukončené.
Následne som išla odovzdať zápisnicu na určené miesto v Košiciach spoločne so zapisovateľkou
J. Šo.
Tam nám tiež bolo oznámené, že pri rovnakom počte odovzdaných právoplatných
hlasovacích lístkov voľby budeme musieť opakovať.
Teraz už som presvedčená, že zo strany niektorých členov miestnej volebnej komisie došlo
k sfalšovaniu výsledkov volieb na starostu obce Komárovce a keby pán L. Zs. člen miestnej
volebnej komisie neprekontroloval počet a správnosť hlasovacích lístkov odovzdaných na
starostu obce Komárovce, na čo mal právo a ktorú jeho činnosť sme všetci svorne kontrolovali
kandidát na starostu obce Komárovce pán A. Sz. by bol neoprávnene klamstvom zvolený za
starostu obce Komárovce.
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Po voľbách sme dostali informáciu o tom, že pán starosta A. Sz. 8. decembra 2010 napadol
výsledky volieb na starostu obce Komárovce. V sťažnosti boli uvádzané nepravdivé údaje,
klamstvá a zo sťažnosti vyplýva aj to, že pán starosta alebo neviem aká komisia vypočúvala len
niektorých členov volebnej komisie a to J. Šv, M. A. a svoju pracovníčku zapisovateľku J. Šo,
aby dali falošné informácie o dianí vo volebnej miestnosti.
Verím v spravodlivosti Ústavného súdu SR v Košiciach a som presvedčená, že Ústavný súd
zváži svoje rozhodnutie a po preštudovaní jednotlivých podaní a vysvetlenia dôjde k názoru, že
v zápisnici podpismi potvrdené výsledky volieb sú pravdivé a potvrdí výsledky volieb.
K hore uvedeným skutočnostiam prikladám ako prílohy čestné prehlásenia dvoch členov
volebnej komisie.

V Komárovciach dňa 15.1.2011

K. P.
predsedníčka miestnej volebnej komisie

Prílohy:
- Čestné prehlásenie L. Zs
- Čestné prehlásenie Z. S.
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