
K bodu rokovania: č. 21 

 

Volebný poriadok pre tajnú voľbu osobnosti, ktorá získa  

Cenu Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 

 

1. Osobnosť, ktorá získa Cenu Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 zvolí mestské 

zastupiteľstvo (MsZ) tajným hlasovaním.  

 

2. Za priebeh voľby, sčítanie hlasov pre jednotlivé osobnosti a vyhotovenie zápisnice 

o priebehu a výsledku hlasovania z voľby osobnosti, ktorá získa Cenu Mesta Spišská 

Nová Ves za rok 2013 zodpovedá volebná komisia v zložení: 

� predseda komisie: Ing. Andrea Jančíková 

� člen komisie: Ing. Pavol Košalko 

� člen komisie: Mgr. Dana Kováčová 

 

3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 

poslancom. Hlasovací lístok je spoločný pre všetky osobnosti, ktoré sa uchádzajú 

o získanie Ceny Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013. Na hlasovacom lístku sú tieto 

osobnosti uvedené v abecednom poradí  (podľa priezviska), s uvedením poradového 

čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou 

mesta Spišská Nová Ves. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové číslo 

osobnosti, za ktorú hlasuje. Poslanec môže zakrúžkovať poradové číslo iba jednej 

osobnosti. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky. 

Neplatný je hlasovací lístok, : 

� ktorý nie je na predpísanom tlačive 

� na ktorom poslanec neoznačil zakrúžkovaním ani jednu osobnosť 

� na ktorom poslanec označil zakrúžkovaním viac ako jednu osobnosť 

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo 

dopísané mená sa neprihliada. 

 

4. Cenu Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 získa osobnosť, ktorá v tajnej voľbe dosiahla 

najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov získajú Cenu Mesta Spišská 

Nová Ves všetky osobnosti s rovnakým počtom hlasov. 

 

5. Z tajného hlasovania predseda volebnej komisie vyhotoví zápisnicu a odovzdá ju 

primátorovi mesta, a ten vyhlási výsledky tajnej voľby. 

 

6. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

a) počet prítomných poslancov 

b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 

c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov 

d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov 

e) počet hlasov odovzdaných jednotlivým osobnostiam 

f) meno osobnosti, ktorá bola tajnou voľbou zvolená 

g) dátum, miesto konania voľby  

h) podpisy členov volebnej komisie. 
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7. Primátor mesta odovzdá právoplatne zvolenej osobnosti, resp. osobnostiam, ktoré 

získali rovnaký počet hlasov Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2013. 

 

 

 

       PhDr. Ján Volný, PhD. 

            primátor mesta  

 

 


