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Podanie sťažnosti na US SR
Sťažovateľ
Sťažovateľ (FO) - idenfitikačné údaje
Meno:

1 6 11 2018
-

-

Adresa sťažovateľa
Typ adresy:

Trvalý pobyt

Adresa:
Kancelária UMavnéfto súdu SiovonsKej lepuMiKy
Dátum doručenia podania: 16. 11 . 2018
P. č. z knihy doálC) poSy: 8179/2018

Kontaktné informácie
25520-2018

Emailová adresa:
Mobil:

Sťažnosť
Požadovaná
sťažnosť:

Dolupodpísaný
, podávam sťažnosť na Okrskovú volebnú
komisu v Prašníku, ktorá svojim konaním spôsobila neobjektívne spočítanie
voličských hlasov. Dňa 10.11.2018 po ukončení volieb som sa osobne
zúčastnil sčitovania hlasov. Kandidoval som na post starostu a poslanca
obecného zastupiteľstva ako nezávislý kandidát. Po uzatvorení volebnej
miestnosti som bol poučený , ako sa mám správať počas sčitovania hlasov.
Po otvorení urny a prenosnej umy členovia volebnej komisie zrátali počet
obálok v oboch urnách. Pri porovnaní počtu obálok a počtu voličov zapísaných
na zozname došlo k nezrovnalosti, a to, že počet obálok bol o sedem kusov
vyšší ako počet voličov zapísaných v zozname. Prepočítanie obálok sa
zopakovalo ešte dvakrát a počet obálok bol stále vyšší o sedem kusov.
Členovia volebnej komisie boli zjavne nervózni, jedna z členiek spôsobila
vedome chaos a oznámila, že obálky a počet voličov sedia a následne začali
obálky otvárať a zratúvať hlasy. Ako pozorovatelia sme videli maximálne
dva alebo tri hlasovacie lístky , ktoré boli neplatné . V oficiálnych výsledkoch
zápisnice je uvedených až trinásť neplatných hlasov. Na základe svojich
skúseností z volieb, ktorých som sa aktívne zúčastňoval ako predseda a
člen volebnej komisie, som presvedčený o tom, že bolo manipulované s
volebnými lístkami, a tiež so zoznamom oprávnených voličov. Ďalej namietam
zloženie volebnej komisie, ktoré pozostávalo z dvoch pracovníčok obecného
úradu,syna súčasného starostu , ktorý je taktiež zamestnancom obecného
úradu a blízkej priateľky súčasného starostu. Ďalšie dve členky pokladám za
objektívne a nezaujaté. Taktiež som poslal podnet na prešetrenie ohľadom
porušenia volebného moratória na ÚVK súčasným starostom. Nakoľko sa cítim
poškodený a mám podozrenie aj o neférovosti pri vedení volebnej kampane,
ako aj o kupovaní hlasov rómskych spoluobčanov sa domáham riadneho
vyšetrenia mojej sťažnosti.
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Požiadavka na zaslanie odpovede
Spôsob zaslania
odpovede:

Poštou

Miesto a dátum

Žiadateľ Meno Priezvisko - podpis:
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