ZOMOS, KI a Aliancia Fair-play budú monitorovať voľby starostu v obci
Ruská
Zástupcovia troch mimovládnych organizácií budú v sobotu v obci Ruská (okres Michalovce) dohliadať na
priebeh nových volieb starostu. Na vyslaní pozorovateľov sa dohodli Združenie občanov miest a obcí
Slovenska (ZOMOS), Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) a Aliancia Fair-play.
Zástupcovia týchto troch organizácií získali súhlas Ústrednej volebnej komisie, vďaka ktorému budú môcť byť
prítomní aj pri sčítaní hlasov v miestnej volebnej komisii. Cieľom účasti pozorovateľov je dohliadnuť na korektný
priebeh volieb a monitorovať prípadné porušovanie zákonov počas volieb.
V minulosti sa vo viacerých obciach počas volieb vyskytli podozrenia z kupovania hlasov. Od roku 2011 je volebná
korupcia trestným činom. Podľa § 336a Trestného zákona [1] hrozí trest odňatia slobody až na dva roky tomu, kto
sa pokúsi podplácať voličov, a trest odňatia slobody až na jeden rok voličovi, ktorý úplatok príjme, žiada alebo si dá
sľúbiť. Prítomnosť pozorovateľov na voľbách môže obmedziť priestor pre nekalé praktiky a znížiť hrozbu, žeby
o výsledku volieb mohlo rozhodnúť kupovanie hlasov.
Nové komunálne voľby v sobotu 29. júna 2013
Predseda NR SR rozhodnutím z 15. marca 2013 vyhlásil v 24 obciach nové voľby do orgánov samosprávy obcí [2]
a ich termín stanovil na sobotu 29. júna 2013. V 10 obciach a mestách by voliči mali voliť poslancov
zastupiteľstiev, v Žiari nad Hronom primátora a v 13 obciach starostov.
Jednou z takýchto obcí je aj Ruská [3], v ktorej bol predchádzajúci starosta László Lakatoš odvolaný v novembri
2012 miestnym referendom. V sobotňajších voľbách za nového starostu kandidujú [4] Tomáš Biláz (MOST-HÍD),
Imrich Lakatoš (nezávislý), bývalý starosta László Lakatoš (nezávislý) a Erika Lakatošová (SMK), ktorá v minulosti
ako zamestnankyňa obecného úradu v Ruskej verejne upozornila na nezrovnalosti v hospodárení, bola
predchádzajúcim starostom prepustená z práce a v roku 2011 získala ocenenie Biela vrana [5].
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Vo Vinodole dňa 27. júna 2013.
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