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ZÁPISN ICA

miestnej - mestskej-~volebnej komisie o výsledku volieb
v obci - mcstc mc~t~kej časti~3

vo volbách do orgánov samosprávy obcí
29.10.2022

I.
Obec Okresná volebná komisia
Neverice

‚‚.
V obci - meste - mestskej časti‘~ sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov

Počet volebných okrskov

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného - mestského - miestneho‘~ zastupiteľstva

Počet poslancov, ktorý sa mal zvouť

Počet zvolených poslancov

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre volby
starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti‘~

Kód okresnej
volebnej Kód obce
komisi e

403 500593

Nitra

T/5 11

569

367

367

356

347

1) Nehodiace sa prečiarknite.
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‚‚‚.
zastupiteľstva podľaKandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného - mestského ‚.i~u~‘.~,-‘

volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Politická strana, politické hnutie alebo PočetČíslo
Kód platnýchvolebného !~0~ Meno a priezvisko kandidáta koalícia, ktorá kandidáta navrhlaalebo nezávislý kandidát hlasovobvodu cislo

1 1 Michal Gab SMER - sociálna demokracia 136 255
1 2 Peter Urban DOBRÁ VOLBA a Umiernení 104 202
1 3 Andrej Haveta, Mgr. Nezávislý kandidát 170
1 4 Jana Bugárová, Mgr. Nezávislý kandidát 165
1 5 Peter Kováč Slovenská národná strana 132 136
1 6 Matúš Kohút Kresťanskodemokratické hnutie 111 133
1 7 Michal Šmiriak REPUBLIKA 125 120

Počet zvolených žien: 1

Počet zvolených mužov: 6

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Udaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.
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Kód okresnej
volebnej Kód obce
komisie
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Iv.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného - mc3tskčho micstncho1~

zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

~‚ Politická strana, politické hnutie alebo Počet

volebného or. Meno a priezvisko kandidáta koalícia, ktorá kandidáta navrhla Kód platnýchalebo nezávislý kandidát hlasovobvodu cislo

1 1 Erika Balková Slovenská národná strana 132 115
1 2 Lucia Balážová Slovenská národná strana 132 114
1 3 Anton Škula Slovenská národná strana 132 98
1 4 Bibiána Vaňová Slovenská národná strana 132 80
1 5 Vojtech Lipčey SMER - sociálna demokracia 136 66

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Udaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.
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V.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce - prtmátora mo~ta -

starostu mests-kej časti1J-po~d1a poradia na hlasovacom lístku:

Číslo Číslo Číslo Číslo
kand Počet kand Počet kand Počet kand Počet
na hl. platných na hl. platných na hl. platných na hl. platnýchh I asovh I asov h I asov hlasovlístku lístku lístku lístku

1. 155 9. - 17. - 25. -

2. 192 10. - 18. - 26. -

3. - 11. - 19. - 27. -

4. - 12. - 20. - 28. -

5. - 13. - 21. - 29. -

6. - 14. - 22. - 30. -

7. - 15. - 23. - 31. -

8. - 16. - 24. - 32. -

Súčet platných hlasov: 347

Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1~ bol zvolený:

Číslo
kand Politická strana, politické hnutie PočetMeno a priezvisko na hl. alebo koalícia, kt. kandidáta navrhla Kód platných

alebo nezávislý kandidát2~ hlasovlístku

Milan Kováč 2 Slovenská národná strana 132 192

HLAS - sociálna demokracia 106

SMER - sociálna demokracia 136

1) Nehodiace sa prečiarknite
2) ~ prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Udaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.

AF034 403/500593 506591 4/ 5 29.10.2022 22:56:19



403_oso2 2_a 1_500593

VI.

Z celkového počtu členov komisie bob prítomných členov.

Ďalej boli prítomní
z4yľ2~nn~,

Zápisnica vrátane príloh obsahuje Iistov, správnosť údajov potvrdzujú členovia miestnej volebnej
komisie vlastnoručnými podpismi.

Predseda miestnej volebnej komisie
meno a priezvisko

Monika Zúziková

Členovia miestnej volebnej komisie
meno a priezvisko

Lenka Bartová

Daniela Benčeková

Michaela Boldišová

J~r.~JJ?r.~1.9.š

Kristína Glosová

Ivana Kajabová

Anna Zočeková

Zápisnicu nepodpísal (meno a priezvisko)

Dóvody nepo pisania zápisnice:

Dátum a čas podpísania zápisnice: ~
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