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ZÁPISNICA

miestnej - mestskej-1) volebnej komisie o výsledku volieb
v obci - moste mestskej časti1*

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
29.10.2022

-

Obec Okresná volebná komisia
Ľubotice Prešov

II.

V obci - meste - mestskej časti1’ 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 - miestneho1’ zastupiteľstva

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

Počet zvolených poslancov

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1’

1

3

3

2 976 

1 477 

1 475

1 434

9

9

1 449

x> Nehodiace sa prečiarknite.
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volebnej 
komisie
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III.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného - mestského - miestneho11 zastupiteľstva podľa 

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

Číslo
volebného

obvodu
Por.
číslo Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo 
koalícia, ktorá kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát Kód
Počet

platných
hlasov

1 1 Miroslava Antonyová, Mgr. Nezávislý kandidát 729
1 2 Eva Lešková, Mgr. et Mgr. Nezávislý kandidát 615
1 3 Rastislav Majirský Nezávislý kandidát 598
1 4 Ondrej Dlugoš, Ing., Bc. Nezávislý kandidát 595
1 5 Zuzana Kormaníková, Ing. Nezávislý kandidát 590
1 6 Gejza Sabanoš Nezávislý kandidát 552
1 7 Iveta Baňasová, Ing. Nezávislý kandidát 533
1 8 Milan Tokár Nezávislý kandidát 469
1 9 Pavol Kleban, Ing. ŽIVOT - národná strana 154 451

Počet zvolených žien: 4

Počet zvolených mužov: 5 1 2 * 2 *

2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.

1] Nehodiace sa prečiarknite.
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Kód okresnej 
volebnej 
komisie

Kód obce
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IV.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného - mestského - miestneho11 

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

Číslo
volebného
obvodu

Por.
číslo Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo 
koalícia, ktorá kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát Kód
Počet

platných
hlasov

1 1 Vladimír Pecuch Nezávislý kandidát 450
1 2 Michal Krúpa, Mgr. Nezávislý kandidát 447
1 3 Juraj Marchevský, Mgr. Nezávislý kandidát 400
1 4 Jana Mižovová, Mgr. ŽIVOT - národná strana 154 364
1 5 Monika Paľová, Mgr. ŠANCA 146 307
1 6 Miriama Reváková, Mgr. Nezávislý kandidát 283
1 7 Anton Marcinčin, Ing. Nezávislý kandidát 270
1 8 Peter Rusiňák Slovenská národná strana 132 170
1 9 Igor Rusiňák Slovenská národná strana 132 140

11 Nehodiace sa prečiarknite.
2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí 
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce - primátora mesta - 
starostu mestskej časti1’ podľa poradia na hlasovacom lístku:

V.

Číslo 
kand. 
na hl. 
lístku

Počet
platných
hlasov

Číslo 
kand. 
na hl. 
lístku

Počet
platných
hlasov

Číslo 
kand. 
na hl. 
lístku

Počet
platných
hlasov

Číslo 
kand. 
na hl. 
lístku

Počet
platných
hlasov

1. 276 9. - 17. - 25. -

2. 442 10. - 18. - 26. -

3. 82 11. - 19. - 27. -

4. 649 12. - 20. - 28. -

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

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

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

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

Súčet platných hlasov: 1 449

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

Meno a priezvisko
Číslo 
kand. 
na hl. 
lístku

Politická strana, politické hnutie 
alebo koalícia, kt. kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát* 2’
Kód

Počet
platných
hlasov

Nicole Rubisová, Mgr. 4 Nezávislý kandidát 649

2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí 
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.

X) Nehodiace sa prečiarknite
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Z celkového počtu
f

členov komisie bolo prítomných členov.

Ďalej boli prítomní

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

Predseda miestnej volebnej komisie 
meno a priezvisko

±a/£..... 0I/ý.....éŽMCéĽ..
Členovia miestnej volebnej komisie 

meno a priezvisko

................................. r...........................
■z^'Í/2 ^ A,

MM.É92ĽÍ..tŔUÄi.MÍ
ŠKťM....ŠLltfMG.......

podpis ,

podpis

.......... r..

'/), ■< '
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Zápisnicu nepodpísal (meno a priezvisko)

Dôvody nepodpísania zápisnice:

Dátum a čas podpísania zápisnice: 3o ■ /o . ZoLZ /ľ Zoh-
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