
Dátum a čas:
Odpis

Z á p i s n i c e
miestnej - mestskej1) volebnej komisie o výsledku volieb

v obci - meste - mestskej časti1)

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Obec Okresná volebná komisia

I.

Sečovská Polianka Vranov nad Topľou

II.

V obci - meste - mestskej časti1) sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov 1

Počet volebných okrskov 2

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku 2

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2 131

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 858

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 856

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva 833

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9

Počet zvolených poslancov 9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 786
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1) Nehodiace sa prečiarknite.
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III.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného - mestského - miestneho1)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

Počet
 platných

hlasovKód

1 1 Silvia Madarová, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 407111
1 2 Róbert Habura Nezávislý kandidát 404
1 3 Radovan Ceľuch, Mgr. HLAS - sociálna demokracia 398106
1 4 Pavel Ceľuch Nezávislý kandidát 397
1 5 Július Farbár HLAS - sociálna demokracia 389106
1 6 Ján Bereš Kresťanskodemokratické hnutie 386111
1 7 Matúš Kraus Nezávislý kandidát 384
1 8 Gabriel Kohút HLAS - sociálna demokracia 359106
1 9 Martin Kuriško, Ing. Nezávislý kandidát 334

Počet zvolených žien:

Počet zvolených mužov:

1

8

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. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou (zvýraznením
predznačenej čiary).
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IV.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného - mestského - miestneho1)

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

Počet
 platných

hlasovKód

1 1 Marián Urban, Ing. HLAS - sociálna demokracia 305106
1 2 Jakub Hatala Nezávislý kandidát 301
1 3 Stanislav Svepeš, Mgr. Nezávislý kandidát 299
1 4 Anna Urbanová, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 218111
1 5 Jozef Urban, Mgr. Národ a Spravodlivosť - naša strana 170115
1 6 Pavol Nemčík Nezávislý kandidát 145
1 7 Janka Longová Nezávislý kandidát 126

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. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou (zvýraznením
predznačenej čiary).
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V.

6.

3.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce - primátora mesta -
starostu mestskej časti1) podľa poradia na hlasovacom lístku:

23. 31.

25.786

14.

Počet
platných
hlasov

Počet
platných
hlasov

27.

32.8.

28.

7.

2.

17.

10.

29.

Počet
platných
hlasov

19.11.

22.

Číslo
kand.
na hl.
lístku

5.

30.

Číslo
kand.
na hl.
lístku

15.

26.

9.

Počet
platných
hlasov

13.

1.

12.

24.

21.

20.

16.

Číslo
kand.
na hl.
lístku

Číslo
kand.
na hl.
lístku

18.

4.

Súčet platných hlasov: 786

Číslo
kand.
na hl.
lístku

Počet
platných
hlasov

Michal Urban 1

Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) bol zvolený

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta

navrhla alebo nezávislý kandidát2)

786

Meno a priezvisko Kód

Nezávislý kandidát

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. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.
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Chybový protokol
Kód chyby Chybový oznam

Bez chýb

Záverečný oznam:
Počet a podiel neplatných hlasovacích lístkov na starostu/primátora je 70 a 8.17 %
Počet a podiel neplatných hlasovacích lístkov na poslancov je 23 a 2.68 %
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