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miestnej-mestskejnzvši:bjnseľkocm:sieovýsiedkuvoiieb
v obci -  meste -mestskej  časti.1)

vo vol`bách  do orgánov samosprávy obcĺ

10.11.2018

Obec

Nedožery -Brezany

1'

Okresná volebná  komisia

Prievidza

11.

V obcj  -meste -mestskej  častil) sa  zistilí tieto výsledky:

Počet volebných obvodov

Počet volebných okrskov

Počet okrskových volebných  komisiĺ,  ktoré doručíli  zápisnicu o  priebehu  a  výsledku
hlasovania  vo volebnom okrsku

Počet voličov zapĺsaných  v zoznamoch voličov

Počet voličov,  ktorí sa zúčastnili  na  hlasovaní

Počet voličov,  ktorí odovzdali  obálku

33čoeÉepc,:änhýoc.h#,easst%#át#,teksot:eo#ooľyzzdaas:#tep::vvaoľby

Počet poslancov,  ktorý sa  mal  zvoliť

Počet zvolených  poslancov

Počet platných  hlasovacĺch  lĺstkov odovzdaných  pre voľby
starostu obce -prjmátora mesta -starostu mestskej častjl)

1)  Nehodiace sa  preči.arknite.
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111,

Kandidáti,  ktorĺ boli zvolení za  poslancov obecného -mestského -miestnehol)zastupiteľstva  podľa
volebných obvodov a v ich  rámci v  poradí podl'a  počtu zĺskaných  platných  hlasov:

Číslo
Por.čĺslo Meno a  priezvisko  kandidáta

Politická  strana,  politické  hnutie  alebo
Kód

Početplatnýchhlasov

volebného koalícia,  ktorá  kandidáta  navrhla
obvodu alebo  nezávislý  kandidát2l

1 1 Martin  Vavro nezávislý kandidát 600

1 2 Lucia  Šujanová Slovenská  národná  strana 136 470

1 3 Marek Petic nezávislý kandidát 430

1 4 Petronela  Šovčĺková Kresťanskodemokratické  hnutie 111 430

1\ 5. Monika  Šimová Slovenská  národná  strana 136 407

1. 6 ján  Beňadik Slovenská  národná  strana 136 388

1_ 7 Eva  Hromadová Kotleba  -Ľudová  strana  Naše 110 267
Slovensko

1 8 Lucia  Lacko  Blahová NÁRODNÁ  KOALÍCIA 118 265

Počet zvolených  žien:                                5    '.

Počet zvolených  mužov:                         3

1)  Nehodiace  sa  prečiarknite.
2) V  prĺpade,  že  ide  o  kandidáta  koalície,  uvedú  sa  názvy  politických  strán  a  politických  hnutí tvoriacich
koalĺciu v samostatných  riadkoch.  Údaje o jednotlivých  kandidátoch  sa oddelia  čiarou  (zvýraznením
predznačenej  čiary).
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IV.
Náhradníci -kandidáti,  ktorĺ neboli  zvolení za  poslancov obecného -  mestského -  miestnehol)

zastupiteľstva  podl'a volebných  obvodov a  v  ich  rámci v poradĺ podľa  počtu získaných  platných  hlasov:

Číslo
Por.

Menc) a  priezvisko  kandidáta
Politická  strana   politické  hnutie  alebo

Kód

Počet

volebného koalícia   ktorá  kandidáta  navrhla platných
obvodu čĺs'o

alebo  nezávislý  kandidát2) hlasov

1)  Nehodiace  sa  prečiarknite.
2) V prípade,  že  ide o kandidáta  koalície,  uvedú  sa  názvy politických strán  a  politických  hnutí tvoriacich
koalĺciu v samostatných  riadkoch.  Údaje o jednotlivých  kandidátoch sa  oddelia  čiarou  (zvýraznením
predznačenej  čiary).
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Počet  platných  hlasc)v  odovzdaných  pre jednotlivých  kandidátov  na  starostu  obce  -primátora  mesta  -
starostu  mestskej  častil)  podl'a  poradia  na  hlasovacom  lístku:

Čĺslokand Počet Číslok Počet Číslo Počet Číslo
Počet

na  hl. platných
and.nahl.

platných
kand.nahl

platných
kand.nahl

platných
lĺstku

hlasov
Iĺstku

hlasov
lĺstku

hlasov
lĺstku hlasov

1. 334 9. 17. 25.

2. 492- 10. 18. 26.

3. 101 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:

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

927   (,

Meno a  priezvisko

Číslokand
Politická  strana,  politické  hnutie

Kód
Počet

nahl alebo  koalicia,  ktorá  kandidáta platných
lĺstku

navrhla  alebo  nezávislý  kandidát2) hlasov

jaroslav  Pekár,  lng.,  PhD. 2 nezávislý  kandidát 492

1)  Nehodiace  sa  prečiarknite
2) V prĺpade,  že ide o kandidáta  koalície,  uvedú sa  názvy politických  strán  a  politických  hnutí

tvoriaci.ch  koalíciu  v  samostatných  riadkoch.  Údaje o jednotlivých  kandidátoch  sa  oddelia  čiarou.
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Cliybový protokol
Kód  chyby Chybový oznamVb`

125
o   ci  nebolo zvolene zastupitelstvo.  Počet poslancov,  ktorý sa  mal zvoljť =  9,  počet zvolenýchDoslancov=8,rozdiel=1

Záverečný oznam:
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