
Miestna volebná komisia v Horných Vesteniciach 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva  

a volieb starostu obce konané dňa 29.10.2022 

 

Miestna volebná komisia v Horných Vesteniciach podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb 

starostu obce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. 

 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 v obci Horné 

Vestenice boli zistené tieto výsledky: 

Počet volebných obvodov 1 

Počet volebných okrskov 1 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov 523 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 390 

Počet voličov v % 74,57% 

Počet odovzdaných obálok 388 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva 

377 

Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 5 

Počet zvolených poslancov 5 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 375 

 

Výsledky volieb 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce 

podľa poradia na hlasovacom lístku: 

Č. kandidáta 

na 

hlasovacom 

lístku 

Meno a priezvisko 

kandidáta 

Politická strana, politické 

hnutie alebo koalícia alebo 

nezávislý kandidát 

Počet platných 

hlasov 

1. Ivana Bernátová Nezávislá kandidátka 130 

2. Pavol Foltán, Ing. Nezávislý kandidát 245 

 

Za starostu obce bol zvolený 

Č. kandidáta na 

hlasovacom lístku 

Meno a priezvisko 

kandidáta 

Politická strana, politické 

hnutie alebo koalícia alebo 

nezávislý kandidát 

Počet platných 

hlasov 

2. Pavol Foltán, Ing. Nezávislý kandidát 245 

 

 



 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných hlasov: 

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické 

hnutie alebo koalícia 

alebo nezávislý kandidát 

Počet platných 

hlasov 

1. Marta Humajová, Mgr. Nezávislá kandidátka 195 

2. Andrej Foltán, Ing. Nezávislý kandidát 186 

3. Mário Mišiak Kresťanskodemokratické 

hnutie 

171 

4. Martin Pediač, Ing. HLAS - sociálna 

demokracia 

161 

5. Tibor Šúň SMER - sociálna 

demokracia 

155 

 

 

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí 

podľa počtu získaných hlasov: 

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické 

hnutie alebo koalícia 

alebo nezávislý kandidát 

Počet platných 

hlasov 

1. Juraj Kováčik, Ing. Kresťanskodemokratické 

hnutie 

136 

2. Marta Anovčínová SMER - sociálna 

demokracia 

129 

3. Jozef Martiška Kresťanskodemokratické 

hnutie 

129 

4. Jana Anovčínová SMER – sociálna 

demokracia 

118 

5. Marta Šúňová Nezávislá kandidátka 112 

6. Ľubomír Magdin Nezávislý kandidát 109 

7. Silvia Štrbová Kotlebovci- Ľudová 

strana Naše Slovensko 

53 

8. Milan Štrba Kotlebovci – Ľudová 

strana Naše Slovensko 

28 

 


