
T/510
Kód okresnej

volebnej
komisie

Kód obce Volebný
obvod č.

101 529338 3

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

vo volebnom obvode
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

I.
   Pri voľbách poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva1) konaných dňa 29.10.2022
v obci - meste - mestskej  časti1) Bratislava - Vrakuňa
volebný obvod tvorili volebné okrsky č. 9, 10, 11, 12, 13

II.
Vo volebnom obvode sa zistili tieto výsledky:

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)

5

5

6 127

1 899

1 894

1 662

5

5

1 613

1) Nehodiace sa prečiarknite.

29.10.2022
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III.

Meno a priezvisko kandidátaPor.
číslo

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

     Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného - mestského - miestneho1)

zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1 Soňa Svoreňová, Ing. 808Nezávislý kandidát

2 Marcel Boris, JUDr. 671147Team Bratislava

124Progresívne Slovensko

128Sloboda a Solidarita

3 Róbert Martin Hudec, Mgr. 630147Team Bratislava

124Progresívne Slovensko

128Sloboda a Solidarita

4 Andrej Ravasz 609Nezávislý kandidát

5 Július Pavčo, MUDr. 550147Team Bratislava

124Progresívne Slovensko

128Sloboda a Solidarita

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.

Meno a priezvisko kandidátaPor.
číslo

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

     Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného - mestského -
miestneho1) zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1 Michal Šutriepka, RNDr., PhD. 477147Team Bratislava

124Progresívne Slovensko

128Sloboda a Solidarita

2 Róbert Eisner, Ing. 454147Team Bratislava

124Progresívne Slovensko

128Sloboda a Solidarita

3 Eva Samolejová, PhDr., MBA 284143Strana obcí a miest - SOM
SLOVENSKO

4 Marián Žerjava, Ing. 282136SMER - sociálna demokracia

125REPUBLIKA

105DOMOV národná strana

5 Katarína Roth Neveďalová 276136SMER - sociálna demokracia

125REPUBLIKA

105DOMOV národná strana

6 Milan Šindler, Ing. 267135SME RODINA

152ZA ĽUDÍ

111Kresťanskodemokratické hnutie

104DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

7 Adriana Prikrylová, Mgr. 264135SME RODINA

152ZA ĽUDÍ

111Kresťanskodemokratické hnutie

104DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

8 Martin Šuch, Ing. 251106HLAS - sociálna demokracia

9 Diana Czajová 197135SME RODINA

152ZA ĽUDÍ

111Kresťanskodemokratické hnutie

104DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

10 Daniela Lihotská 111139SPOLU - občianska demokracia

120ODS - Občianski demokrati
Slovenska

146ŠANCA

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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Meno a priezvisko kandidátaPor.
číslo

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

     Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného - mestského -
miestneho1) zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

103Demokratická strana

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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Súčet platných hlasov: 1613
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17.

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

-

-

Číslo
kand.
na hl.
lístku

22.

V.

2.

- 12.

Číslo
kand.
na hl.
lístku

-
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na hl.
lístku

19.

-

13.5.

1 613
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platných
hlasov

-

-

26.

-

-

-

15. 31.

16.

11.

21.

-

-

-

-

6.

-

-

1) Nehodiace sa prečiarknite.
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Z celkového počtu ............... členov komisie bolo prítomných ............... členov.

Ďalej boli prítomní

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

VI.

Predseda miestnej volebnej
komisie

meno a priezvisko podpis

Ing. Bystrík Žák

Prvý podpredseda miestnej
volebnej komisie

meno a priezvisko podpis

Ing. Ľubomír Czaja

Členovia miestnej volebnej komisie

meno a priezvisko podpis

Ing. Ivana Marko PhD.

Zuzana Bárdošová

Ing. Katarína Hillerová

Zápisnicu nepodpísal (meno a priezvisko):

Dôvody nepodpísania:

Dátum a čas podpísania zápisnice: ............................................................
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