
 

Miestna volebná komisia v Jabloňovciach 
 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 
poslancov obecného zastupiteľstva 

a volieb starostu obce 

 

 Miestna volebná komisia v Jabloňovciach, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

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

neskorších predpisov  

u v e  r  e  j  ň  u  j  e 
 

výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce,  

ktoré sa konali 29. októbra 2022. 

 

Do obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach boli zvolení: 
Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov: 

- Peter Kozač, nezávislý kandidát, 103 

- Igor Bugri, nezávislý kandidát, 87 

- Jana Ďurečková, Ing., nezávislá kandidátka, 81 

- Pavol Blaško, nezávislý kandidát, 80 

- Ján Dubovský, nezávislý kandidát, 70 
 

Za starostu obce bol zvolený: 
Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov: 

- Jaroslav Bielik, nezávislý kandidát, 76 
 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 177 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 142 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

do obecného zastupiteľstva: 128 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

starostu obce: 140 

Účasť voličov v %: 80,23 

 

V Jabloňovciach dňa 29.10.2022   
 
               Katarína Ďurkyová 
         predseda volebnej komisie 
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