
Miestna volebná komisia v Malých Ozorovciach 

 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

poslancov obecného zastupiteľstva 

a volieb starostu obce 

  

 

Miestna volebná komisia v Malých Ozorovciach 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. Volilo sa 7 poslancov a starosta obce.  Volieb sa zúčastnilo 273 voličov, čo 

je 61,35 %. Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva je 269 a pre 

voľby starostu obce 273.  

  

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:   

Milan Dolák, Mgr., LL.M,  SMER - sociálna demokracia - počet platných hlasov 100 

Jana Kudľáková, Mgr.,  Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 98   

Ľubomír Varga, HLAS - sociálna demokracia - počet platných hlasov 75 

 

Za starostu obce Malé Ozorovce bol zvolený Mgr. Milan Dolák, LL.M 

 

Do obecného zastupiteľstva v Malých Ozorovciach boli zvolení:   

1. Ján Maľuda, HLAS - sociálna demokracia - počet platných hlasov 146 

2. Marcel Maľuda, SMER - sociálna demokracia - počet platných hlasov 146 

3. Martin Jenčík, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 143   

4. Ivan Jenčík, SMER - sociálna demokracia - počet platných hlasov 126 

5. František Korytko, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 120   

6. Ján Bejda, Ing., Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko - počet platných hlasov 101   

7. Antónia Kaňuchová, - Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 95   

 

Náhradníci do obecného zastupiteľstva:   

1. Ján Varga, Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 93 

2. Erika Bejdová, Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 85 

3. Ján Frajkor, HLAS - sociálna demokracia - počet platných hlasov 80  

4. Klaudia Vargová, Ing., ZA ĽUDÍ - počet platných hlasov 76  

5. Ján Čeľovský, Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 71  

6. Monika Čižmáriková, Mgr., SMER - sociálna demokracia -  počet platných hlasov 71  

7. Martin Koško, Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 55 

 

V Malých Ozorovciach, dňa 31.10.2022                

 

 

                                                                                                                          Anna Kaňuchová 

                                                                                                     predseda volebnej komisie  


