
Miestna  volebná komisia v Podolí 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

volieb poslancov obecného  zastupiteľstva 

a volieb starostu obce  

Miestna  volebná komisia v obci Podolie , 

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. 

A. Do Obecného zastupiteľstva v Podolí 

boli zvolení:  

Meno, priezvisko, politická strana2)     počet hlasov 

1. Tomáš Bobocký, Ing., nezávislý kandidát    502 

2. Ladislav Červeňanský, nezávislý kandidát   470 

3. Ivan Palkech, SMER-SD      413 

4. Róbert Augustín, Ing., nezávislý kandidát    410 

5. Bohumil Čechvala, Mgr, SMER-SD    406 

6. Peter Burza, JUDr., nezávislý kandidát    404 

7. Ľuboš Krajčík, nezávislý kandidát     344 

8. Monika Augustínová, Mgr., nezávislá kandidátka  343 

9. Michal Masár, Ing., nezávislý kandidát    309 

B. Za starostu obce Podolie bol zvolený: 

Meno, priezvisko, politická strana 

PaedDr. Rastislav Bobocký, nezávislý kandidát    756 

 

 

V Podolí 
 

Dátum: 
30.10.2022 

 

predseda volebnej komisie 

podpis 

 
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedie vo vyhlásení.  



 

Nezvolení kandidáti na poslancov do Obecného zastupiteľstva 

 

1. Mário Hadbábny, Mgr., nezávislý kandidát   254 

2. Martin Červeňanský, Ing., SMER-SD   220 

3. Daniel Pyšný, HLAS-SD     200 

4. Martin Gábor, SME RODINA    169 

5. Milota Červienková, Ing., HLAS-SD   122 

 

 

 

Nezvolený kandidát na starostu 

 

1. Ing. Milan Ohrablo, nezávislý kandidát   57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo volebnom obvode sa zistili tieto výsledky:  

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1535 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 834 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 834 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
762 do obecného - mestského – miestneho1) zastupiteľstva 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
starostu obce - primátora mesta- starostu mestskej časti1) 813 

 

 

 

 

 

VOLEBNÁ ÚČASŤ v obci Podolie bola 54,33% 

 

Kopanice:  56,41% 

Podolie:   54,16% 


