
Miestna - Mestská
1)

 volebná komisia v Hranovnici 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

Poslancov obecného - mestského-miestneho1) zastupiteľstva 

a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) 

Miestna  - Mestská
1)

 volebná komisia v Hranovnici ,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 - mestského - 

miestneho
1)

zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti
1)

, 

ktoré sa konali 10. novembra 2018. 

A. Do obecného - mestského - miestneho
1)

zastupiteľstva  vHranovnici 

boli zvolení: 

Meno, priezvisko, politická strana
2)

 

 

1. Dušan Čonka, Strana rómskej koalície - srk 

2. Ondrej Bango, Strana rómskej koalície - srk 

3. Dušan Pačan, Strana tolerancie a spolunažívania 

4. Marek Pačan, Strana tolerancie a spolunažívania 

5. Miroslav Pačan, Naj – nezávislosť a jednota 

6. Ján Bies, nezávislý kandidát 

7. Daniel Šarišský, Naj – nezávislosť a jednota 

8. Jozef Dulovič, Ing., nezávislý kandidát 

9. Martin Valluš, Ing., nezávislý kandidát 

B. Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti
1)

Hranovnica 

bol zvolený: 

Meno, priezvisko, politická strana
2)

 

 

Vladimír Horváth, 52 r., starosta obce, nezávislý kandidát 

 

 

 

 

V Hranovnici 

Dátum: 11.11.2018 

 

        Mgr. Ľubomíra Vallušová, v. r. 

            predseda volebnej komisie 

                                                           
1)

 Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).. 
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 uvedenie vo vyhlásení. 
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 uvedenie vo vyhlásení. 


