
Miestna volebná komisia v               HRANI 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

poslancov obecného zastupiteľstva 

a volieb starostu obce 

Miestna volebná komisia v HRANI 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 10. novembra 2018. Volilo sa 7 poslancov a starosta obce. Počet 

platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva je 700 a pre voľby 

starostu obce 708. 

 

Do obecného zastupiteľstva v Hrani boli zvolení:  
 

Miriam Sabovčiková, Sme rodina – Boris Kollár – počet platných hlasov 391 

Jana Barnová, Mgr., Progresívne Slovensko – počet platných hlasov 387 

Eduard Snižik, Ing., nezávislý kandidát – počet platných hlasov 360  

Marcel Sabovčik, Bc., nezávislý kandidát – počet platných hlasov 350 

Miroslav Cabada, Mgr., nezávislý kandidát – počet platných hlasov 335 

Milan Šikora, Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov 318 

Jozef Šimko, Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov 286 

 

 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  

na funkciu starostu obce: 

 

Miriam Sabovčiková, Sme rodina – Boris Kollár – počet platných hlasov 274 

Miroslav Cabada, Mgr.,nezávislý kandidát – počet platných hlasov 161 

Helena Zuskáčová, Ing.,Smer – sociálna demokracia – počet platných hlasov 147 

Juraj Minďar, Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov 74 

Andrej Puci, Demokrati Slovenska – počet platných hlasov 42 

Miroslav Filteš, Slovenská národná strana – počet platných hlasov 10
 

 

 

 

Za starostku obce Hraň bola zvolená     Miriam Sabovčiková 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Náhradníci do obecného zastupiteľstva: 
 

Klaudia Minďarová, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov 245 

Vladimír Juroš, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov 235 

Jana Pustaiová, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 191 

Miroslav Filteš, Slovenská národná strana – počet platných hlasov 165
 

Dezider Vargaeštok, Šanca – počet platných hlasov 159 

Milan Kaško, Sme rodina – Boris Kollár – počet platných hlasov 142 

Andrej Puci, Demokrati Slovenska – počet platných hlasov 133 

Branislav Zuskáč, Smer – sociálna demokracia – počet platných hlasov 124 

Michaela Puciová, Šanca – počet platných hlasov 70 

 

 

 

V Hrani 

 

Dátum: 

     

  11. novembra 2018 

  

 

                                                                                                              Ján Guláš 

predseda volebnej komisie 

 

 

 


