
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, konané dňa 29. 10. 2022 
v obci Orovnica

Výsledky volieb boli nasledovné:

- počet obvodov 1

- počet okrskov 1

- počet osôb zapísaných do zoznamu voličov        457

- počet voličov, ktorým boli vydané obálky        193

- počet odovzdaných obálok        192

- počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu        169

- počet platných hlasovacích lístkov pre voľby obecného zastupiteľstva               174

- počet poslancov, ktorých sa malo zvoliť 5

- počet zvolených poslancov 5

- volieb sa zúčastnilo  42,23  % voličov

Kandidáti,  ktorí  boli  zvolení  za  poslancov  obecného  zastupiteľstva   podľa  počtu 

získaných platných hlasov:

- Ján Forgáč,  HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia        124

- Katarína Forgáčová,  HLAS – sociálna demokracia, 

                                              SMER – sociálna demokracia   

123

- Katarína Lisičanová, HLAS – sociálna demokracia,

                                              SMER – sociálna demokracia   

119               

- Elena Horniaková,    HLAS – sociálna demokracia, 

                                             SMER – sociálna demokracia   

117

- Milan Maruška, nezávislý kandidát                                                                      102 

Náhradníci poslancov obecného zastupiteľstva,  podľa počtu získaných platných hlasov:

- František Búry,  HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia    85

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce:

-          Mgr. Katarína  Forgáčová, HLAS – sociálna demokracia, 

                                                       SMER – sociálna demokracia                    169



Za starostu /  starostku obce bola zvolená  Mgr. Katarína  Forgáčová, kandidátka s počtom 

platných hlasov 169.

Ďakujem členom miestne  volebnej  komisie  za  celodennú  prácu s  tým,  že  ju  malo  trochu 

sťaženú  z  dôvodu  spojených  volieb  do  VÚC  a  samosprávy  obcí.  Oboje  voľby  prebehli 

korektne, bez vzniknutých problémov, ktoré by sa boli museli riešiť. Voliči, ktorí mali v súlade 

s volebným zákonom prekážku  v zmysle § 4 mohli do piatku do 12.00 požiadať o voľbu 

prostredníctvom špeciálnej volebnej komisii, ostatním, ktorí to nevyužili nemohlo byť v súlade 

s týmto zákonom umožnené voliť. 

V Orovnici,  29.10.2022 o 22,35 h

                                                              Katarína Halabuková,  predseda miestnej volebnej komisie

                                                              Michaela Ondrúšeková, zapisovateľ miestnej volebnej komisie


