
Miestna volebná komisia v Hoste

UVEREJNENIE vÝslnoKov
volieb poslancov obecného zastupitel'stva

a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Hoste

podťa § 190 zákona é. I80l20I4 Z. z" o podmienkach qýkonu volebného práva a o zmene a

doplnení niektorych zžkonov v znení neskorších predpisov uverej ňuj e qisledkY volieb

poslancov obecného zastupiteťstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 29. októbra2022,

A. Do Obecného
boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana2)

Jaroslav Čuboň,
Ivan Holubar,
Mgr. Martin Marinov
Peter Buěek
Martin FormaŇo

zastupiteťstva v

Nezávislý kandidát
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
Nezávislý kandidát
STAROSTOVIA A NEZAVISLI
STAROSTOVIA A NEZÁUSLÍ

KANDIDÁTI

KANDIDÁTI
KANDIDÁTI

Hoste

HosteB. za starostu
bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

obce

Luboš Karel STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

V Hoste
29.10.2022

Dáturn:

2) uveclie sa názov politicke.! strany. politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoliacich koalícitt

alebo úda.i o tom. že ide o rrezávislélro kandidáta.

Ak starosia obce (primátor ltlesta. starosta mestskej časti) nebol zvolený. táto skutoČnosť sa uvedie vo vYhlásenÍ.



Dátum a čas: 29.I0.2022 22:L6:0B

Kód okresnej
volebnej
komisie

Kód obce

202 5037B9

oso2O22_202_hoste0]-

T/511

z^PlsNtcA

miestnej - mestskejl)volebnej komisie o výsledku volieb
v obci - meste - mestskej častit)

vo vol'bách do orgánov samosprávy obcí
29.,J,0.2022

Obec
Hoste

l.
okresná volebná komisia
Galanta

ll,
V obci - meste - mestskej častil) sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov

Počet volebných okrskov

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

počet voličov, ktorí odovzdali obálku

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vol'by
do obecného - mestského - miestnehol} zastupitel'stva

Počet poslancov, ktorý sa rnal zvoliť

Počet zvolených poslancov

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vol'by
starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

1

1

1

38 j.

269

269

259

5

5

266

1) Nehodiace sa prečiarknite.
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Kód okresnej
volebnej
komisie

Kód obce

202 503789

lll.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupitel'stva podl't

volebných obvodov a v ich rámci v poradí podl'a počtu získaných platných hlasov:

čísto
volebnéhc
obvodu

Por,
číslo Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát Kód

Počet
platných
hlasov

1 1 Jaroslav Čuboň Nezávislý kandidát ]-67

1 2 lvan Holubár STAROSTOV|A A N EZÁV|SLÍ
KANDlDÁTl

l4L 161

1 3 Martin Marinov, Mgr. Nezávislý kandidát L42
1- 4 Peter Buček STARoSToV|A A NEZAVlSLl

KANDlDÁTl
].41 139

1 5 Martin Formanko STAROSTOVIA A N EZÁVISLÍ
KANDlDÁTl

L4L 130

Počet zvolených žien: 0

Počet zvolených mužov: 5

1) Nehodiace sa prečiarknite,
2) V prípade, Že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch, Udaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.
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Kód okresnej
volebnej
komisie

Kód obce

202 5037B9

lV.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného - mestského - miestneho1

zastupitel'stva podl'a volebných obvodov a v ich rámci v poradí podl'a počtu získaných platných hlasov:

čísto
volebného
obvodu

Por.
čís Ic

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát Kód

Počet
platných
hlasov

1 1 Martin katona STARoSToV|A A N EZAV|SLl
KANDlDÁTl

14]. 100

1 2 Martin Holubár STAROSTOV|A A N EZÁV|SLÍ
KANDlDÁTl

14]- B6

1 3 Luboš Buček, Mgr, SMER - sociálna demokracia ]-36 7l
slovenská národná strana 732

1 4 Lukáš Varga SMER - sociálna demokracia 136 7l
slovenská národná strana L32

1 5 Alena Benkovská SMER - sociálna demokracia 136 59

slovenská národná strana L32

1 6 Anna Novotová SMER - sociálna demokracia 136 43

slovenská národná strana l32
1 7 Eva Novanská SMER - sociálna demokracia ]-36 40

slovenská národná strana L32

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) v prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch, Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.
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V.
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce - Primátora mesta

starostu mestskej časti1) podl'a poradia na hlasovacom lístku:

čísto
kand,
na hl.
lístku

Počet
platných
hlasov

Llslo
kand.
na hl.
lístku

Počet
platných
hlasov

číslo
kand,
na hl.
lístku

Počet
platných
hlasov

číslo
kand.
na hl,
lístku

Počet
platných
hlasov

1, 23l 9, 1,7, 25.

2. 35 10. 1B. 26.

3. 11. ].9. 27,

4. 12, 20. zB,

5. 13. 21,. 29,

6. 1,4, 22. 30.

], 15. 23. 31.

ó. 16, 24, 32..

Súčet platných hlasov:

Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej častil) bol zvolený:

266

Meno a priezvisko

:,,,Llslo
kand.
na hl,
lístku

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, kt. kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát2)
Kód

Počet
platných
hlasov

Luboš Karel 1 STARosToVlA A NEZÁVISLÍ KANDlDÁTl 1,4l 231,

1) Nehodiace sa prečiarknite
2)v prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických st|án_ a politických hnutí
tvoriaiich koalíciu v samostatných riadkoch, Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia Čiarou.
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