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Zápisnica
okrskovej volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Volebný okrsok č.:
Obec:

1
Záborské
I.

Deň konania volieb:

30.3.2019
...............

Čas začiatku hlasovania:

07:00
.....................
22:00
.....................

Čas skončenia hlasovania:

II.
Kód okresnej volebnej komisie
705

Obec
525448

Volebný okrsok
1

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov ..........................................
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní .........................................
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ................................................
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov .............................

31.3.2019 00:04:14

528 516

1z3

686
398
397
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.
2.

Zuzana
Maroš

Čaputová
Šefčovič

217
149

Mgr.
JUDr., PhD.

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:
-

III.
Údaje o okolnostiach (čas a dôvody), ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v hlasovaní alebo ho skončiť, ak
k takým okolnostiam došlo, ako aj o neporušenosti pečatí.
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IV.
9
7
Z celkového počtu ......
členov komisie bolo prítomných ......
členov.

Ďalej boli prítomní:
Zuzana Bombíková - zapisovateľ
..........................................
3
Zápisnica vrátane príloh obsahuje ......
listov, správnosť údajov potvrdzujú členovia okrskovej volebnej
komisie vlastnoručnými podpismi.
Predseda okrskovej volebnej komisie
Vladimír Bombík
..........................................
meno a priezvisko

..........................................
podpis

Členovia okrskovej volebnej komisie
meno a priezvisko

podpis

Monika Dražinská
..........................................

..........................................

Jana Kakaščíková
..........................................
Zuzana Lukáčová
..........................................
Zuzana Lukáčová
..........................................
Martin Sedlák
..........................................
Klára Spišáková
..........................................

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Zápisnicu nepodpísal (meno a priezvisko):
..........................................
Dôvody nepodpísania zápisnice:

30.3.2019
22:32
Dátum a čas podpísania zápisnice: ................
- ................
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