
Miestna1) volebná komisia v Brestove 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

volieb poslancov obecného1) zastupiteľstva 

a volieb starostu obce1) 

Miestna1) volebná komisia v Brestove, 

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 obecného1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu 

mestskej časti1), ktoré sa konali 29. októbra 2022. 

A. Do Obecného1) zastupiteľstva v Brestove boli zvolení: 

  Meno, priezvisko,   politická strana2)   Počet platných hlasov 

1. František Pipka, Ing.  nezávislý kandidát   138 

2. Pavel Matik, Mgr.   nezávislý kandidát   137 

3. Martin Daňo   nezávislý kandidát   132 

4. Rastislav Varga, Ing.  nezávislý kandidát   126 

5. Milan Lörinc   nezávislý kandidát   125 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 

Meno, priezvisko,   politická strana2)  Počet platných hlasov 

1. Jozef Slivka   nezávislý kandidát   115 

2. Tatiana Frištiková, Mgr.  SMER - sociálna demokracia  114 

3. Anton Juraško   SMER - sociálna demokracia   87 

4. Eva Gáliová   SMER - sociálna demokracia   77 

5. Pavol Berta   SMER - sociálna demokracia   64 

6. Jozef Križ   SMER - sociálna demokracia   62 

7. Jozef Rusnák   nezávislý kandidát    58 

8. Ivana Babinčáková  SME RODINA     46 

 

B. Za starostu obce1) Brestov bol zvolený: 

  Meno, priezvisko,   politická strana2)   Počet platných hlasov 

 Pavol German nezávislý kandidát  145 

V  Brestove  30.10.2022  

predseda volebnej komisie 

podpis 

                                                           
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 uvedie 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 uvedie 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 uvedie vo vyhlásení.  


