Voľba prezidenta SR
V sobotu 21. marca 2009 v čase od 7:00 do 22:00 sa na základe rozhodnutia predsedu NR Slovenskej republiky
č.1/2009 Zb. v celej našej republike konalo 1. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v našej obci boli volebné miestnosti – okrsok č. 1
a okrsok č. 2, ktoré sa nachádzali v kultúrnom dome. Tu mohli voliť prezidenta Slovenskej republiky
predovšetkým oprávnení voliči bývajúci v našej obci.
Volič, ktorý sa z vážnych dôvodov nemohol dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiaval sa v čase voľby v obci,
mohol požiadať komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej hlasovacej urny. Komisia vyslala k voličovi
svojich dvoch členov s prenosnou volebnou urnou.
O regulárny priebeh volieb v každom okrsku sa starala sedem členná komisia. Jej členov delegovali do komisie
oprávnené politické subjekty. Predsedom v okrsku č. 1 bola Emília Látečková, členovia: Emília Hrušková,
Michaela Hlinková, Jozef Pagačovič, Jaroslav Slovák, Ladislav Bíro, Ján Janči. V okrsku č. 2 bol predseda Ing.
Marián Vrabec, členovia: Eva Bírová, Ivana Bardoňová, Ignác Chudiak, Pavol Šuník, Samuel Kukla, Samuel
Balko.
Po skončení hlasovania - o 22:00 hod. - okrsková komisia ukončila hlasovanie, uzatvorila volebnú miestnosť.
Otvorila hlasovacie urny a spočítala hlasy jednotlivo pre všetkých kandidátov. Išlo o zodpovednú prácu, v závere
ktorej komisia vyhotovila zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Zápisnicu spolu s jej digitálnou podobou doručili v nočných hodinách predsedovia komisie spolu so
zapisovateľkami Obvodnej volebnej komisii v Nitre.
Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR 2009:
Do zoznamu oprávnených voličov bolo zapísaných 2 137 občanov vo veku nad 18 rokov. Z nich využilo
volebné právo 853 (39,92 %).
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Gašparovič, Ivan
Radičová, Iveta
Mikloško, František
Martináková, Zuzana
Melník, Milan
Bollová, Dagmar
Sidor, Milan

počet hlasov
493
227
45
44
21
8
2

percentuálny podiel
57,80 %
26,61 %
5,28 %
5,16 %
2,46 %
0,94 %
0,23 %

2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konalo v sobotu 4. apríla 2009 od 7:00 hodiny do 22:00
hodiny.
Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR 2009:
Do zoznamu oprávnených voličov bolo zapísaných 2 150 občanov vo veku nad 18 rokov. Z nich využilo
volebné právo 1002 (46,60 %).
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2.

Gašparovič Ivan
Radičová Iveta

počet hlasov
722
271

percentuálny podiel
72,06
27,05

