
Obec Poproč, okres Košice - okolie

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu,
ktoré sa konali dňa 24. mája 2014

Počet oprávnených voličov: 2243

Počet zúčastnených oprávnených voličov: 395

Počet odovzdaných platných hlasov spolu: 385

Percentuálna účasť: 17,61 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo
koalíciu:

SMER - sociálna demokracia 74
.V

Kresťanská demokracia - Život a prosperita Kresťanská únia 15
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 56

F_

KOREKTÚRA - Andrej Hryc o
Slovenská národná strana 23
SME RODINA - Boris Kollár 22
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé psobnosti (OĽANO) 20
STAROSTOVIA A NE2ÁVISLÍ KANDIDATI 2
Strana práce o
Strana tolerancie a spolunažívania o
HLAS ĽUDU o

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szôvetség O
DOPRAVA o
Kresťanskodemokratické hnutie 36
Strana zelených Slovenska 6

f_

MOST-HID
PRIAMA DEMOKRACIA o

Stranarómskej koalície - SRK o
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA o

F f /

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov o
Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség Pártja o
DOMA DOBRE o

KoaIícla-Komunistická_strana _slovenska-VZDOR -strana prace o
EURÔPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA o
Sloboda a Solidarita 24
Slovenská ľudová strana Andreja HlÍnku
NAJ - Nezávislosť a Jednota 4
Kresťanská únia 15
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 74
Demokratická strana 7

F f r_

NARODNÁ KOALÍCIA 5



T/10

Príloha 1 /1

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci Po p ro č
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Čís.polit.str.,polit.hnutiaalebokoaT
802 521892

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, poliťcké hnutie
alebo koalíciu:

SMER - sociálna demokracia

Počet voiičov, ktorí využili právo prednostného hlasu 27

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podfa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn, Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo číslo ČÍSlO číslo číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 24 2. 13 3. 3 4. 5 5. 2

6. 7. 8. 2 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 4z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 2

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci P op ro 6
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str" polit. hnutia alebo koaL
802 521892 2

Okrsková volebná komisia zistíla tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Kresťanská demokracia " Život a prosperita

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 6

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandídátov podľa poradia na hlasovacom
Ifstku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Početpredn. Početpredn. Počet predn. Počet predn.číslo číslo čfslo číslo Číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasov
kand. kand. kand. kand. kand.

1. 5 2. 2 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 1 0. 3

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 5z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 3

k zápisníci okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci Po p ro é
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok čis^ polit. str., polit. hnutia alebo koal.
802 521892 3

Okreková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Kotleba - Ľudová strana Naée S ovensko

Počet voličov, ktorí využili prävo prednostného hlasu 32

Počet platných prednostných Nasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. PoČet predn. Početpredn. Počet predn. Počet predn.čfslo čfslo číslo čfslo číslohlasov hlasov hlasov h!asov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 7 2. 11 3. 18 4. 5.

6. 7. 2 8. 9. 10. 2

11. 12. 4 13. 14. 11

25.5.201923:24:39 16732838 6z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 4

k zápisnicí okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsfedku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci Po p ro č
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

KócLpkresnej volebnej komisie Obec Volebný okreok Cís. polit. str., poljt. hnutia alebo koai.
802 521892 5

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

S ovenská národná strana

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 14

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podfa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo číslo číslo číslo číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 4 2. 3. 4 4. 5.

6. 7. 2 8. 9. 10. 2

11. 2 12. 13. 9 14.

25.5.201923:24:39 16732838 7z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 5

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hiasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci P o p roč
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Čís. polit. str., polit. hnutia alebo koa!.
802 521892 6

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politíckú stranu, politické hnutie
alebo koalídu:

SME RODINA - Boris Kollár

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 9

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre Jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn.čfslo číslo číslo číslo číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 3 2. 3. 4. 2 5.

6. 7. 8. 3 9. 10.

11. 12. 3 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 8z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 6

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci Po p ro č
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisíe Obec Volebný okrsok čís. polit. str" polit. hnutia alebo koal.
802 521892 7

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalídu:

OBYČAJN ĽUDIA a nezáv slé osobnosti (OĽANO

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 11

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podfa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Početpredn. Počet predn. Počet predn. Početpredn. Počet predn,číslo číslo číslo číslo číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 2. 3 3. 6 4. 2 5.

6. 7. 3 8. 9. 10.

11. 12. 13. 2 14.

25.5.201923:24:39 16732838 9z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 7

k zápisnici okrekovej volebnej komisie o priebehu a výstedku hlasovania vo volebnom okrsku čísto 1

v obci Po p ro é
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnytja alebo koal.
802 521892 8

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

STAROSTOVIA A NEZÁV SU KANDIDÁTI

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podFa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn. Početpredn. Počet predn.äíslo čfslo číslo číslo čfslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 10z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 8

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Číslo

v obci Po p ro č
vo voľbách do Európskeho pariamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Čís. polit. str., polit. hnutia alebo koal.
802 521892 14

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu. politické hnutie
alebo koalíciu:

Kresťanskodemokrat cké hnutie

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 14

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.
Počet predn. Počet predn. Početpredn. Počet predn. PoČet predn.čfslo číslo číslo číslo číslo

hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov
kand. kand. kand. kand. kand.

1. 8 2. 3 3. 3 4. 5.

6. 4 7. 8. 2 9. 10.

11. 12. 13. 14. 4

25.5.201923:24:39 16732838 11z18 521892/1



T/10

Príloha 1 / 9

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci P o p roč
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Ičís. polit. str" polit. hnutia alebo koal.
802 521892 15

Okrsková volebná komísia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre poliíickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Strana zelených S ovenska

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

Poôet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotiivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.
Početpredn. Počet predn. Početpredn. Počet predn. Počet predn.číslo číslo číslo číslo Číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasov

kand. kand. kand. kand. kand.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 1 0.

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 12218 521892/1



T/10

Prílohal/10

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci Po p ro č
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok čís. polit. str, polit. hnutia alebo koal.
802 521892 25

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Sloboda a Solidarita

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 12

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podfa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Početpredn. Počet predn. Početpredn. Počet predn. Počet predn.Číslo číslo číslo číslo čístohlasov hlasov hlasov hlasov hlasov
kand. kand. kand. kand. kand.

1. 7 2. 3. 10 4. 5. 3

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 13z18 521892/1



T/10

Prílohal/11

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo

v obci Po p ro 6
vo vorbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok čís. polit. str., polit. hnutia alebo koal.
802 521892 27

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

NAJ - Nezávislosť a Jednota

Počet voličov, ktorf využili právo prednostného hlasu

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.
Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn.čfslo číslo číslo číslo ĎÍSIO

hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov
kand. kand. kand. kand. kand.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 14z18 521892/1



T/10

Prílohal/12

k zápisnid okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovanía vo volebnom okrsku číslo

v obci Po p ro č
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit, hnutia alebo koal.
802 521892 28

Okrsková volebná komisia zistila tíeto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Kresťans ká unia
,<r

Počet voličov. ktorí využili právo prednostného hlasu 6

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podfa poradia na hlasovacom
Ifstku:

Por. Por. Por. Por. Por.
Početpredn. Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo Číslo číslo číslo číslohlasov hfasov hlasov hlasov hlasov

kand. kand, kand. kand. kand.

1. 4 2. 5 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 1 0.

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 15z18 521892/1



T/10

Prílohal/13

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okreku číslo 1

v obd Po p ro 6
vo vorbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo kóaL
802 521892 29

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 30

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.
Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn. PoČet predn.číslo číslo číslo číslo čfslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasov

kand. kand. kand. kand. kand.

1. 19 2. 9 3. 8 4. 5.

6. 4 7. 8. 9. 10. 4

11. 2 12. 13. 14. 7

25.5.201923:24:39 16732838 16z18 521892/1



T/10

Prílohal/14

k zápisnici okrskovej volebnej komísie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku éíslo 1

v obci Po p ro é
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okreok čís. polit. str., polit. hnutia alebo koal.
802 521892 30

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Demokratická strana

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hiasu 6

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.
Počet predn. Počet predn. Početpredn. Počet predn. Početpredn.číslo číslo číslo čfslo číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasov

kand, kand. kand. kand. kand.

1. 6 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201923:24:39 16732838 17z18 521892/1



T/10

Prílohal/15

k zápisnici okrekovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci P o p roé
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal.
802 521892 31

Okreková votebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

NÁRODNÄ KOALÍCIA

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 2

Počet piatných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.
Počet predn. Poôet predn. Početpredn. Pocet predn. Počet predn.číslo číslo číslo čfslo číslo

hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov
kand. kand. kand. kand. kand.

1. 2. 3. 2 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.to

25.5.201923:24:39 16732838 18z18 521892/1

https://ivis.statistics.sk/lvis/eforms/electoralWardVotingResultsEp/form.jsp?timestamp=1558818718887&download=1&elMunicipalityCode=521... 18/18
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Príloha 1 /1

k zápisnici okrekovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci Po p ro c
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2

Okreková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebokoalíciu:

SMER - sociálna demokracla

Počet voličov, ktorf využili prävo prednostného hlasu 29

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podfa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. PoČet predn. Počet predn.číslo ôíslo číslo číslo číslo Poôet predn.
hlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 20 2. 8 3. 2 4. 3 5. 5

6. 7. 8. 7 9. 10. 3

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 4z20 521892/2



T/10

Príloha 1 / 2

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci P o p roč
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovanla

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str" polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 2

Okrsková volebná komisia zistíla tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 4

Poäet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo Ôíslo číslo číslo Počet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 3 2. 3. 4. 5. 2

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.to

25.5.201922:57:15 16732284 5z20 521892/2
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Príloha 1 / 3

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci P o p roč
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovanla

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 3

Okrsková voiebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Počet voličov, ktorí využili prävo prednostného hlasu 16

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podFa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo číslo čfslo číslo čfslo PoČet predn.
hlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 4 2. 7 3. 6 4. 4 5.

6. 7. 8. 2 9. 2 10.

11. 12. 13. 14. 3

25.5.201922:57:15 16732284 6220 521892/2
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Príloha 1 / 4

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci Po p r oč
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str, polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 5

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu. politické hnutie
alebo koalíciu:

Slovenská národná strana

Počet voličov, ktorí využilí prävo prednostného hlasu 5

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podfa poradía na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo číslo číslo číslo Poôet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 3 2. 2 3. 3 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 1 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 7z20 521892/2
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Príloha 1 / 5

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

vobciPoproč
vo vofbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 6

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, polrtické hnutie
alebo koalíciu:

SME RODINA - Boris Kollár

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 8

Poôet platných prednostných hlasov odovzdaných prej'ednotlivých kandidátov podľa poradía na hlasovacom
Ifstku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn.Číslo ôfslo Číslo Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 2. 3. 2 4. 5. 2

6. 7. 8. 4 9. 10.

11. 12. 5 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 8z20 521892/2



T/10

Príloha 1 / 6

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

vobciPoproc
vo voľbách do Európskeho pariamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo kóaÍ
802 521892 2 7

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

OBYČAJN ĽUDIA a nezávlslé osobnostl (OĽANO)

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 6

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Početpredn. Poôet predn. Počet predn. Poôetpredn. Počet predn.čfslo ĎÍSlO číslo číslo čfslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.

1. 3 2. 2 3. 3 4. 5.

6. 7. 2 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 9z20 521892/2



T/10

Príloha 1 / 7

k zápisnici okrskovej volebnej komjsie o pn'ebehu a výsledku hlasovanía vo volebnom okrsku číslo 2

v obci Po p ro Č
vo vofbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisié Obec Volebný okrsok Cís. polit. str, polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 8

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn.čfslo číslo číslo číslo Poôet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 10z20 521892/2



T/10

Príloha 1 / 8

k zápisnici okrekovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci P op ro č
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 14

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Kresťanskodemokrat cké hnutle

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hiasu 17

Poôet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
Ifstku:

Por. Por. Por. Por. Por.Početpredn. Počet predn. Počet predn.číslo ĎÍSIO číslo číslo Počet predn. Počet predn.Číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.
1. 11 2. 3. 3 4. 5.

6. 2 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 12

25.5.201922:57:15 16732284 nz2o 521892/2
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Príloha 1 / 9

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci P o p roé
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisle Obec Volebný okrsok [Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 15

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Strana zelených Slovenska

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por, Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo Číslo číslo číslo Počet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 12z20 521892/2



T/10

Prílohal/10

k zápisnici okrekovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

vobciPoproč
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 16

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

MOST - HÍD

Počet voličov. ktorí využili prävo prednostného hlasu 1

Počet pfatných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradía na hlasovacom
Ifstku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Poäetpredn.číslo číslo číslo ôfslo Počet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 13z20 521892/2



T/10

Prílohal/11

k zápisnici okrskovej volebnej komísie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci Po p ro c
vo voFbách do Európskeho pariamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisJe Obec Volebný okrsok Cís. polit. str, polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 25

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koaifciu:

Sloboda a Solidarita

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 8

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Poôet predn. Počet predn.číslo číslo ôíslo číslo PoČet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 4 2. 3. 7 4. 2 5. 2

6. 7. 8. 9. 10. 1

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 14z20 521892/2



T/10

Prílohal/12

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci P o p roc
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 26

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Početpredn.číslo číslo čfslo číslo Početpredn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand kand
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 15220 521892/2



T/10

Prílohal/13

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voiebnom okrsku čfslo 2

v obci Po p ro c
vo voFbách do Európskeho parfamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cfs. polít. str" polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 27

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, poHtické hnutie
alebo koalíciu:

NAJ - Nezáv slosť a Jednota

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre Jednotlivých kandidátov podFa poradia na hlasovacom
iístku:

Por Por. Por. Por. Por.Početpredn. Počet predn. Početpredn.čfslo číslo číslo číslo Počet predn. Poôet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 16z20 521892/2



T/10

Príloha 1 /14

k zápisnici okrekovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci Po p r oé
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovanla

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str" polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 28

okreková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Kresťanská unia
>

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu 8

Počet piatných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podFa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Poôet predn.číslo číslo číslo Číslo Počet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 6 2. 8 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 17z20 521892/2



T/10

Prílohal/15

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o pnebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci Po p ro č
vo vorbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovanla

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str., polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 29

Okrsková volebná komisia zistila tíeto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - obélanska demokracia

Počet voliôov, ktorí využili právo prednostného hlasu 34

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo ĎÍSlO číslo Číslo Počet predn. Počet predn.Číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 14 2. 12 3. 6 4. 8 5. 1

6. 7. 2 8. 4 9. 10. 5

11. 12. 13. 14. 10

25.5.201922:57:15 16732284 18z20 521892/2



T/10

Prílohal/16

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku čfslo 2

v obci P o p roc
vo voFbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str" polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 30

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

Demokratická strana

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Početpredn. Počet predn. Počet predn.čfslo číslo číslo čfslo Počet predn. Počet predn.číslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand.
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 19z20 521892/2



T/10

Prílohal/17

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 2

v obci P o pro č
vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej komisie Obec Volebný okrsok Cís. polit. str" polit. hnutia alebo koal
802 521892 2 31

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovanía pre politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:

NÁRODNÁ KOALÍCIA

Počet volíčov, ktorf využili právo prednostného hlasu 3

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom
lístku:

Por. Por. Por. Por. Por.Počet predn. Počet predn.číslo číslo Ďíslo Počet predn. Počet predn. Počet predn.číslo éíslohlasov hlasov hlasov hlasov hlasovkand. kand. kand. kand. kand
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

25.5.201922:57:15 16732284 20z20 521892/2


