
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v obci Veľké Ripňany, ktoré sa konali  dňa 29.10.2022 

 

Celkovo sa v obci Veľké Ripňany zúčastnilo volieb 787 voličov z celkového počtu 

1699 voličov zapísaných v zoznamoch voličov, čo je 46,32 %. Volilo sa v dvoch 

obvodoch a troch okrskoch.  

Vo volebnom okrsku č. 1, volebný obvod č. 1 sa volieb zúčastnilo 331 voličov 

z celkového počtu 749 voličov zapísaných v zozname voličov. Počet platných 

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 313, 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 325. 

Vo volebnom okrsku č. 2, volebný obvod č. 1 sa volieb zúčastnilo 322 voličov 

z celkového počtu 674 voličov zapísaných v zozname voličov. Počet platných 

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 309, 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 316. 

Vo volebnom okrsku č. 3, volebný obvod č. 2 sa volieb zúčastnilo 134 voličov 

z celkového počtu 276 voličov zapísaných v zozname voličov. Počet platných 

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 129, 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 132. 

Za starostu obce bol zvolený PhDr. Jozef Krištof, ktorý z celkového počtu platných 

hlasov 773 získal 635 hlasov, čo je 82,14 %. Druhý kandidát Ing. Miroslav Gálik 

z celkového počtu platných hlasov získal 138 hlasov, čo je 17,86 %. 

Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

Štefan Glos – KDH - 395 hlasov 

Roman Mazák – nezávislý kandidát – 327 hlasov 

Ing. Jaroslav Nováčik – SMER SD – 318 hlasov 

Mgr. Tomáš Frťala – nezávislý kandidát – 280 hlasov 

Mgr. Juraj Hertel - nezávislý kandidát – 265 hlasov 

Zdenko Ševčík - SMER SD – 257 hlasov 

Stanislava Vavrečková – KDH – 252 hlasov 

Miroslav Lesay - KDH – 123 hlasov 

Peter Varšava – KDH – 93 hlasov 



Náhradníci  - volebný obvod č. 1 

Mgr. Veronika Geršiová – nezávislá kandidátka – 249 hlasov 

Jaroslav Brezovák – HLAS – sociálna demokracia – 229 hlasov 

Mgr. Eva Nováčiková – KDH – 167 hlasov 

Miroslav Beláň – SNS – 162 hlasov 

Mgr. Jana Kunová – KDH – 139 hlasov 

 

 

 

 


