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opozičných strán 
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Hnutie SME RODINA – Boris Kollár v komunálnych voľbách získalo výraznú 

podporu. Počtom zvolených starostov a poslancov predbehlo zvyšné parlamentné 

opozičné strany. Hnutie samostatne obsadilo pozíciu 11 starostov a 123 poslancov. 

S podporou koaličných dohôd SME RODINA získala 23 starostov a 246 poslancov 

mestských a obecných zastupiteľstiev.  

 

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár získalo v sobotňajších komunálnych voľbách 

značnú podporu. Z parlamentných opozičných strán bolo hnutie SME RODINA 

najúspešnejšie.  

 
 Samostatne hnutie obsadilo pozíciu 11 starostov. Novozvolenými starostami sa stali:  

Zuzana Koláriková (Slatinka nad Bebravou), Jozef Ďuriš (Kľačno), Margaréta Bogárová 

(Turá), Vladimír Tejiščák (Geraltov), Michal Mantič (Kučín), Ján Sarvaš (Majerovce), Lenka 

Hierzer Štiber (Slovenská Kajňa), Miroslav Mikeľ (Ďurďoš), Darina Palaiová (Krčava) , 

Peter Vojtko (Koceľovce) a Miriam Sabovčiková (Hraň).  

Opozičné parlamentné strany SaS, OĽANO a ĽSNS samostatne obsadili dokopy len 9 

starostov.  

 

Z vytvorených koaličných dohôd hnutie SME RODINA získalo 23 nových starostov 
v Bratislavskom kraji, Trenčianskom kraji, Nitrianskom kraji, Banskobystrickom kraji, 
Prešovskom kraji a Košickom kraji.  
 

V počte poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev hnutie samostatne obsadilo 

123 poslancov, a s podporou koaličných dohôd až 246 poslancov.   

 
„Ďakujem všetkým voličom a vnímam to ako záväzok.  Keďže sme neštandardná politická 

strana budeme žiadať od svojich starostov a poslancov, aby sa riadili našim základným 

heslom nekradnúť, neklamať a nepodvádzať. Ak niektorý z nich zlyhá, nebudeme postupovať 

ako štandardné politické strany v zmysle “naši ľudia”, ale hnutie SME RODINA bude prvé, 

ktoré bude žiadať tvrdé vyvodenie zodpovednosti, lebo iba tak sa dá vybudovať 

dôveryhodnosť voči verejnosti“, uviedol predseda hnutia Boris Kollár.  

 

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár zároveň vyjadruje srdečnú gratuláciu všetkým 

novozvoleným primátorom miest, starostom obcí a poslancom mestských a obecných 

zastupiteľstiev. Nech počas uplynulého štvorročného funkčného obdobia pracujú zodpovedne 

a transparente, mysliac na to, že pracujú a zodpovedajú sa občanom, ktorí im odovzdali hlas. 

Veríme, že sa pri výkone svojej funkcie budú držať zásad nášho hnutia, čo znamená 

neklamať, nekradnúť a nepodvádzať.   


