ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva
v Spišskom Štiavniku

Obec - Mesto - Mestská časť1) Spišský Štiavnik u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2
zákona
č.
180/2014
Z.
z.
o
podmienkach
výkonu
volebného
práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov,
zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Adrián Balog, 35 r., operátor, Naj - nezávislosť a jednota
2. Štefan Bukovič, Ing., Mgr. 42 r., investičný riaditeľ, Slovenská národná strana
3. Michal Burda, Ing., 52 r., ekonóm predaja, nezávislý kandidát
4. Roman Čonka, 36 r., podnikateľ, Naj - nezávislosť a jednota
5. Marcel Dulovič, Mgr. Art., 32 r., slobodný umelec, nezávislý kandidát
6. Renáta Dulovičová, Ing., 51 r., ekonomicko-personálna pracovníčka, Progresívne
Slovensko
7. Katarína Galasová, Mgr., 54 r., hlavná majsterka odbornej výchovy, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti /oľano/
8. Martin Hudzík, Ing., 49 r., senior designer, nezávislý kandidát
9. Stanislav Hudzík, 53 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Ján Koňa, 41 r., podnikateľ, Strana tolerancie a spolunažívania
11. Matúš Korheľ, Ing., 42 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
12. Dušan Lacko, 39 r., asistent učiteľa, Strana tolerancie a spolunažívania
13. Jaroslav Lacko, 57 r., robotník, Strana rómskej koalície - srk
14. Daniel Martinko, Ing., 53 r., manažér, nezávislý kandidát
15. Róbert Martinko, 48 r., manažér predaja, nezávislý kandidát
16. Peter Parák, Mgr., 34 r., riaditeľ pobočky banky, nezávislý kandidát
17. Rudolf Pokoš, 55 r., nezamestnaný, Naj - nezávislosť a jednota
18. Ján Rusnák, 45 r., robotník, Slovensko do toho!
19. Konrád Števček, Ing., 65 r., dôchodca, Spolu - občianska demokracia
20. Cyril Žiga, 38 r., podnikateľ, Rómska iniciatíva Slovenska
21. Martin Žiga, 35 r., podnikateľ, Naj - nezávislosť a jednota

1)

Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3)
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.
2)

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

V Spišskom Štiavniku
Dátum:

25.9.2018
podpis
odtlačok pečiatky obce

