ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva
v HAVAJI
Obec - Mesto - Mestská časť1) ...........HAVAJ......................................... 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. Marek Darivčák, Ing., 30 r., elektroinžinier, Smer - sociálne demokracia
2. Michal Darivčák, 39 r., manipulátor výroby, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
3. Ladislav Dubas, 58 r., zámočník, Sloboda a solidarita
4. Marcel Džavoronok, 30 r., robotník, Smer – sociálna demokracia
5. Rastislav Džavoronok, 24 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
6. Pavol Gajdoš, 33 r., referent, Most – Híd
7. Radka Gonosová, 27 r., barmanka, nezávislá kandidátka
8. Rastislav Jenčo, 27 r., vodič, Most – Híd
9. Ján Juhas, 57 r., čiastočný invalidný dôchodca, nezávislý kandidát
10. Martin Kavalec, 43 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Peter Kocan, 36 r., živnostník, Most – Híd
12. Jana Kocanová, 38 r., robotníčka, Sloboda a solidarita
13. Rastislav Kuzma, 42 r., živnostník, Most – Híd
14. Jozef Portik, 55 r., šofér, Smer - sociálne demokracia
15. Rastislav Prusák, 35 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Ján Skička, 42 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Sloboda a solidarita
17. Radovan Skysľak, 34 r., živnostník, Most – Híd
18. Rudolf Skysľak, 49 r., stolár, Sloboda a solidarita
19. Ján Timko, 45 r., robotník, Sloboda a solidarita
20. Dana Viňarská, 35 r., vychovaváteľka, Smer - sociálne demokracia
21. Dagmar Žolnová, 49 r., invalidná dôchodkyňa, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí .....5........ poslancov.

V HAVAJI
Dátum: 23.9.2018
podpis
odtlačok pečiatky obce
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)

