
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  

pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

v Dolných Plachtinciach 

Obec Dolné Plachtince u v e r e jň 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 

zastupiteľstva: 

Volebný obvod č. 1 

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)  
1. Oľga Bullová, 46 r., ekonómka, Slovenská národná strana 
2. Peter Cúth, Ing., 28 r., majster výroby, Smer - sociálna demokracia 
3. Ondrej Hudec, 34 r., majster výroby, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 
4. Mária Chrapková , Mgr., 54 r., sociálna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie 
5. Maroš Kováč, 43 r., nezamestnaný, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (oľano) 
6. Petra Kozárová, MUDr., 26 r., lekárka, Slovenská národná strana 
7. Filip Krná č, Ing., 24 r., agronóm, Smer - sociálna demokracia 
8. Marek  Lupták , Ing., 30 r., manažér obchodu, Smer - sociálna demokracia 
9. Milan O čko, 52 r., nástrojár, Smer - sociálna demokracia 
10. František Sivek, 44 r., IP.Technik (informatik), nezávislý kandidát 
11. Milan Suchánsky, 44 r., pracovník v strojárstve, nezávislý kandidát 
12. Miroslava Székelyová, 35 r., doručovateľka pošty, Smer - sociálna demokracia 
13. Jozef Šimún, 45 r., súkromný podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie 
14. Zuzana Šimúnová, Mgr., 42 r., učiteľka ZŠ I. stupňa, Kresťanskodemokratické hnutie 
15. Jozef Toldy, 51 r., súkromný podnikateľ, Smer - sociálna demokracia 
16. Milan Tur čan, 37 r., poštový doručovateľ, Smer - sociálna demokracia 
17. Ján Varga, Ing., Bc., 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. 
 
 
V Dolných Plachtinciach 

Dátum: 24.9.2018 
podpis 

odtlačok pečiatky obce 
 

                                                           
2) 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. 


