zozN AM zAREGIsTRovAnfcrr KANDIDÁrov
pre vol'by starostu obce

Čakajovce

Obec Čakajovce uverejňuje podťa § 178 ods. 2 zél<ona č. I80l20t4 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneri
neskorŠÍchpredpisov zoznamkandidátov, zaregistrovaných pre vol'by starostu obce

:

Poradové číslo,meno, priezvisko,4 titul, vek, zamestnanie, náaov politickej strany:)
1.

2.

V

...

Milan Greguš, 55 rokov, starosta obce, Slovenská národná strana, Smer - sociálna

demokracia
Ludmila Kluková, 44 rokov, štátna zamestnank yňa, nezávislá kandidátka

_Č_*tsuj g_v..qip_c.h

Dátum:

19.09.2018
podpis

2)

Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podl'a priezviska.
3)Uvedie sa názov
Politickej strarry, politického hnutia alebo náay politiclcých strán apolitichých hnutí tvoriacich koalíciu
alebo údaj o torr1 že ide o nezávislého kandidáta.
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o podmienkach

Čakajovciach

uverej ňuj e podťa §

výkonu

173 ods.

2

zákona ě. I80l29I4 Z. z.

volebného

práva

a o Znene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov zoznarn kandidátov,
zaregistrovaných pre voťby do obecného zastupiteťstva podl'a jednotliv|ch volebných
obvodov:

Volebný obvod č. 1
Poradové číslo,meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, néaov politickej strany:)

Civáňová, Mgr., 52 rokov, učiteťka, Slovenská národná strana
2. Miroslav Čentéš,Mgr.,43 rokov, štátny zamestnanec, Slovenskánátodnástrana
3. Daniel lvančík,60 rokov, živnostník, Slovenská narodná strana
4. Iudmila Kluková, 44 rokov, štátna zamestnankyňa, nezávíslákandidátka
5. 'Eva Kollarová, 54 rokov, živnostrríčka,Smer
- sociátna demokracia
6. Štefan Krajanec, 59 rokov, živnostník, Slovenská nrárodná strana
7. Radovan Miko, 40 rokov, majster, Slovenská národná strana
8. Zdenko Sedlák, 42 rokov, majster ídržby,Slovenská národná strana
9. Marek Szalai, Bc., 36 rokov, zamestnanec,nezávíslý kandidát
10. Peter Vrabec, 39 rokov, elektromechanik, Slovenská narodná strana
1. Jana

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

v

Čakajovciach

Dátum: 19.09.2018

2)

Kandidáti

sa uvedú v abecednom poradí podl'a priezviska.
sa názov Politickej strarry, politického hnutia alebo
alebo údaj o tom, že ide o nezávislého karrdidáta.

3)Uvedie

náay politiclcých shán apolitich_ých hnutí tvoriacich koalíciu

