ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Seči

Obec Dolná Seč 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
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Ľubomír Čornák, PhDr.,PhD., 38r., štátny zamestnanec, Sloboda a solidarita, Slovenská národná strana
2. Miroslav Kamenský, 38r., zamestnanec, Komunistická strana Slovenska
3. Irma Kozárová, 61 r., dôchodca, Sme rodina-Boris Kollár
4. Alexander Kúcs, Ing. 52r., SZČO, Sloboda a solidarita, Slovenská národná strana
5. Ladislav Miklóš, 49r., konateľ, nezávislý kandidát
6. Ondrej Nagy, 59r., správca rybníka, Smer - sociálna demokracia, Most - Híd
7. Lenka Schweier, Mgr., 33r., poštový doručovateľ, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
V Dolnej Seči
Dátum: 24.09.2018
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 apolitických hnutí tvoriacich koalíciu
alebo údaj o tom. že ide o nezávislého kandidáta.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce*
Dolná Seč

Obec Dolná Seč u v e r e j ň u j e podľa § 178 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 starostu obce Dolná Seč.
Poradové číslo, meno, priezvisko,2*titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3*
1. Eugen Cornák, 61 r., starosta, Slovenská národná strana, Sloboda a solidarita
2. Zdenka Furdová, 46r., samostatný referent samosprávy, nezávislý kandidát
3. Iveta Vargová Ing., 46r., finančná agentka, nezávislý kandidát

V Dolnej Seči
Dátum:

24.09.2018
podpis
odtlačok pečiatky obce

2*Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
’*Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán apolitických hnutí tvoriacich koalíciu
alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

