ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Sadoch nad Torysou

Obec Sady nad Torysou 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,12) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany23)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Peter Bittó, 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
Katarína Alexandra Daňková, Bc., 22 r., študentka, nezávislá kandidátka
Matúš Dorov, Ing., 39 r., vedúci oddelenia podpory, Kresťanskodemokratické hnutie
František Hertneki, Ing., 58 r., referent, nezávislý kandidát
Zuzana Horňáková, 44 r., zamestnankyňa v logistike, nezávislá kandidátka
Liana Ivanová, PhDr., PhD., MBA, 47 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
Patrik Kecer, 39 r., konateľ, nezávislý kandidát
Martin Kočiš, Ing., 43 r., prevádzkovateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
Paulína Knausová, 70 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
Volebný obvod č. 2
poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zoltán Béreš, Ing., riaditeľ, 71 r., nezávislý kandidát
Eva Demko Šoltýsová, Ing., 44 r., štátny zamestnanec, nezávislá kandidátka
Rudolf Haraksim, Ing., 62 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
Mikuláš Hrabčák, Ing., 40 r., odborný referent oddelenia logistiky, nezávislý kandidát
František Kerekeš, 65 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
Hedviga Krožerová, Ing., 59 r., asistentka konateľa, Sloboda a Solidarita
Mária Toščáková, 36 r., asistentka predaja, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
V Sadoch nad Torysou
Dátum:

12.09.2022
Gabriela Guziová
predseda volebnej komisie
podpis
odtlačok pečiatky obce

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.
1

2)

