
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva 

v Zemplínskom Jastrabí 

Obec - Mesto - Mestská časť1) Zemplínske Jastrabie  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.  Dušan Béreš, 40 r., mechanizátor RV, Smer- sociálna demokracia 

2.   Milan Brečko, 53 r., technik, Sdkú - ds - slovenská demokratická a kresťanská únia -  

       demokratická strana   

3.   Juraj Juhás, 55 r., montér SPP ,a.s.,  Smer- sociálna demokracia 

4.  Vasiľ Kseňák, 64 r., výsluhový dôchodca, , Smer- sociálna demokracia 

5.  Milan Kučma, 58 r., Ing. dopravný riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie    

6.  Daniel Lendel, Ing. 49 r., kontrolór NKÚ SR, , Smer- sociálna demokracia 

7.  Andrej Lobo, 44 r., živnostník, Spolu – občianska demokracia  

8.  Adriána Maďarová, Ing., 46 r., ambulantná opatrovateľka,  Kresťanskodemokratické hnutie 

9.  Eva Magnesová 51 r., administratívna pracovníčka,  Kresťanskodemokratické hnutie 

10. Stanislav Michalko, 52 r., vodič autobusu, Smer- sociálna demokracia 

11. Jana Michalková, 47 r., majsterka odbornej výchovy,  Kresťanskodemokratické  hnutie 

12. Dominika Olejníková, 23 r., študentka VŠ, Demokratická strana  

13. Iveta Olejníková, Ing, 50 r., poštová doručovateľka, Slovenská národná strana  

14. Peter Salaga, Ing., 52 r., vedúci dopravy, Kresťanskodemokratické  hnutie 

15. Monika Šimonová, 49 r., opatrovateľka, Kresťanskodemokratické  hnutie 

16. Jaroslav Varga, 56 r., vodič, Kresťanskodemokratické  hnutie 

                                                                                                       

Vo volebnom obvode sa volí 7  poslancov. 
 

V Zemplínskom Jastrabí 

Dátum:  19.09.2018 

podpis 

odtlačok pečiatky obce 

 

                                                           
1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
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. 


