
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva 

v Oboríne 

Obec - Mesto - Mestská časť1) OBORÍN 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 - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa 

jednotlivých volebných obvodov: 

Volebný obvod č. 1 

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)  
 

  1. Alexander Balogh, 51 r., operátor výrobných blokov, Most - Híd 
  2. Tibor Borbély , 26 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát 
  3. Roland Dobos, 43 r., strojný údržbár, Most - Híd 
  4. Miroslav Dubrav čák, 34 r., člen miestnej občianskej poriadkovej služby,  
      nezávislý kandidát 
  5. Erik Fedor , 38 r., elektromechanik, Most - Híd 
  6. Ladislav Molnár , Ing., 55 r., strojný inžinier, Most – Híd 
  7. Norbert Szabó, 27 r., pokladník a predavač, Strana maďarskej komunity – Magyar  
      Közösség Pártja 
  8. Adrian Štofira , Ing, 30 r., administrátor, nezávislý kandidát 
  9. Július Tamók, Ing., 63 r., dôchodca, Most - Híd 
10. Jácint Ujlaky , Mgr., 29 r., referent zahraničných vzťahov,  Strana maďarskej komunity –     
      Magyar Közösség Pártja 
11. Norbert Varga, 42 r., vozňový disponent, Strana maďarskej komunity – Magyar  
      Közösség Pártja 
 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov. 

Volebný obvod č. 2 

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 

1. Judita Habur čáková, 63 r., dôchodkyňa, Most - Híd 
2. Jozef Horváth, 35 r., koordinátor, Most - Híd 

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 
 
 
V Oboríne 

Dátum: 02.10.2018 
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. 


