
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

v  OSTROVANOCH 

Obec OSTROVANY  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.  Jana Baculíková, 49 r., rodičovská dovolenka, Šanca 

  2.  Jozef Bruzda, 50 r., SZČO, Hlas - sociálna demokracia 

  3.  František Červeňák, 55 r., nezamestnaný, Strana rómskej koalície - srk 

  4.  Stanislav Červeňák, 38 r., robotník, Strana rómskej koalície - srk 

  5.  František Dužda, 57 r., robotník, Princíp 

  6.  Martin Dužda, 30 r., SZČO, Strana rómskej koalície - srk 

  7.  Miroslav Dužda, 48 r., železiar, Princíp 

  8.  Martin Jaco, 48 r., zámočník, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova,  

                                                  kresťanská únia (kú), zmena zdola 

  9.  Dušan Kaleja, 36 r., železiar, Princíp 

  10.  Lukáš Kaleja, 33 r., SZČO, Strana rómskej koalície - srk 

  11.  Miroslav Kaleja, 32 r., SZČO, Strana rómskej koalície - srk 

  12.  Tomáš Kipikaša, 63 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie 

  13.  František Kotlár, 50 r., robotník, Princíp 

  14.  Vratislav Lukáč, 47 r., majster výroby, Smer - sociálna demokracia 

  15.  Cyril Revák, Ing., 65 r., dôchodca, Kresťanská únia 

  16.  Miroslav Spišák, 36 r., obrábač kovov, Sloboda a solidarita 

  17.  Martin Švec, 40 r., pracovník údržby, Kresťanská únia 

  18.  Rastislav Švec, 47 r., profesionálny vodič, Slovenská národná strana 

 

 

Vo volebnom obvode sa volí     9     poslancov. 
 

 

 

 

V Ostrovanoch 

Dátum: 16. 9. 2022 

predseda volebnej komisie  

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 a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 


