
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

v Bánovciach nad Ondavou 

Obec Bánovce nad Ondavou  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. Mária Čuhaničová, 54 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie 

2. Blanka Gabzdylová, 46 r. administratívna pracovníčka, Smer - sociálna demokracia, 

Hlas - sociálna demokracia 

3. Ľudmila Geročová, 68 r., dôchodkyňa, Smer - sociálna demokracia, Hlas -sociálna 

demokracia 

4. Martin Horňak, 51 r., vodohospodársky pracovník, Smer - sociálna demokracia, Hlas -

sociálna demokracia  

5. Marek Hűbler, Ing., 53 r., štátny zamestnanec, Smer - sociálna demokracia, Hlas -

sociálna demokracia 

6. Miloslava Hudácká, 52 r., nezamestnaná, Smer - sociálna demokracia, Hlas -sociálna 

demokracia 

7. Radovan Janinda, 51 r., robotník, Slovenská národná strana 

8. Tomáš Janinda, 41 r., robotník, Slovenská národná strana 

9. Ladislav Maťaš, 43 r., robotník, Smer - sociálna demokracia, Hlas -sociálna demokracia 

10. Ján Tomáš, 67 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Hlas -sociálna demokracia 

  

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. 
 

 

 

V                Bánovciach nad Ondavou 

Dátum:       7. 9. 2022 

Ing. Lenka Sýkorová 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie 
 

 

                                                        
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. 



ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby starostu obce 

Bánovce nad Ondavou 

 
Obec Bánovce nad Ondavou 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 Bánovce 

nad Ondavou. 

 

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

 

1. Ľudmila Ďurčáková, 62 r., starostka obce, Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna 

demokracia 

 

2. Martin Lojan, 46 r., živnostník, nezávislý kandidát 

 

 

V                Bánovciach nad Ondavou 

Dátum:       7. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Sýkorová 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie 

 

 

 

 

 

 

                                                        
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. 


