ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
podľa volebných obvodov
Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja
z a s i e l a1) podľa § 141
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, ktorých zaregistrovala
pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)
1.
2.
3.
4.

Michal Filek, 39 r., šéfredaktor, Bytča, nezávislý kandidát
Andrej Gallo, Mgr., 47 r., prednosta OU, Bytča, Smer - sociálna demokracia
Michal Hlavoň, 29 r., technik, Petrovice, Sme rodina - Boris Kollár
Juraj Jakubík, Mgr., 29 r., etnológ, Hvozdnica, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna
strana, Nova
5. Július Kozák, 39 r., živnostník, Bytča, nezávislý kandidát
6. František Lukačko, 60 r., robotník, Bytča, Komunistická strana Slovenska
7. Roman Matušek, 27 r., živnostník, Bytča, Slovenská národná strana
8. Miroslav Minárčik, Bc., 50 r., primátor mesta, Bytča, Smer - sociálna demokracia
9. Roman Papánek, Bc., mjr., 46 r., bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany,
Bytča, nezávislý kandidát
10. Dušan Pinčík, 61 r., starosta obce, Hlboké nad Váhom, Kotleba - ľudová strana naše
Slovensko
11. Pavol Plaňavský, 33 r., logistika - vodič, Bytča, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
12. Antónia Podkrivacká, 50 r., konateľka, Kotešová, Šanca
13. Anton Školek, JUDr., 62 r., advokát, Bytča, nezávislý kandidát
14. Mária Štefunová, 55 r., podnikateľka, Hvozdnica, Nový parlament
15. Ján Tulis, Ing., 61 r., živnostník, Bytča, Slovenská národná strana
16. Peter Weber, Ing., 41 r., stavebný inžinier, Bytča, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna
strana, Nova
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
V Žiline
Dátum: 20. 9. 2017
Monika Lacúchová
predsedníčka volebnej komisie
podpis
1)

Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu
samosprávneho kraja.
2)
Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
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.
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