
Starosta obce podľa § 11b zákona č. 70/ 2018 Z. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce v utorok 30.10.2018 o 16:00 hod.  
do veľkej sály kultúrneho domu v Záriečí. 
Program: 
1.Určenie zapisovateľa 
2.Odpočet činnosti vedenia obce- predloží starosta obce Ing. Jozef Kollár 
3.Predstavenie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva 
4.Predstavenie kandidátov na starostu obce 
 
 
V Záriečí 26.10.2018                                                             Ing. Jozef Kollár, starosta obce                                                                             
 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Záriečí. 
Obec Záriečie 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 strany: 
 
1. Anna Beňová, 63 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana  
2. Zuzana Brtišová, 55 r., opatrovateľka, Národná koalícia  
3. Štefan Chodúr, 65 r., dôchodca, Slovenská národná strana  
4. Katarína Kožúriková, Mgr., 44r., živnostníčka, nezávislá kandidátka  
5. Rastislav Kredatus, Ing., 38 r., vedúci pobočky, Smer-sociálna demokracia  
6. Miroslav Kuchta, 49 r., hasič záchranár, Smer-sociálna demokracia  
7. Milan Lišanik, 31 r., elektronik, nezávislý kandidát  
8. Ján Martiško, 54 r., robotník, Smer-sociálna demokracia  
9. Andrea Nosková, 44 r., administratívna pracovníčka, Slovenská národná strana  
10. Ján Ofúkaný, 48 r., gumár-operátor, Slovenská národná strana  
11. Jana Siekliková, Mgr., 36 r., učiteľka MŠ, Smer- sociálna demokracia  
12. Dagmar Somíková, 49 r., zástupkyňa MŠ, Smer-sociálna demokracia  
13. Kristína Šidlíková, 22 r., učiteľka MŠ, Smer-sociálna demokracia  
14. Lenka Štefániková, 29 r., robotníčka, Smer-sociálna demokracia  
15. Jana Tašková, 48 r., kuchárka, Národná koalícia  
16. Miloš Zvonek, 38 r., špecialista logistiky, Slovenská národná strana 
 
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. 
 
** 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Záriečie.  
Obec Záriečie 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 - primátora mesta - starostu mestskej časti:  
 
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany: 
 
1. Peter Haluška, 42 r., vodič, Smer-sociálna demokracia  
2. Jozef Kollár, Ing., 47 r., starosta obce, nezávislý kandidát 


