
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

vo Vrakúni  

Obec Vrakúň 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. Denisa Bögiová, 44 r., vedúca finančného oddelenia, nezávislá kandidátka 
  2. János Fekete, Ing., 69 r., dôchodca, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók / Aliancia –    
     Maďari. národnosti. regióny 
  3. Ladislav Fodor, 40 r.,  profesionálny vojak, nezávislý kandidát 
  4. Tibor Halász, 56 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
  5. Peter Kiss, 43 r., súkromný  podnikateľ,  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók / Aliancia    
     –  Maďari. národnosti. regióny 
  6. Diana Kósa, 41 r., adm. pracovníčka,  nezávislá kandidátka  
  7. Michal Kósa, 36 r., vodič,  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók / Aliancia –  Maďari.    
      národnosti. regióny 
  8. Ernest Matus, 57 r., súkromný podnikateľ, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók /     
      Aliancia –  Maďari. národnosti. regióny 
  9. János Méri, 31 r., súkromný  podnikateľ, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók / Aliancia  
      –  Maďari. národnosti. regióny 
10. Silvester Szabó, 44 r., murár, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók / Aliancia –  Maďari.  
      národnosti. regióny 
11. Gabriela Tóthová, 38 r., úradníčka, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók / Aliancia –     
      Maďari. národnosti. regióny 
12. Gellért Végh, 36 r., súkromný podnikateľ,  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók /     
      Aliancia –  Maďari. národnosti. regióny 
  

 

Vo volebnom obvode sa volí  9 poslancov. 
 
 
V  Vrakúň 

Dátum: 06.09.2022 
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. 


