
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva 
v Hrubom Šúre 

Obec - Mesto - Mestská časť1) Hrubý Šúr 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 - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa 
jednotlivých volebných obvodov: 

Volebný obvod č. 1 
poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)  
 

1. Jozef Balczárek, 53 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
2. Mónika Baráth Gujber, PaedDr, Phd, 36r., stredoškolský pedagóg, Szövetség - 

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny 
3. Robert Botlo, 54 r., vodič z povolania, nezávislý kandidát 
4. Marek Ferenci, 39 r., výrobný pracovník – lakerník, nezávislý kandidát 
5. Nikola Karkeszová, Mgr., 36 r., manažér prenájmu, Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny 
6. Róbert Kevežda, 37 r., samostatný strážny úseku eskortnej a špeciálnej činnosti 

oddelenia ochrany, nezávislý kandidát 
7. Juraj Kiss, 65 r., manažér, nezávislý kandidát 
8. Ladislav Kiss, 46 r., výrobný pracovník, Ods - občianski demokrati Slovenska 
9. Ivan Lobotka, Ing., 49 r., IT konzultant, Ods - občianski demokrati Slovenska 
10. Ľudovít Vagenfal, 59 r., záhradník, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 

Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny 
11. Rudolf Varga, JUDr., 53 r., právnik, nezávislý kandidát 
12. Ivana Žubor, 36 r., obchodná zástupkyňa, Ods - občianski demokrati Slovenska 

 
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. 
 
 
 
 
 
V Hrubom Šúre 

Dátum: 06.09.2022 
predseda volebnej komisie 

podpis 
odtlačok pečiatky obce 

 

                                                           
1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite). 
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. 
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