
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva 

v Ruskej 

Obec - Mesto - Mestská časť1)                           Ruská                  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. Ladislav Bernát, 36 r., manažér, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. |    
Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     

2. Veronika Bilázová, Mgr., 40 r., príslušníčka finančnej správy, nezávislá kandidátka 

3. Edina Bodnár, Ing., 35 r., riaditeľka neziskovej organizácie, Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. |  Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     
4. Ladislav Cserep, 40 r., samostatne zárobková činná osoba, nezávislý kandidát 

5. Klára Hencelová, Ing., 59 r., riaditeľka nemocnice, nezávislá kandidátka 

6. Alica Hornyáková, 54 r., vedúca kuchyne, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 

| Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     
7. Dávid Károly, 30 r., zdravotný asistent, nezávislý kandidát 

8. László Lakatos, 56 r., živnostník, Magyar Fórum - Maďarské fórum 

9. Ladislav Majoros, Ing., 50 r., referent prevádzky, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. 

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     
10. Ľuboš Szopko, 51 r., strojník, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. |  Aliancia - 

Maďari. národnosti. regióny     
11. Kristián Üveges, 45 r., zámočník, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. |  

Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     
12. Alexander Zuti, Bc., 53 r., rušňovodič, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 

Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     

 

Vo volebnom obvode sa volí  7  poslancov. 
 

V Ruskej 

Dátum: 07.09.2022 

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. 


