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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

podľa volebných obvodov 

Volebná komisia Košického 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 Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov: 

Volebný obvod č. 9 – Sobrance  

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3) 

1. Juraj Andrejco, Ing., 65 r., predseda občianskeho združenia, Sobrance,  

       Starostovia a nezávislí kandidáti 

2. Peter Báthory, MBA, 38 r., starosta obce, Baškovce,  

       nezávislý kandidát 

3. Petronela Čergeťová, 60 r., team leader, Sobrance,  

       Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods – občianski  demokrati 

Slovenska 

4. Pavel Demeter, 42 r., živnostník, Kristy,  

       Kresťanská únia 

5. Štefan Džurina, MVDr., 60 r., súkromný veterinárny lekár, Sobrance,  

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení 

6. Michal Gič, Ing., 59 r., riaditeľ strednej školy, Sobrance, 

       Kresťanskodemokratické hnutie 

7. Martin Hrunka, Mgr., 46 r., starosta obce, Veľké Revištia,  

       nezávislý kandidát 

8. Peter Marton, MVDr., 55 r., finančný poradca, Nižné Nemecké,  

       Národná koalícia / nezávislí kandidáti 

9. Marián Mitro, 61 r., referent dopravy, Sobrance,  

       Republika 

10. Roman Oklamčák, Ing., 49 r., zástupca primátora, Sobrance,  

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení 

11. Marián Petro, MVDr. Mgr., 56 r., riaditeľ zariadenia sociálnych služieb, Sobrance,  

       nezávislý kandidát 

12. Marián Sejna, Ing., 42 r., referent pre ochranu lesa, Sobrance,  

       Hlas - sociálna demokracia 

13. Jozef Staško, Ing., 59 r., lesný inžinier, Hlivištia,  

       nezávislý kandidát 

14. Daniel Tiža, Ing., MBA, 42 r., riaditeľ úradu práce, Sobrance, 

       nezávislý kandidát 

 

 

                                                           
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 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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15. Denisa Viňanská, Mgr., 47 r., učiteľka, Sobrance,  

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina 

16. Stanislav Vinc, Ing., 63 r., manager, Ostrov,  

       Národná koalícia / nezávislí kandidáti 

17. Paula Zoľáková, 46 r., vedúca oddelenia kultúry, Sobrance,  

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina 

18. Vavrinec Žeňuch, PhDr., 28 r., doktorant, Husák,  

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, 

Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova 

 

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 

 

 

 

V Košiciach 

Dátum: 21. 09. 2022 

 

JUDr. PhDr. Peter Švider, v. r.  

predseda volebnej komisie 

podpis 

odtlačok pečiatky volebnej komisie 


