
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

v Novej Bystrici  

Obec Nová Bystrica 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. Jozef Balačin, Ing., 37 r., starosta obce, nezávislý kandidát 

2. Michal Balačin, Mgr., 35 r., zástupca starostu, nezávislý kandidát 

3. Peter Čierňava, Mgr., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 

4. Monika Držiaková, Ing., 48 r., manažérka banky, Smer - sociálna demokracia 

5. Adriana Ficková, JUDr., 40 r., právnička, nezávislá kandidátka 

6. Ľubomír Griga, 39 r., údržbár, Slovenská národná strana 

7. Jana Huláková, 56 r., živnostníčka, Smer - sociálna demokracia 

8. Jaroslav Kašuba, Mgr., 41 r., vedúci oddelenia obchodu, Dobrá voľba a umiernení 

9. Jaroslav Kováč, 50 r., živnostník, Slovenská národná strana 

10. Stanislav Kováč, 38 r., konateľ, Hlas - sociálna demokracia 

11. Vladislav Kuniak, 58 r., mechanik, nezávislý kandidát 

12. Miroslav Masnica, 49 r., štátna správa, nezávislý kandidát 

13. Radovan Svitek, Ing., PhD., 28 r., priemyselný inžinier, nezávislý kandidát 

14. Dušan Šadibol, 54 r., majiteľ obchodu, Slovenská národná strana 

15. Ján Šadibol, 65 r., žeriavnik, Spolu - občianska demokracia 

16. Adriana Šadibolová, 54 r., zdravotníčka, Spolu - občianska demokracia 

17. Ján Šteininger, Ing., PhD., 31 r., výskumný pracovník, nezávislý kandidát 

18. Rastislav Šutiak, 43 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia 

 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov. 

 
 

V Novej Bystrici  

Dátum: 14.09.2022 

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. 


