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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. 6 – Gelnica 

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

1. Juraj Drál, 55 r., súkromný podnikateľ, Kluknava,    

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina 

2. Stanislav Dzugas, Ing., 33 r., podnikateľ, Gelnica,  

       Republika 

3. Gabriel Eliaš, 35 r., návesný majster, Jaklovce,  

       Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko 

4. Mária Eperješiová, Ing., 60 r., manažérka, Kluknava,  

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

Slovenska 

5. Roland Franko, Ing., 52 r., lesný inžinier, Smolník,  

       Kresťanskodemokratické hnutie 

6. Pavol Gabčo, 43 r., nezamestnaný, Richnava,  

       Princíp 

7. Marek Grega, Ing., 39 r., riaditeľ úseku kvality, Veľký Folkmar,  

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení 

8. Jozef Papcun, Ing., 61 r., nezamestnaný, Gelnica,  

       Slovenská národná strana 

9. Igor Petrik, Ing., 58 r., starosta, Margecany,  

       nezávislý kandidát 

10. Kamil Petrík, Mgr., 44 r., poverený riadením centra voľného času, Gelnica,  

       nezávislý kandidát 

11. Arpád Plachetka, Mgr., 42 r., administratívny pracovník, Švedlár,  

       Hlas - sociálna demokracia 

12. Adriana Pribičková, 31 r., živnostníčka, Jaklovce,  

       Národná koalícia / nezávislí kandidáti 

13. Dušan Tomaško, Ing., MBA, 35 r., primátor, Gelnica,  

       nezávislý kandidát 

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 

 
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. 


