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Mesto Gelnica Vás pozýva na

Deň matiek
,,Koncert našim drahým mamám"
Dňa 14.05.2006 o 15.30 hod. v priestoroch Penziónu Zámoček.

Všetkým mamičkám zaspieva sólista SND Mgr. Ivan Ožvát.

INFORMÁCIA PRE OBČANOV - VOLIČOV VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2006
Voľby do národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v jeden deň, v sobotu
17. júna 2006 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Volebné okrsky
a volebné miestnosti
VO č. 1
Staré mesto zahŕňa ulice: Banícka, Banícke nám., Cintorínska, Háj, Hlavná, Krížna, Lutherovo nám., Nemocničná, Požiarnícka, Slovenská, Slovenské Cechy, Turzovská, Zámková
Volebná miestnosť:
Mestský úrad, Banícke nám. 4
VO č. 2
Legy ulice: Agátová, Dubová,
Hnilecká, Jarná, Javorová, Jesenná, Lesná, Letná, Lipová,
Lyžiarska, Partizánska, Plynárenská, Potočná, Vodárenská,
Zimná
Volebná miestnosť:
Základná škola, Hlavná 121

Z listov občanov
Niektoré komunikácie v našom
meste sú vo veľmi zlom stave.
Na ich opravu sú potrebné peniaze, tých však nie je nazvyš.
Rozpočet mesta presne určí,
na čo sa využijú. Ak spomínam
komunikácie, mám na mysli
cestu okolo rímskokatolíckeho
farského úradu. Nielenže sa
ničí zámková dlažba, ktorá bola
položená ešte za bývalého primátora, ale poškodzujú sa aj

VO č. 3
sídlisko SNP zahŕňa ulice: Hviezdoslavova, Kukučínova, SNP,
Vajanského
Volebná miestnosť:
CVČ, Slovenská 67
VO č. 4
ulica Športová
Volebná miestnosť:
Futbalový štadión, Športová 13
VO č. 5
ulice: Tehelná, Záhradná
Volebná miestnosť:
Zimný štadión Petra Bindasa,
Športová 36

Volebná miestnosť:
Klub dôchodcov, Žakarovská 2
Voličské preukazy
Občan, ktorý má právo voliť a v
čase volieb nebude z akéhokoľvek dôvodu (liečenie, hospitalizácia, výkon práce, štúdium,
dovolenka ap.) v mieste trvalého bydliska, môže požiadať o
vydanie voličského preukazu,
ktorý ho oprávňuje voliť v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku. O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať osobne alebo prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby.

VO č. 6
Mária Huta ulice: Banská, Geologická, Hutná, Kováčska, Medená, Perlová, Pod brehom,
Strojárenská, Žakarovská, Železničná

Upozornenie:
Voličské preukazy v zmysle
zákona o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky č.

rodinné domy na tejto ulici z dôvodu premávky nákladných
motorových vozidiel. Praskajú,
resp. môžu popraskať múry
týchto domov. Podľa názoru
obyvateľov tejto ulice by tadiaľto nemali premávať nákladné
autá, pretože spôsobujú veľké
otrasy, ktoré majitelia domov
pociťujú. Obyvatelia týchto
domov navrhujú presmerovanie premávky nákladných áut,
a to z oboch strán okolo bývalého okresného úradu, Sociál-

nej poisťovne a Slovenskej
sporiteľne. Navrhujú upraviť
dopravné značenie tak, aby
okolo farského úradu a týchto
domov nemohli premávať nákladné vozidlá a aby sa namontovali dopravné značky so zákazom premávky týchto vozidiel. Aj na Zámkovej ulici je
dlažba poškodená v miestach
okolo bývalého Vinného domu,
kde sa nachádza kanalizácia a
mriežky, cez ktoré odteká voda. Ak sa tu neurobí úprava,

333/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vydávajú od
18. mája 2006 do 15. júna
2006 v úradných hodinách
mestského úradu (kancelária
č. 107 na prízemí). Po tomto termíne nebude možné vydať voličský preukaz.
Informovanie voličov
a námietkové konanie
Do 23. mája 2006 každý volič
obdrží informáciu o mieste a
čase konania volieb a poučenie
o spôsobe voľby, rovnako zoznam zaregistrovaných kandidátov. Námietkové konanie k zoznamu voličov môžete uplatniť v
pracovných dňoch a úradných
hodinách na mestskom úrade,
kancelária č. 107.
môže ľahko dôjsť k úrazu a
niekto si to bude musieť zobrať
na zodpovednosť. Problémy sú
na to, aby sa riešili. Ja len sprostredkujem trápenia a sťažnosti
obyvateľov mesta. Veď ten, kto
pravidelne kupuje a číta mesačník Gelničan, to dobre vie.
Snažím sa obohatiť tento mesačník svojimi vlastnými článkami, aby bol čoraz zaujímavejší a aby upútal pozornosť
každého čitateľa.
František Kovalík

