REGIONÁLNY TÝŽDENNÍK

www.vranovskenoviny.sk, e-mail: redakcia@vranovskenoviny.sk

Roèník 45.
Vychádzajú
od roku
1969

Vranov nad Top¾ou 4. novembra 2013

Èí sl o

42

Cena: 0,30 €

V SOBOTU VO¼BY DO VÚC
V sobotu 9. novembra od 7.
do 22. hodiny sa uskutoènia
vo¾by do orgánov samosprávnych krajov. V našom okrese
ako vo volebnom obvode è. 13
si zo 61 zaregistrovaných kandidátov zvolíme 6 poslacov
Prešovského samosprávneho
kraja a z 9 kandidátov jedného predsedu PSK. Voliè je povinný preukáza, sa okrskovej
volebnej komisii preukazom totožnosti. Od èlenov okrskovej
komisie dostane prázdnu obálku s dvoma hlasovacími lístkami. Na jednom lístku je zoznam 61 kandidátov na poslancov PSK zoradených pod¾a abecedy a na druhom je zoznam 9 kandidátov na predsedu
PSK. Po prevzatí obálky a lístkov voliè vstúpi do priestoru urèeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Na hlasovacom lístku
pre vo¾by poslancov môže zakrúžkova, najviac 6 poradových
èísiel, teda najviac to¾ko, ko¾ko
poslancov má by, v našom vo-

lebnom obvode zvolených (môže aj menej, ale nie viac). Na
hlasovacom lístku pre vo¾by
predsedu môže zakrúžkova,
poradové èíslo len jedného
kandidáta. V priestore urèenom
na úpravu lístkov voliè vloží do
obálky obidva hlasovacie lístky,
opustí priestor a obálku vloží
do volebnej schránky. Volièovi,
ktorý sa neodobral do tohto
priestoru, komisia hlasovanie
neumožní. Ak sa voliè pri úprave lístkov pomýli, volebná komisia mu na požiadanie vydá
nové hlasovacie lístky. Voliè,
ktorý sa nemôže dostavi, do
volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiada, o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Za poslancov PSK budú zvolení 6
kandidáti, ktorí dostanú najväèší poèet hlasov. Ak v prvom kole volieb predsedu PSK nezíska ani jeden z kandidátov nadpoloviènú väèšinu platných hlasov, do 14 dní sa vykoná druhé
kolo volieb. Do druhého kola
postúpia už len dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväèší poèet hlasov.

SPOÈÍTAJÚ IM TO VOLIÈI?
Zastupite¾stvo PSK je potrebné preèisti). Vyplýva to
z poznatkov našej redakcie,
ktorá e-mailom oslovila všetkých súèasných poslancov
PSK, aby sa vyjadrili, èo sa
im vo volebnom období podarilo splni) a aké problémy
zostali nevyriešené. Na ponuku nezareagoval ani jeden zo šiestich poslancov.
Zrejme nepotrebujú volièom
vysvetli), preèo je tu vysoká
nezamestnanos), preèo nie

je naplnený vranovský priemyselný park, preèo sa Vranovská nemocnica ako majetok PSK dostala pod Pentu, preèo máme zastaralé
cesty, preèo nikto nerieši
odkalisko Poša s PCB látkami, arzénom, formaldehydmi, )ažkými kovmi a mnohými jedmi, preèo je zdravotný stav obyvate¾ov horší a horší, preèo sa v našom okrese rodí najviac detí
s vrodenými chybami..? (da)

