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Kronikár mesta Trenčín Jozef Čery jubiluje
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Trenčín sa v roku 1412 stal slobodným kráľovským mestom. Kráľ Žigmund Luxemburský mu udelil tento štatút s výsadami, aké mali Budín, či Stoličný Belehrad. Medzi nimi bolo napríklad aj právo meča, ktoré povoľovalo trestať smrťou.
Trenčín si udelenie výsad bude pripomínať celý rok. Viac informácií nájdete
v budúcom vydaní.
(EV)
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Príprava na Voľby 2012
Približne šesť až sedem ton materiálu bolo nutné roztriediť,
aby sa mohli v sobotu 10. marca o siedmej hodine ráno začať
voľby do NR SR aj v Trenčíne.

Mesto má 50 okrskov a v každom z nich v priemere tisíc voličov. Pre každého musela byť
nachystaná obálka a 26 lístkov
kandidujúcich politických strán.
Ako informoval jeden z garantov
volieb v Trenčíne Ivan Škultéty,
vzhľadom na vysoký počet kandidujúcich subjektov, ide o najväčšie voľby doteraz. „Do jedného okrsku je pripravený približne
jeden meter kubický materiálu,“
povedal.
Od 20. februára ho triedili
a pripravovali verejnoprospešní
pracovníci vo veľkej zasadačke
mestského úradu tak, aby sa v pi-

atok 9. marca mohol preniesť do
Klientskeho centra. Z toho dôvodu musí byť centrum pre verejnosť od 12.00 hodiny zatvorené.
V sobotu 10. marca už po štvrtej
hodine ráno nastúpia do práce
nosiči a šoféri. Do siedmej hodiny musia byť totiž všetky materiály prevezené a nachystané
vo volebných miestnostiach tak,
aby mohli byť otvorené a pripravené prijať prvých voličov.
V okrskových volebných komisiách je delegovaných spolu
696 členov a 50 zapisovateľov,
počet členov v komisiách sa pohybuje od 13 do 18. Na zabez-

pečenie volieb prišlo od štátu
34 750 eur. Štát predpokladal,
že v komisiách bude iba sedem členov. Vzhľadom na to, že
v meste Trenčín ich je v okrskových volebných komisiách viac,
takto vymedzené prostriedky na
odmeny členov a zapisovateľov,

na občerstvenie a stravovanie,
sú nepostačujúce. Preto Trenčín
požiadal o ich navýšenie. Podľa
informácií Združenia miest
a obcí Slovenska, nedostatok
prostriedkov pre členov komisií
hlásia aj ďalšie obce a mestá.
TEXT: (EV), FOTO (JČ)

