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„Raduj sa hospodár, Matej ľady láme.
Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme.
Mária Oceľová

Stíšme sa

Chcem počuť ticho,
môjho svedomia hlas,
i to, čo duša skrýva v nás.
Nech nás neruší nikto.
Už tuším Jeho bolesť, muky.
Návšteva svätá – pôstny čas!
Stíšme sa, podajme si ruky,
by nás neobišiel neba jas.

Plán zvozu odpadu

Detské centrum
Fašiangy trochu inak
Modrotlač a horehronský spev
Lyžiarské preteky
Voľby do Národnej
rady

Oslobodenie obce Polomka

Dňa 28. 1. 2016 sme si pripomenuli 71. výročie oslobodenia obce Polomka. Pripomeňme si niektoré historické
fakty o tejto významnej udalosti.
Horehronia sa týkala Zápa- časť stredného Slovenska až
dokarpatská útočná operácia po Liptovský Mikuláš a celé
vojsk 2. a 4. ukrajinského údolie Hrona.
Od Telgártu k Breznu postufrontu, prebiehajúca od 12.
januára 1945 do 1. marca povali Horehroním útvary 8.
1945. Táto vojenská operá- sovietskej jazdeckej divízie. V
cia bola priamou súčasťou období od 29. do 31. januára
veľkej strategickej ofenzívy oslobodili obce Telgárt, Čersovietskych frontov od Baltic- venú Skalu, Pohorelú, Heľpu,
kého mora po Karpaty. Práve Závadku, Polomku, Bacúch,
ňou sa začalo druhé obdo- Beňuš, Gašparovo, Bujakobie oslobodzovacích bojov vo, Braväcovo, Filipovo a prina území Československa. blížili sa k Breznu.
Do obce Polomka vstúpili
Prostredníctvom tejto operácie bolo oslobodené celé úze- v noci z 29. na 30. januára
mie východného Slovenska, 1945 vojaci Rumunskej arčasť južného a podstatná mády. V priestoroch miestnej

školy bola zriadená vojenská nemocnica, ktorá slúžila
predovšetkým pre potreby
armády.
Na znak úcty k týmto udalostiam sme položili veniec k
pamätnej tabuli na zdravotnom stredisku. Pietneho aktu
sa zúčastnili aj žiaci základnej školy s učiteľmi. Pripravili si báseň venovanú týmto
udalostiam a historické fakty
z oslobodenia obce. Sme
úprimne radi, že naše deti
sa dozvedajú o tých krutých
časoch, ktoré naši starí rodičia museli prežiť. Dúfame, že
už žiadna generácia ľudstva
nedopustí, aby sa také hrôzostrašné časy zopakovali.

Oznamujeme občanom, že poplatok za zber a likvidáciu
tuhého komunálneho odpadu na rok 2016 môžu uhradiť v
kancelárii VVS (vchod zozadu kultúrny dom). Po úhrade
poplatku občania obdržia harmonogram zvozu TKO ako aj
zvozu separovaného odpadu na celý rok 2016. Najbližšie sa
zvozy budú konať v nasledovných termínoch:
TKO - 7. 3. 2016
Separovaný - 1. 3. 2016
Odpad je potrebné triediť na druhy tak ako bolo doteraz obvyklé, okrem pneumatík (o novom zákone o odpadoch sme
písali v decembrom čísle 12/2015).
Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016, sa stanovil poplatok
za zvoz TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti, ktorá neseparuje odpad
10 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
5 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť potvrdenie
z internátu alebo školy
5 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Košiciach, alebo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
Poplatok na rok 2016 je možné uhradiť každý pracovný deň v čase
od 7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii úseku VVS v kultúrnom
dome vchod zozadu KD.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku uplatnili zľavu
na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú zmluvu alebo potvrdenie o
návšteve školy, aby ho predložili pri úhrade poplatku za rok 2016. V
opačnom prípade budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:
18. februára 2016 (štvrtok) o 17,00 hodine
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
4/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality
za rok 2015
5/ Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2016
6/ Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2015
7/ Rôzne
8/ Interpelácia a diskusia
9/ Záver

Maj rád druhého
ako hudbu
Detský domov Slniečko Polomka
pozýva
všetkých na hudobný program
s prvkami prevencie kriminality
pod názvom
Maj rád druhého ako hudbu.
Podujatie sa uskutoční
dňa 20. 2. 2016 (sobota)
o 10.00 hod.
v kultúrnom dome v Polomke.
Zamestnanci DeD
a OR PZ Dolný Kubín sa tešia
na Vašu účasť.
Vstupné: dobrovoľné

Na vďaku
nikdy nie je
neskoro
Aj keď sa ocitáme v prvej polovici
februára, na vďaku nikdy nie je neskoro.
Obyvatelia Hámru, rodina Bučková
a všetci prítomní na večernej svätej
omši dňa 24. 12. 2015 s úctou ďakujú
mužskej skupine Brezinky, ktorí spevom vianočných kolied i vinšmi umocnili
vzácnu štedrovečernú atmosféru v Kaplnke sv. Anny v Hámri.
V mene všetkých prítomných
s úprimnou vďakou
rodina Bučková
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Detské centrum Macíkovo
v mesiaci február
Rudolf Omasta, Kraskova 35, 80r.

Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Milému oslávencovi srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia
do ďalších dní a rokov života

My, mamičky z Polomky, chceme touto cestou poďakovať starostovi obce Ing. Jánovi
Lihanovi za podporu a ústretovosť pri realizácii našej myšlienky založiť si detské centrum
pre naše deti.
Spoločnými silami si priestor na poschodí v kultúrnom dome v bývalej kancelárii kultúry
pomaličky zútulňujeme, aby sme sa tam aj s deťmi dobre cítili. Privítame každú mamičku
s deťmi do troch rokov. Už sa na Vás tešíme.
Monika Tokárová

SPOMÍNAME
Len ten, kto stratil koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Odišla si tíško mami, už nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 26. februára si pripomenieme 30. výročie úmrtia
našej drahej mamy, starej a prastarej mamy
Magdalény Ďurčenkovej
S láskou a úctou spomína syn Rudolf s rodinou
a syn Ján s rodinou
...
Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 28. januára sme pripomenuli 15. výročie úmrtia
našej milovanej manželky a matky
Marty Buvalovej
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra Deniska,
synovia Martin a Marek, svokra, švagrovia a švagriná s rodinou,
súrodenci s rodinami,ostatná rodina a priatelia
...
Rok sa s rokom zišiel a je tu deň,
v ktorý si nám navždy odišiel.
Aj po druhom roku
tá rana v srdci bolí
a zabudnúť na ten smutný deň nedovolí.
Dňa 16. februára si pripomíname smutné druhé výročie úmrtia nášho milovaného otca
Jozefa Buvalu
S bôľom v srdci spomína manželka, syn Vladimír, synovia Jozef a Ján
s rodinami, dcéra Alena a ostatná rodina.
...
Odišla tíško, niet jej medzi nami,
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 21. februára si pripomenieme deviate výročie
úmrtia našej milovanej
Anny Vojtkovej
S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku
spomínajú  kolegovia z obecného úradu.
...
Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 7. februára sme si pripomenuli 15 rokov odvtedy
čo nás navždy opustil náš drahý
Milan Belko
S láskou a úctou spomína manželka Eva,
dcéra Marcela s rodinou, syn Matej s rodinou a ostatná rodina
...
Pane, ...otvor prosím nebo a vráť, čo si mi vzal...
čo bolo mi najbližšie a čo som najviac milovala.
Vráť mi moje slnko, úsvit môjho rána...
Veď, kto ma bude ľúbiť ako moja mama....?
Pane, ... otvor nebo, veď všemohúcim Ty máš byť...
Chcem ju ešte objať... Chcem sa ešte rozlúčiť...
Dňa 10. februára uplynuli dva dlhé smutné roky, ako nás
opustila naša drahá mamička, stará a prastará mama
Emília Šándorová
S bôľom v srdci spomínajú dcéry Janka a Milka s rodinami
a ostatná rodina
...
Ostalo len tiché miesto na cintoríne,
miesto plné žiaľu, spomienok a sĺz.
S úctou a láskou spomíname predovšetkým na tých,
ktorí nám boli v živote najbližší a najdrahší. Tak spomíname na našich rodičov, ktorí nám dali život.
Dňa 17. januára uplynulo 27 rokov odvtedy, čo nás
navždy opustil otec a starý otec
František Zubaľ
a dňa 12. februára uplynie prvý rok od smrti našej
drahej mamy a starej mamy
Márie Zubaľovej
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Mária, Anna a Emília s rodinami
a syn Štefan

Deti pôjdu na zápis
do základnej školy až v apríli
Zápis detí do prvého ročníka základných
škôl už nebude v januárovom termíne ako
doteraz, ale až v apríli. Túto zmenu priniesla
novela školského zákona 245/2009 Z. z. §20
odst.2 z júna minulého roku.
Rodičia či iní zákonní zástupcovia tak tento
rok privedú budúcich prvákov na zápis až v
období od 1. apríla do 30. apríla.
„Posun o dva a pol mesiaca si vyžiadala
prax, keď sa ukázalo, že pre mnohé deti je
tento čas významný pre dosiahnutie školskej
spôsobilosti,“ informuje rezort školstva. Ide
o súhrn psychických, fyzických a sociálnych
schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa
žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej
školy. „Mal by sa tak znížiť počet detí, u kto-

rých bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,“ vysvetlilo ministerstvo.
V súvislosti s týmto dochádza aj k ďalšej
úprave termínov viacerých úkonov, ktoré
nasledujú po zápise. Riaditeľ školy musí po
novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15.
júna a zároveň do 30. júna zaslať zoznam
prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.
Doteraz sa zápis konal v období od 15.
januára do 15. februára.
Zároveň MŠVVaŠ odporúča materským
školám, po prerokovaní a súhlase zriaďovateľa, o oznámení podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok uvádzať termín od 30.
apríla do 31. mája.
Ing. Daniela Škvarková, SŠÚ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2016

Narodení:

Harvan Ivan, Hronská 18
Belková Dorota, Sládkovičova 32
Caban Martin, Osloboditeľov 28
Murín Boris, SNP 51
Prihlásení: Lovičová Mariana, Kaštieľna 8
Kurkovský Jozef, Ždiarska 63
Kurkovská Tatiana, -„Kurkovský Matej,
-„Odhlásení: Mgr. Dupák Rudolf, Komenského 22
PhDr. Dupáková Jana
-„Dupák Branislav
-„Dupák Rudolf		
-„Zomretí:
Murinová Mária, Sládkovičova 46, 92 r.
Škvarková Magdaléna, Mlynská 2, 81 r.
Gergeľová Anna, Štúrova 82, 64 r.
Počet obyvateľov k 31.1.2016

-
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Bolo ich deväť, teraz ich je už jedenásť. Reč je o významných prvkoch a praktikách zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Najnovšie doň doplnili modrotlač a
horehronský viachlasný spev. Rozhodla o tom odborná
komisia vymenovaná ministerstvom kultúry.
Zápis do zoznamu je ocenením mimoriadnych prvkov
a praktík, ktoré sú uznávané
spoločnosťou a jednotlivcami. Doteraz na ňom figurovali
napríklad Radvanský jarmok,
tradičné ručné zvonenie, čičmianske ornamenty či gajdy
a gajdošská kultúra na Slovensku. O zápis modrotlače a
horehronského viachlasného

Fašiangový čas FSk Brezinky tento rok
prežila nahrávaním do Kapury a prípravou fašiangovej zabíjačky. Ponuka nahrať súťažné číslo do televíznej relácie
Kapura prišla iba niekoľko dní pred samotným nahrávaním.
Bolo potrebné všetko pripraviť a nacvičiť.

Piatok 29. januára sa televízny štáb rozložil v našom kine, kde sa znova
a znova opakovali a zlepšovali
nahrávky zvuku. Potom sme
sa presunuli do Závadky,
kde sme v miestnom múzeu
– drevenici nahrávali obraz.
Neúnavne sme jednotlivé
obrazy s veľkým nasadením
opakovali podľa pokynov
režiséra a kameramanov.
Po niekoľkohodinovom nahrávaní
štvorminútového
šotu sme si od televízneho
štábu vyslúžili veľkú pochvalu za celkovú výbornú
spoluprácu. Vyjadrili sa, že
už dávno nezažili také veselé, príjemné a bezproblémové natáčanie. Ak je dobrý a
zohratý kolektív, tak sa dobre

pracuje. No a ako
sa bude dariť nášmu
súťažnému
číslu v Kapure, o
tom rozhodnú diváci svojimi hlasmi.
Nahrávacie
peripetie sme prvý
krát zažili v roku
2006, kedy sme
účinkovali s priadkami a umiestnili
sme sa na prvom
mieste a v roku
2012 v silvestrovskom vydaní.
Sobotu naša fašiangová misia pokračovala v lyžiarskom
stredisku Bučnik. Všetci zainteresovaní – súboristi malí

aj veľkí, zástupcovia obce,
Drevotrieska Kašteľ, Peter
Bučko, spoluúčinkujúca Ľudo-

vá hudba MartinkyBobáňovej,
FSk Závačan a tiež štáb RTVS
začali ,,Fašiangovú zabíjač-

ku“. Súboristi a pracovníci
obce sa zhostili pomocných
prác a organizovali priebeh
celej akcie. DrevostrieskaKašteľ v zložení – Jagerčíkov-

ci, Piliarovci
a druhí Jagerčíkovci celý deň
plnili dôležitú úlohu – prípravu
zabíjačkových špecialít a jedál.
Počas výroby všakovakých dobrôt sa
k nim pridali aj dobrovoľníci zapálení
pre dobro veci, ktorí
si to chceli vyskúšať. Spoluúčinkujúci
sa pridali do davu a
tancom a spevom
dotvárali skvelú atmosféru celého dňa.
No a najdôležitejší človek – mäsiar
Peter Bučko (ktorý
sponzorsky podporil
túto akciu) spolu s pomocníkmi predvádzal svoje remeslo.
Nuž a to bolo niečo pre naše
ľudské zmysly. Oči
divákov
sledovali
celú prípravu, obáranie a opaľovanie
po
starosvietsky,
čuch vnímal úžasné vône šíriace sa
z pariacich kotlov,
chuťové
poháriky
pookriali pri degustácii výrobkov a vynikajúcej kapustnice. K tomu výborná
muzika
lahodiaca
našim ušiam...
Čo viac si človek
môže priať.
Na záver sa patrí
poďakovať už vyššie
spomenutým
ľuďom za prípravu a
priebeh tejto fašiangovej akcie. Zároveň taktiež všetkým,
ktorí priložili ruku
k dielu, ktoré sa
vydarilo a vytvorili
z obyčajného dňa
deň príjemný a nezabudnuteľný
pre
všetkých ľudí dobrej
vôle, ktorí prišli s
nami pofašangovať.
PS: A aby sme
nezabudli. Bez prasiatka, ktoré
nám na túto akciu zakúpilo vedenie obce by to nešlo. Ďakujeme a ak dožijeme, na rok by
sme mohli skúsiť zas.
Marta Pisárová

ktorú naspievali muži zo Šumiaca.
Čo charakterizuje horehronský viachlasný spev:
- Reprezentuje pastiersku a
pastiersko-ľudovú kultúru, ktorú priniesla valašská kolonizácia v 15. a 16. storočí
- Základ má v liturgickom speve v pravoslávnom a gréckokatolíckom náboženstve

Modrotlač a horehronský
viachlasný spev
sú medzi kultúrnou elitou
spevu usilovali Ústredie ľudovej umeleckej výroby Slovenska i Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ale aj folkloristi a
obce Horehronia. Pripísané do
kultúrnej elity boli 28.1.2016.
Mužský viachlasný spev má
v oblasti Horehronia dlhú tradíciu. Spieva sa takto pri rôznych rodinných príležitostiach,
ale aj na pohreboch. Spev zaznel už mnohokrát vo filmoch
ako Pacho, hybský zbojník či
Nevesta hôľ. Najznámejšou
piesňou je Na Kráľovej holi,

- Na Horehroní sa prenáša
z pokolenia na pokolenie
- Spieva sa na svadbách, krstinách, rodinných stretnutiach,
pohreboch
- Tradíciu držia v horehronských obciach Polomka, Závadka nad Hronom, v Heľpe,
Pohorelej, Šumiaci, Telgárte,
Vernári
- Najznámejšia pieseň v podaní horehronských spevákov je
Na Kráľovej holi
Zdroj: Pravda.sk

Títo ľudia to naozaj vedia!!!
Počas soboty 30. januára sme prežili opäť silné zážitky z fašiangovej zabíjačky v Polomke na Horehroní. FSk Brezinky zorganizovali toto podujatie, ktoré ocenili folklóristi i lyžiari,ktorí na svahu
Bučník strávili krásny slnečný deň. Chutné špeciality rozvoniavali
a okoloidúci si mohli na nich pochutnať. Hudba a spev patril neodmysliteľne k tejto akcii, ktorá vygradovala veselicou v reštaurácii
Bučník. ĽH Martinky Bobáňovej malá tu česť, postarať sa o hudobnú produkciu, ktorá roztancovala všetkých prítomných.
Opäť sme si odniesli super zážitky!
Do budúcna vrele odporúčam, Títo ľudia to naozaj vedia!!
Miloš Bobáň
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Turistika
v Polomke

Lyžiarske preteky
Dňa 29. januára 2016 dopoludnia sa na lyžiarskom vleku BUČNIK uskutočnili lyžiarske preteky našej školy, čím
zároveň skončil lyžiarsky výcvik našich siedmakov, ktorý
trval celý týždeň. Súťažili chlapci a dievčatá v troch kategóriách: 1.- 3. ročník, 4. - 6. ročník a 7.- 9. ročník. Ostatní prišli svojich spolužiakov povzbudiť, sánkovať sa a
tak strávili pekný deň na snehu. Pohybom na čerstvom
vzduchu ukončili polrok a odbúrali stres po polročnom
vysvedčení.
Výsledková listina školských pretekov v zjazdovom lyžovaní
pre školský rok 2015/2016.
Dátum: 29. 1. 2016
Miesto: Ski centrum Bučnik
Kategórie: 1.-3. roč., 4.-6. roč., 7.-9. roč.
št. číslo meno a priezvisko trieda výkon poradie
23 Matúš Šuchaň 2.a 46,70 1.
27 Samko Bartošík 2.a 54,70 2.
2 Denis Hrablay 3.a 54,71 3.
3 Alex Fusek 2.a 59,48 4.
15 Christián Tokár 3.a 1:01,36 5.
16 Marko Sidor 2.a 1:05,61 6.
25 Lukáš Štulajter 2.a 1:11,39 7.
4 Kristína Tabernausová 3.a 42,95 1.
1 Lívia Kohútová 1.a 52,42 2.
22 Kamila Kohútová 1.a 1:04,64 3.
24 Andrej Štulajter 5.a 54,89 1.
9 Adam Mesiarkin 5.a 59,98 2.
26 Andrej Tóth 5.a 1:15,11 3.
7 Alexandra Račeková 5.a 46,48 1.
5 Diana Brozmanová 5.a 53,16 2.
6 Emma Gergeľová 5.a 55,95 3.
13 Samuel Maruškin 7.a 38,51 1.
14 Maroš Bošeľa 9.a 43,48 2.
19 Norbert Hrablay 9.a 43,80 3.
11 Patrik Ďurčo 8.a 44,32 4.
18 Miloš Roľko 9.a 45,77 5.
20 Matúš Homola 9.a 50,82 6.
17 Nikola Maruškinová 9.a 43,67 1.
21 Vanesa Švidraňová 9.a 43,70 2.
10 Alena Kubušová 8.a 46,45 3.
12 Viktória Majerčíková 7.a 56,13 4.
Najrýchlejší čas: dievčatá - Kristína Tabernausová 3.a 42,95
chlapci - Samuel Maruškin 7.a 38,51

Účastníci výstupu na Ďumbier 9. 5. 1980

Ak si chcete osviežiť spomienky na svoju mladosť,
ktorú ste strávili na turistických chodníkoch, prezrite si
turistickú kroniku spracovanú
v elektronickej podobe internetovej stránky:
turistikavpolomke.webnode.
sk/ a turistické potulky detí ZŠ
v súčasnosti:
naskruzok34.webnode.sk/.
Mgr. Pavel Návoy

Marianna a Martin
na Fitz Roy

Marianna Jagerčíkova
spolu s Martinom Hurtajom
z L. Mikuláša 30.1. 2016
vystúpili na legendárny Fitz
Roy vysoký (3405 m), v Argentíne. Výstup realizovali
známou cestou Afanassieff,
ktorá vedie SZ hrebeňom.
Táto cesta bola otvorená
francúzskou expedíciou v
roku 1979. Cesta, s výškovým prevýšením 1600 m
patrí medzi najdlhšie cesty na Fitz Roy. O výstup sa
pokúsili už vlani, ale 300 m
pod vrcholom sa museli otočiť, kvôli náhlej zmene meteorologických podmienok
(veľmi silný vietor). Stručný
opis trasy - po 7 h nástupe
pod stenu - v prvý deň sme
vyliezli 450 m a zabivakovali
na pohodlnej polici. Na dru-

hý deň sme začali liezť za
brieždenia a na vrchol vystúpili o 8h večer. Znova zabivakovali na hrebeni v J stene, cca 100 m pod vrcholom
na snehovom poli. Lezenie
bolo zhruba z polovice v obťažnosti 5-6a+, s niektorými
zaľadnenými časťami a zvyšok bol v ľahšom lezeckom
teréne. V priaznivých meteorologických podmienkach,
sme celkovo liezli 18h. Na
tretí deň sme zlanili Francoargentinou a cez Brecha de
los Italianos (8h), potom zostúpili ľadovcom cez Paso
Superior k jazeru Laguna de
los Tres, kde sme poslednýkrát bivakovali pred návratom do El Chaltenu.
Marianna Jagerčíková

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Deň konania volieb: 5.3.2016
Miesto konania volieb: ZŠ Polomka, Ul. Komenského č. 34

HLASOVACIE PREUKAZY
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce ( teda najneskôr 4. marca 2016 ). Požiadať oň
možno aj v listinnej forme alebo elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (
teda najneskôr 15. februára 2016).
Adresa na písomnú korešpondenciu: Obec Polomka, Osloboditeľov č. 12, 976 66
Polomka
Elektronicky na adrese: sekretariat@polomka.sk
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi :
a)
meno a priezvisko, rodné číslo
b)
štátna príslušnosť
c)
názov obce, názov ulice, číslo domu
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť
svojím podpisom.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
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