
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september  2009 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 22. septembra 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 29. septembra 2009 
 
 

I  n  f  o  r  m  á  c  i  a  
o príprave návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 2010 - 2014 
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 
zobrať na vedomie Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
informáciu o príprave návrhu na určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 
2010 - 2014. 
 

Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
informáciu o príprave návrhu na určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 
2010 -2014. 

      
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - dôvodovú správu 
 



 Dôvodová správa 
 
 
 
 
     V decembri 2010 sa uskutočnia voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. Pre voľby je potrebné utvoriť viac mandátové volebné obvody, v ktorom sa budú 
voliť poslanci pomerne k počtu obyvateľov mestskej časti. Volebné obvody a počet poslancov 
v nich určí miestne zastupiteľstvo a musí byť zverejnené najneskôr 65 dní pred konaním volieb 
(t.j. okolo 20. septembra 2010). Podľa plánu zasadnutí na rok 2009 by museli byť obvody a počty 
poslancov v nich schválené na júnovom zasadnutí v roku 2010. 
 
     Pre určenie počtu poslancov je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárneho roka, 
v ktorom sa vyhlásia voľby do orgánov samosprávy obcí. 
 
     V roku 2008 bol schválený zákon č. 535/2008 Z. z., ktorým sa menia a doplňujú niektoré 
zákony, ako aj zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v ktorom 
sa dňom vyhlásenia volieb do samosprávy obcí mení § 16 ods. 2 a 3. 
 
     Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti 
s počtom obyvateľov  
c) od 10 001 do 30 000 malo 9 až 15 poslancov, 
d) od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov, 
e) nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov. 
 
 
                                           2006           42 241 (podľa tohto údaja boli predchádzajúce voľby) 
Počet obyvateľov  k 01.01.2007    41 581 

2008           41 255 
2009           41 032 
2010           (údaj budeme vedieť vo februári - marci 2010). 

 
Druhý dôležitý údaj pre stanovenie obvodov je počet voličov. 
Počet voličov k výpočtu v roku 2006      38 196 
                                        v roku 2009      36 817. 
 
     Rozdiel medzi počtom obyvateľov 41 032 a počtom voličov 36 817 je 4 215 osôb, čo 
predstavuje na okrsok 123 osôb. Avšak mestská časť nemá evidenciu obyvateľov do 18 rokov po 
okrskoch, ako ani nemá evidenciu cudzincov s trvalým pobytom na svojom území, preto je 
potrebné pri výpočte obvodov použiť počet voličov a pri celkovom počte poslancov počet 
obyvateľov. 
 
     Mestskú časť sme rozdelili do 34 volebných okrskov (jeden okrsok má mať spravidla        
1 000 voličov, náš priemer je 1 083 voličov). Oznámenie o konaní volieb, utvorení volebných 
okrskov a určení volebných miestností je v prílohe č. 1. 
 
 
 



     Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme: 
 
- vytvoriť 8 volebných obvodov, 
- z toho 7 volebných obvodov so 4 okrskami a volia sa 2 poslanci, 
              1 volebný obvod so 6 okrskami a volia sa 3 poslanci. 
 
 
Obvod Počet 

volených 
Poslancov 

Okrsky v obvode Počet voličov Priemer na 
jedného 
poslanca 

1 2 1,2,3,4 4 208 2 104 
2 3 5,6,7,8,9,10 6 676 2 225 
3 2 11,12,13,14 4 170 2 085 
4 2 15,16,17,18 4 278 2 139 
5 2 19,20,21,22 4 274 2 137 
6 2 23,24,25,26 4 332 2 166 
7 2 27,28,29,30 4 359 2 180 
8 2 31,32,33,34 4 520 2 260 

                        17                                                                       36 817                      2 166 
 
Grafické znázornenie okrskov v prílohe č. 2 a obvodov v prílohe č. 3. 
 
     Pri návrhu 17 poslancov pre mestskú časť sme vychádzali z nasledujúcich údajov a prihliadali 
sme aj na eventualitu kolísavosti počtu obyvateľov. 
 
     Počet poslancov z rozpätia 15 – 25 poslancov pri počte obyvateľov od 30 001 do 100 000: 
15 poslancov   30 001 – 36 363 
16 poslancov  36 364 – 42 726 
17 poslancov  42 727 – 49 089 
18 poslancov  49 090 – 55 452 
19 poslancov  55 453 – 61 815 
20 poslancov  61 816 – 68 178 
21 poslancov  68 179 – 74 541 
22 poslancov  74 542 – 80 904 
23 poslancov  80 905 – 87 267 
24 poslancov  87 268 – 93 630 
25 poslancov  93 631 – 100 000 
 
     Uznesenie bude znieť: 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
u r č u j e 
 
pre volebné obdobie 2010 – 2014  
 
1. počet 17 poslancov miestneho zastupiteľstva, 
 



 
 
 
2. 8 volebných obvodov vymedzené volebnými okrskami a počty poslancov v nich takto: 
 
 
Volebný 
obvod 

Volebné okrsky  Počet volených 
poslancov 

1 1,2,3,4 2 
2 5,6,7,8,9,10 3 
3 11,12,13,14 2 
4 15,16,17,18 2 
5 19,20,21,22 2 
6 23,24,25,26 2 
7 27,28,29,30 2 
8 31,32,33,34 2 

 
 
     Žiadame, aby uvedenú informáciu ste zobrali na vedomie, diskutovali o tomto návrhu na 
kluboch, komisiách a ucelené návrhy na konečný materiál predložili do marca 2010 tak, aby za 
predložený návrh v júni 2010 hlasovala aspoň nadpolovičná väčšina, lepšie by bolo, aby hlasovali 
za návrh všetci poslanci. 



M e s t s k á   č a s ť  B r a t i s l a v a  -  S t a r é   M e s t o 
 

O  Z  N  Á  M  E  N  I  E  
o utvorených volebných okrskoch, 
o volebných miestnostiach a o čase 

voľby do orgánov samosprávnych krajov 
 
 

Starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 6 ods. 2 a § 24 zákona č. 303/2001 Z.z. 
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 
oznamuje : 
 
1. Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnia 
 

v sobotu 14. novembra 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. 
 
 
2. Na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov je na území mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto vytvorených celkom 34 volebných okrskov s nasledovnými volebnými 
miestnosťami : 

 
Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je: 
Základná škola, Škarniclova ul. č.1 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Beblavého  celá 
Kozia  23,25,27,29 
Mikulášska celá 
Palisády  2,2A,4,6,8,10,12,14 
Pilárikova  celá 
Podjavorinskej celá 
Skalná  celá 
Soférove schody celá 
Svoradova  celá 
Škarniclova celá 
Vodný vrch celá 
Zámocká  celá 
Zámocké schody celá 
Zochova  celá 
Židovská  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je: 
Základná škola, Škarniclova ul. č.1 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Bartoňova    celá 
Bradlianska   celá 



Čelakovského   celá 
Dankovského   celá 
Hlavatého    celá 
Koreničova   celá 
Krakovská    celá 
Krátka    celá 
Nám. Alexandra Dubčeka  celé 
Palisády    1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,27A,29,29A,31 
Partizánska   celá 
Smetanova   celá 
Strelecká    celá 
Šulekova    1,3,5,7,9,11,13 
Tvarožkova   celá 
Vansovej    celá 
Zrinského    celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je: 
Základná škola, Podjavorinskej č.1 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Donovalova celá 
Galandova  celá 
Godrova  celá 
Gunduličova celá 
Kuzmányho celá 
Maróthyho celá 
Mateja Bela celá 
Moyzesova celá 
Na brezinách celá 
Na Štyridsiatku celá 
Novosvetská 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,22,23,24,25,26,28 
Palisády  33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59 
Porubského celá 
Sládkovičova celá 
Somolického celá 
Štefánikova 1,3,5,7 
Šulekova  2,4,6,6A,8,10,12,14,16,18 
Timravina  celá 
Tolstého  celá 
Vlčkova  1,2,3,5,7 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je: 
Základná škola, Podjavorinskej č.1 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Hodžovo nám. celé 
Kapucínska celá 
Konventná  celá 
Kozia  3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28 



Lýcejná  celá 
Palisády  16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56 
Panenská  celá 
Staromestská celá 
Suché mýto celá 
Štetinova  celá 
Veterná  celá 
Župné námestie celé 
 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je: 
Základná škola, Nedbalova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Drevená  celá 
Heydukova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 
Hurbanovo nám. celé 
Jedlíkova  celá 
Kollárovo nám. celé 
Mariánska  2 
Obchodná  celá 
Poštová  celá 
Vysoká  celá 
Živnostenská celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je: 
Základná škola, Nedbalova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Dobrovského celá 
Dunajská  1,3,3B,5,7,9 
Heydukova 2,4,6,8,10,12,14,16,18 
Hollého  celá 
Kamenné nám. celé 
Kolárska  celá 
Mariánska  1,3,5,7,8,9,10,11,12,14 
Námestie SNP celé 
Rajská  celá 
Špitálska  2,3,4,5,6,7,8,9,10,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41 
Treskoňova celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 7 je: 
Základná škola, Nedbalova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Baštová   celá 
Biela   celá 
Farská   celá 
Františkánska  celá 
Františkánske nám. celé 



Hlavné nám.  celé 
Hviezdoslavovo nám. celé 
Kapitulská   celá 
Klariská   celá 
Klobučnícka  celá 
Kostolná   celá 
Laurinská   celá 
Michalská   celá 
Na vŕšku   celá 
Nedbalova   celá 
Panská   celá 
Podjazd   celá 
Prepoštská   celá 
Primaciálne nám.  celé 
Radničná   celá 
Rudnayovo nám.  celé 
Rybárska brána  celá 
Sedlárska   celá 
Strakova   celá 
Uršulínska   celá 
Úzka   celá 
Ventúrska   celá 
Zámočnícka  celá 
Zelená   celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 8 je: 
Základná škola, Jesenského ul. č.6 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Gorkého   celá 
Jesenského  celá 
Komenského nám. celé 
Kúpeľná   celá 
Lodná   celá 
Medená   2,3,4,5,6,7,9,11,13,13A,13B,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 
Mostová   celá 
Nám. Eugena Suchoňa celé 
Nám. Ľudovíta Štúra celé 
Palackého   celá 
Paulínyho   celá 
Rázusovo nábr.  celé 
Riečna   celá 
Rigeleho   celá 
Rybné nám.  celé 
 
 
 
 
 



Miestom konania volieb v okrsku č. 9 je: 
Základná škola, Jesenského ul. č.6 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Dobrovičova 1,2,3,4,5,7,9 
Fajnorovo nábr. celé 
Gondova  celá 
Medená  10,12,14,16,18,20,22,24,35,37 
Múzejná  celá 
Prešernova celá 
Tallerova  celá 
Tobrucká  celá 
Vajanského nábr. celé 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 10 je: 
Základná škola, Jesenského ul. č.6 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Buková    celá 
Dvořákovo nábr.   celé 
Kráľovské údolie   celá 
Lipová    celá 
Malá    celá 
Mlynská dolina   45,47,49,51 
Na kopci    celá 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu celé 
Nad lomom   celá 
Pod Bôrikom   celá 
Pod vinicami   celá 
Révová    celá 
Žižkova    celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 11 je: 
Základná škola, Mudroňova ul. č.83 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Bôrik  celá 
Čmelovec  celá 
Fialkové údolie celá 
Hradné údolie celá 
Hrebendova celá 
Inovecká  celá 
Jančova  celá 
Lubinská  celá 
Medzierka  celá 
Mudroňova 2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,64A,65,66,67,68, 
69,70,71,72,73,74,75,76,78,80 

Pri hradnej studni  celá 



Radvanská  celá 
Riznerova  celá 
Slepá  celá 
Staroturský chodník celá 
Strmá cesta  celá 
Údolná   celá 
V záhradách  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 12 je: 
Základná škola, Mudroňova ul. č.83 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Broskyňová  celá 
Červeňova   celá 
Fándlyho   celá 
Francúzskych partizánov celá 
Holubyho   celá 
Hummelova  celá 
Javorinská   celá 
Krmanova   celá 
Lichardova  celá 
Mošovského  celá 
Mudroňova  82,84,90,92 
Myjavská   celá 
Na Baránku  celá 
Stará vinárska  celá 
Šulekova 15,15A,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 

38,40,40A,42,44,46,48,50,52,52A,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72 
Žiarska   celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 13 je: 
Základná škola, Mudroňova ul. č.83 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Jurovského celá 
Mlynská dolina 35,37,39 
Mudroňova 77,77A,79,81 
Slávičie údolie celá 
Svetlá  celá 
Tichá  celá 
Vetvová  celá 
Vrchná  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 14 je: 
Základná škola, Mudroňova ul. č.83 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Bartókova  celá 
Drotárska cesta 1,3,4,5,6,6A,7,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,28A,30,32,34,36, 

38,40,42 



Haydnova  celá 
Mozartova  celá 
Mudroňova 83,85,85A,87,89,93,95,97,99,101 
Na Hrebienku celá 
Rubinsteinova celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 15 je: 
Základná škola, Mudroňova ul. č.83 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Drotárska cesta 9,17,19,19A,19B,21,21A,23,23A,23B,25,27,29,31,33,35,37,39,41,41B, 

43,44,45,46,48,51,53,54,55,56,57,59,65,67,74,76,80,84,86,88,90,92,94, 
96,98,100,102,104,106,109,111 

Hriňovská  celá 
Korabinského celá 
Martinengova celá 
Matúšova  celá 
Mlynská dolina 13,15,21,23 
Na stráni  celá 
Prvosienková celá 
Sklenárska  celá 
Srnčia  celá 
Súbežná  celá 
Šafránová  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 16 je: 
Základná škola, Dubová ul. č.1 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Brnianska   celá 
Cesta na Červený most 4,6,8,10,16 
Čerešňová   celá 
Dubová   celá 
Gaštanová   celá 
Hýrošova   celá 
Jaseňová   celá 
Javorová   celá 
K lomu   celá 
K železnej studienke celá 
Kubániho   celá 
Kysucká   celá 
Lamačská cesta  8,8A 
Mlynská dolina  1,9,11,33,41 
Pri Habánskom mlyne celá 
Pri Suchom mlyne  celá 
Senická   celá 
Šípková   celá 
Topoľová   celá 
Úprkova   celá 



Valašská   celá 
Záhorácka   celá 
Západný rad  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 17 je: 
Základná škola, Dubová ul. č.1 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Bohúňova  celá 
Búdková  celá 
Dolná  celá 
Gorazdova celá 
Hroboňova celá 
Jánošíkova  celá 
Krčméryho celá 
Krivá  celá 
Langsfeldova celá 
Laučekova  celá 
Lesná  celá 
Lovinského celá 
Majakovského celá 
Nekrasovova celá 
Prokopa Veľkého celá 
Socháňova  celá 
Tablicova  celá 
Tajovského celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 18 je: 
Základná škola, Hlboká cesta č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Andreja Plávku  celá 
Boženy Němcovej  celá 
Břeclavská   celá 
Dohnalova   celá 
Flöglova   celá 
Havlíčkova  celá 
Havrania   celá 
Hlboká cesta  4,5,6,8,9,12,14,16,22 
Lermontovova  celá 
Mišíkova   celá 
Na Slavíne   celá 
Novosvetská 27,29,31,32,33,34,35,36,36A,37,38,40,40A,41,41A,41C,41D, 

42,43,43A,44,45,46,49,50,51,52,54A,56,58,60,62,64 
Pažického   celá 
Podtatranského  celá 
Schillerova  celá 
Urbánkova  celá 



Vlčkova 4,6,8,8A,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29, 
31,33,35,37,37A,37B,39,41,43,45,47,49,51 

 
Miestom konania volieb v okrsku č. 19 je: 
Základná škola, Hlboká cesta č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Banícka  celá 
Čapkova  celá 
Malinová  celá 
Na Kalvárii celá 
Okánikova  celá 
Ostravská  celá 
Pod Kalváriou celá 
Podhorského celá 
Pražská  celá 
Sokolská  celá 
Za sokolovňou celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 20 je: 
Základná škola, Hlboká cesta č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Čajkovského celá 
Fraňa Kráľa celá 
Hlboká cesta 1,2,3,7 
Križkova  celá 
Leškova  celá 
Puškinova  celá 
Spojná  celá 
Štefánikova 2,4,6,6A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,24A,24B, 

25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43,47,49 
Vratňanská celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 21 je: 
Základná škola, Jelenia ul. č.16 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Bukureštská celá 
Holekova  celá 
Jozefa Kronera celá 
Kýčerského celá 
Murgašova celá 
Predstaničné nám. celé 
Šancová 1,1A,1B,2,3,3A,3B,4,5,5A,5B,5C,6,9,16,18,20,22,30,32,34,36,38,40,42,44,46 
Štefanovičova celá 
Žabotova  celá 
Žilinská  1,3,5,7,9,11 
 
 



Miestom konania volieb v okrsku č. 22 je: 
Základná škola, Jelenia ul. č.16 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Beskydská  celá 
Čajakova  1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,29 
Dobšinského celá 
Jelenia  celá 
Karpatská  celá 
Ľadová  celá 
Palárikova  celá 
Smrečianska 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,29,31,33,35,37,39,41,43,45 
Šancová  11,13,15,17 
Železničiarska celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 23 je: 
Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Americké nám. celé 
Banskobystrická celá 
Belopotockého celá 
Benediktiho celá 
Fazuľová  celá 
Floriánske nám. celé 
Imrich Karvaša celá 
Jozefská  celá 
Májkova  celá 
Mickiewiczova celá 
Námestie 1.mája celé 
Námestie slobody celé 
Radlinského 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16, 27,29,31,33,35,37 
Slovanská  celá 
Školská  celá 
Škovránčia celá 
Vazovova  1,2,3,4,5,6,7,7A 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 24 je: 
Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Anenská  celá 
Björnsonova celá 
Lehotského celá 
Povraznícka 5,7,9,11,13,15 
Záhrebská  celá 
Žilinská  2,4,8,10,12,14,16,18,20 
 
 
 



Miestom konania volieb v okrsku č. 25 je: 
Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Mýtna  1,2,5,7,9,11,13,15,19,21,23,23A,25,26,27,31,33,35,37,39 
Povraznícka 2,4,6,8,10,12,14,16,18 
Šancová  48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86A,86B 
Tabaková  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 26 je: 
Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Bernolákova celá 
Blumentálska 15,17,18,19,20,21,22,24,26 
Kmeťovo nám. celé 
Legionárska 2,4,6 
Mýtna  28,30,32,34,36,38,40,42 
Radlinského 22,24,24A,24B,26,28,30,32,34,34A,36,39,47,49,51,53 
Vazovova  8,9,9A,9B,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 
Wilsonova  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 27 je: 
Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Blumentálska 1,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,16 
Krížna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 28 je: 
Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Justičná   celá 
Karadžičova  35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57 
Nám. Martina Benku celé 
Poľská   celá 
Záhradnícka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25, 

27,29,31,33,35,37 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 29 je: 
Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Chorvátska celá 
Lužická  celá 
Moskovská celá 
Odborárske nám. celé 
Sasinkova  celá 
Strážnická  celá 
Šoltésovej  celá 



 
Miestom konania volieb v okrsku č. 30 je: 
Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Cintorínska celá 
Cukrová  celá 
Dunajská  13,15,21,23,25 
Ferienčíkova celá 
Francisciho celá 
Janáčkova  celá 
Lazaretská  1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,11,12 
Špitálska  14,16,18,20,22,24,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61 
Ul. 29. augusta 1A,2,3,4,5,6,7,8,10,12,18,20 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 31 je: 
Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Dunajská 27,29,31,33,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,60A, 

62,64,66,68,72 
Grösslingová 28,30,32,34,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,53A,54,55, 

56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,71,73,75,77 
Klemensova 1,2,2A,3,4,5,6 
Lazaretská  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 32 je: 
Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Bottova   celá 
Čulenova   celá 
Dostojevského rad 2,4,6,8,10,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28 
Chalupkova  celá 
Karadžičova  1,7,8,8A,9,10,11,17,21,23,25,27,29,31,33 
Košická   1 
Landererova  celá 
Malý trh   celá 
Mlynské nivy  1,2,3,4,6,8 
Olejkárska   celá 
Poľná   celá 
Pribinova   1,3,17,19,21,23,25 
Továrenská  celá 
Ul. 29. augusta  9,11,13,15,19,21,23,28,30,32,34,36,38 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 33 je: 
Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Dobrovičova  12,14,15,16,17 
Dostojevského rad 1,3,5,7,9,11,13,15,17,27 



Gajova   4,8,9,10,11,13,15,17,19,21 
Grösslingová  20,22,24,26,31,33,35,37 
Jakubovo nám.  celé 
Klemensova  7,8,9,10,11,12,13,15,17,19 
Lomonosovova  celá 
 
Miestom konania volieb v okrsku č. 34 je: 
Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch: 
Alžbetínska  celá 
Bezručova   celá 
Dobrovičova  6,8,10,11,13 
Dunajská   2,4,8,10,12,14,14A,16,18,20,22,24,26,28,30,32 
Gajova   1,2,3,5,7 
Grösslingová  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25 
Sienkiewiczova  celá 
Šafárikovo nám.  celé 
Štúrova   celá 
 

Uvedené volebné miestnosti a určené volebné okrsky sú príslušné aj v prípade konania druhého 
kola volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
3. Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania 

 
Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu 

obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a dva hlasovacie lístky – hlasovací 
lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja. 
 

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba 
jedného kandidáta. 
 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na 
hlasovacom lístku.) 
 

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací 
lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby do 
zastupiteľstva. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, 
komisia hlasovanie neumožní. 
 

Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie okrsková volebná 
komisia nové hlasovacie lístky. 

 
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že 

nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu 



hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho 
hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. 

 
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej 

schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však 
člen okrskovej volebnej komisie. 

 
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 

dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. 
 
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého 
kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom 
kole volieb. 
 
 
V Bratislave dňa  14. septembra 2009 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 





 


