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Technicko-organizačné zabezpečenie volieb prezidenta I. kolo - 21. 3. 2009

TermínOdvolávka §ZodpovednýÚlohaČíslo

počet dní predúlohy

30. 1. 2009starostaUrčenie zodpovedných pracovníko za org.-technické1
(VO org. a EO)zabezpečenie volieb

30. 1. 2009starostaVypracovanie org.-technického zabezpečenia volieb2
(VO org. a EO)na podmienky mestskej časti

30. 1. 2009VO VS,KaŠZmluvné zabezpečenie volebných miestností v určených3
volebných okrskoch

04. 2. 2009§ 3 ods. 2starostaUrčenie volebných okrskoch ak nim prislúchajúce4
45(VO org. a EO)volebné miestnosti

05. 2. 2009VO org. a EOZabezpečenie zapisovateliek OVK (zisťovanie osobných 5
údajov, vyhotovenie tabuliek, príprava menovacích
dekrétov

09. 2. 2003§ 10 ods. 3starostaVymenovanie zapisovateliek (podpis dekrétov)6
40(VO org. a EO)

priebežneVO org. a EOAktualizácia voličských zoznamov7
09. 2. 2003§ 14 ods. 1HVALA-LEPOZverejnenie oznámenia o voľbách8

40(VO org. a EO)

12. 2. 2009VO org. a EOPríprava porady zapisovateliek (zabezpečenie priestorov, 9
pozvánka, potrebné materiály)

13. 2. 2009VO org. a EOPrvé zasadnutie zapisovateliek - inštruktáž10
19. 2. 2009§ 9 ods. 1pol.stranyNahlásenie zástupcov a náhradníkov členov OVK11

30

20. 2. 2009VO org. a EOVytvorenie OVK zo zástupcov politických strán a hnutí12
20. 2. 2009starostaVymenovanie chýbajúcich členov OVK13

VO org. a EO

20. 2. 2009VO org. a EOPozvánka, príprava na 1. zasadnutie OVK (príprava14
potrebných tlačív, potvrdení, zoznamov, sály, ozvučenie, 

abecedného zoznamu, atď. pre každú OVK

23. 2. 2009VO VS,KaŠTlač oznámení voličom o zápise do voličských zoznamov15
s poučením

24. 2. 2009§ 9 ods. 3VO org. a EO1. zasadnutie OVK16
23

01. 3. 2009§ 14 ods. 2CHVALA-LEPODoručenie oznámení občanom o zápise do zoznamu17
20voličov v mestskje časti

3. 3. 2009VO org. a EOZačatie riešenia námietok voči voličským zoznamom18
10. 3. 2009VO VS,KaŠZmluvné zabezpečenie dopravy do OVK19
13. 3. 2009VO org. a EOPožiadanie súdu o prehľad osôb vo výkone trestu odňatia20

slobody a osôb pozbavených svojprávnosti

15. 3. 2009VO VS,KaŠZmluvné zbezpečenie stravy pre členov OVK21
15. 3. 2009VO org. a EOZabezpečenie informovanosti zdravotníckych zariadení, cely22

predbežného zariadenia a DD o konaní volieb

13. 3. 2009VO org. a EOZabezpečenie školenia členov OVK23
VO org. a EOZabezpečenie prevzatia obálok na hlasovanie od OU BA24
VO org. a EOZabezpečenie prevzatia volebných lístkov od OU BA25
VO org. a EOZabezpečenie pečiatkovania volebných lístkov pečiatkou26

MČ
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VO org. a EONačítavanie volebných lístkov a obálok do jednotlivých OVK27
od 16.03 doVO VS,KaŠVybavenie volebných miestností  (volebné schránky, zásteny,28
19.3.2009štátny znak, štátna vlajka, označenie volebných miestností,

stoly, stoličky, písacie potreby, nádoby ma odkladanie 

nepoužitých volebných lístkov)

20.3. 2009VO org. a EOSpracovanie námietok29
16. 3. 2009VO VS,KaŠTlač voličských zoznamov (skúška)30

VO org. a EO

18. 3. 2009VO VS,KaŠOdovzdanie lístkov na stravu, nevyhnutných tlačív a pomôcok31
pre činnosť komisie a občerstvenia

19. 3. 2009VO org. a EOOdovzdanie potrebných tlačív a pokynov zapisovateľkám32
OVK (pokyny OU BA, ÚVK, zápisnice, metodika,

ospravedlnenky, prezenčné listiny, tabuľky, menovacie

dekréty členov OVK)

19. 3. 2009VO VPZabezpečenie náležitej ochrany objektov, v ktorých sa budú33
konať voľby

19. 3. 2009VO VS,KaŠTlač zoznamov voličov, zoznamu osôb pozbavených34
VO org. a EOsvojprávnosti

20. 3. 2009VO soc., Zabezpečenie zdravotnej služby35
zdrav. a byt.

20. 3. 2009VO VS,KaŠVykonanie revízie výťahov, elektrického vedenia36
20. 3. 2009VO org. a EOUkončenie riešenia námietok, spracovanie námietok37
20. 3. 2009VO org. a EONahlásenie počtu oprávnených osôb a počtu vydaných38

voličských preukazov

20. 3. 2009predsedovia OVKPrevzatie volebných miestností39
20. 3. 2009VO OVaIzabezpečenie parkoviska pre vozidlá OVK40

ved. odd . VP

21. 3. 2009VO VS,KaŠOdovzdanie volebných lístkov, zoznamu voličov, obálok,41
do 5,00 hod.VO org. a EOmobilov, kľúčov od volebných schránok predsedom OVK

21. 3. 2009VO VS,KaŠPreberanie odovzdaných zapečatených archívnych42
VO org. a EOschránok, mobilov, kľúčov a dokumentov od predsedov

OVK

21. 3. 2009VO org. a EOUloženie dokumentácie do archívu43


