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Príloha č. 2

k Príkazu starostu č. 2/2009

Technicko-organizačné zabezpečenie volieb poslancov do EÚ
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6. 6. 2009

TermínZodpovednýÚlohaČíslo
úlohy

25.03.2009starostaUrčenie zodpovedných pracovníkov za org.-technické1

(ved. odd. OrgaEO)zabezpečenie volieb

25.03.2009starostaVypracovanie org.-technického zabezpečenia volieb2
(ved. odd. OrgaEO)na podmienky mestskej časti

do 31.03.2009ved. odd. OrgaEOPísomné oslovenie organizácií - vlastníkov priestorov a3
ved. odd. VS,KaŠpožiadať ich o potvrdenie prenájmu miestností 

do 15.04.2009ved. odd. VS,KaŠZmluvné zabezpečenie volebných miestností v určených4
volebných okrskoch

do 17.04.2009starostaUrčenie volebných okrskov5

(ved. odd. OrgaEO)§ 6 ods. 2

do 17.04.2009starostaUrčenie volebných miestností7
(ved. odd. OrgaEO)§ 6 ods. 2

starostaUrčenie času a miesta konania volieb v MČ6
§ 20

do 22.04.2009ved. odd. OrgaEOZabezpečenire prevzatia voličských preukazov od7
Obvodného úradu v Bratislave

do 22.04.2009ved. odd. OrgaEOZabezpečenie prevzatia  ostatných volebných tlačív od8
Obvodného úradu v Bratislave

do 27.04.2009ved. odd. OrgaEOPrijímanie žiadostí o zapísanie do zoznamu voličov MČ9
občanov iných členských štátov Únie§ 7 ods 2

priebežneved. odd. OrgaEOAktualizácia voličských zoznamov10
do 28.04.2009ved. odd. OrgaEOZabezpečenie zapisovateliek OVK (zisťovanie osobných 11

údajov, vyhotovenie tabuliek, príprava menovacích

dekrétov)

do 30.04.2009ved. odd. OrgaEOZaslanie zoznamu občanov iného členského štátu Únie,12
ktorí požiadali o dopísanie do zoznamu voličov MČ B-NM

02.05.2009starostaVymenovanie zapisovateliek (podpis dekrétov)13
(ved. odd. OrgaEO)§9 ods. 3 písm c)

04.05.2009ved. odd. VS,KaŠTlač oznámení o zápise občanov do stáleho zoznamu  14
ved. odd. OrgaEOvoličov MČ + informácia o čase a mieste konania volieb

07.05.2009politické Nahlásenie jedného člena a jedného náhradníka do 15
stranyvolebných komisií§ 12 ods 1

(30 dní)

08.05.2009starostaVymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií16
(ved. odd. OrgaEO)§ 12 ods. 2

09.05.2009ved. odd. OrgaEOVypracovať zoznamy členov okrskových volebných komisií 17
10.05.2009ved. odd. OrgaEOPríprava porady zapisovateliek (zabezpečenie priestorov, 18

pozvánka, potrebné materiály)
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10.05.2009ved. odd. OrgaEOPríprava porady zapisovateliek (zabezpečenie priestorov, 19
pozvánka, potrebné materiály)

10.05.2009ved. odd. OrgaEOZvolať I. zasadnutie OVK - expedovať telegram-členom 20
OVK

11.05.2009ved. odd. OrgaEOPríprava 1. zasadnutia OVK (príprava potrebných tlačív,21
potvrdení, zoznamov, sály, ozvučenie, abecedné zoznamy, 

metodické materiály, atď. pre každú OVK

12.05.2009ved. odd. OrgaEOZačatie riešenia námietok voči stálemu zoznamu voličov22
mestskej časti B-NM

12.05.2009HVALA LEPODoručenie oznámení o zápise občanov do stáleho zoznamu23
ved. odd. OrgaEOvoličov+informácia o čase a mieste konania volieb§ 15 ods. 5

14.05.2009ved. odd. OrgaEOPrvé zasadnutie zapisovateliek - inštruktáž24
14.05.2009ved. odd. OrgaEO1. zasadnutie OVK25

§ 12 ods. 3 

(20 dní)

15.05.2009ved. odd. VS,KaŠZabezpečenie dopravy pre OVK26
16.05.2009ved. odd. OrgaEOVypracovať VZN o vyhradených plochách na vylepovanie27

volebných plagátov v MČ B-NM§ 19 ods. 7 

(21 dní)

17.05.2009CHVALA-LEPOUkončenie doručovaní oznámení občanom o zápise do zoznamu28
ved. odd. OrgaEOvoličov v MČ+ informácie o čase a mieste konania volieb§ 20 (50 dní)

20.05.2009ved. odd. VS,KaŠZmluvné zabezpečenie dopravy pre členov OVK29
do 22.05.2009starostaÚčasť na školení (starosta), poriadanom Obvodným 30

(ved. odd. OrgaEO)úradom v BA

do 26.05.2009ved. odd. OrgaEOPrevzatie materiálov na vybavenie OVK od Obvodného31

ved. odd. VS,KaŠúradu v BA

28.05.2009ved. odd. OrgaEOŠkolenie vodičov pre OVK32
ved. odd. VS,KaŠ

do 29.05.2009ved. odd. OrgaEOPrevzatie hlasovacích lístkov, zápisníc OVK a obálok33
od Obvodného úradu v BA

29.05.2009ved. odd. OrgaEOOdovzdanie potrebných tlačív a pokynov zapisovateľkám34
OVK (pokyny OÚ BA, ÚVK, zápisnice, metodika,

ospravedlnenky, prezenčné listiny, tabuľky, menovacie

dekréty členov OVK)

do 29.05.2009ved. odd. VS,KaŠVybavenie volebných miestností  (volebné schránky, zásteny,35
štátny znak, štátna vlajka, označenie volebných miestností,

stoly, stoličky, písacie potreby, nádoby na odkladanie 

nepoužitých volebných lístkov)

30.05.2009ved. odd. OrgaEOPožiadanie súdu o prehľad osôb vo výkone trestu odňatia36
slobody a osôb pozbavených svojprávnosti

do 30.05.2009ved. odd. OrgaEOVykonať školenie členov OVK - zástupca Štatistického úradu37
SR + Obvodného úradu v BA

do 31.05.2009ved. odd. VS,KaŠZmluvné zabezpečenie stravy pre členov OVK38
do 31.05.2009ved. odd. OrgaEOZabezpečenie informovanosti zdravotníckych zariadení, cely39

predbežného zadržania a DD o konaní volieb

01.06.2009ved. odd. OrgaEOSkúška - tlač voličských zoznamov40
ved. odd. VS,KaŠ
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do 02.06.2009ved. odd. soc., Zabezpečenie zdravotnej služby41
zdrav. a byt.

do 03.06.2009ved. odd. OrgaEONačítavanie volebných lístkov a obálok42

03.06.2009ved. odd. OrgaEOOdovzdanie materiálov zapisovateľkám OVK (občerstvenie, 43
ved. odd. VS,KaŠstrava, kancelársky materiál, atď. ...)

04.06.2009ved. odd. VS,KaŠVykonanie revízie výťahov, elektrického vedenia44
04.06.2009ved. odd. OrgaEOUkončenie riešenia námietok, spracovanie námietok45
05.06.2009ved. odd. VS,KaŠTlač zoznamov voličov a triedených zoznamov46

ved. odd. OrgaEO

05.06.2009ved. odd. OrgaEONahlásenie počtu oprávnených voličov a počtu vydaných47
do 12,00 hod.voličských preukazov

05.06.2009ved. odd. OVaIZabezpečenie parkoviska pre vozidlá OVK48
ved. odd . VP

13. 6. 2009ved. odd. VS,KaŠOdovzdanie volebných lístkov, zoznamu voličov, obálok, mobilov49
do 5,00 hod.ved. odd. OrgaEO

05.06.2009ved. odd. VS,KaŠPreberanie odovzdaných zapečatených archívnych50
ved. odd. OrgaEOschránok, mobilov, kľúčov a dokumentov od predsedov

OVK

do 15.06.2009ved. odd. OrgaEOUloženie dokumentácie do archívu51


