ČASOVÝ HARMONOGRAM
úloh prípravy referenda
v podmienkach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
18.9.2010
Termín

Právna
norma

ÚLOHA

Zodpovedný

trvale

§9

Aktualizovať stály zoznam občanov oprávnených

Odd. ORGaEO

na hlasovanie v referende

Červenková

do 48 hod.

Vybavovanie námietok občanov oprávnených hlasovať v referende

Odd. ORGaEO

od podania

voči zoznamu občanov oprávnených hlasovať v referende

Červenková

do 19. 7.2010

Vypracovani harmonogram OTZ referenda na podmienky MČ

Odd. ORGaEO

do 19. 7.2010

Určenie zamestnancov MÚ na organizačné a administratívne práce

starosta

na prípravu referenda

Odd. ORGaEO

do 19.7.2010

Aktualizácia zoznamu osôb oprávnených hlasovať v referende pre

Odd. ORGaEO

následné kontroly hraníc a máp (vzťahy vchodov a okrskov, optimali-

Červenková

zácia počtu občanov oprávnených hlasovať v referende v okrsku

Odd. VS,Š, KaŠ

námietky
Červenková

Služanič (Čistý)
Odd. ÚPaŽP
Kamhyiehová
(Putra)
do 19.7.2010

Zabezpečenie miestností pre vykonanie referenda, žiadosť o
prenájom, príprava zmlúv

do 26.7.2010

§7 ods. 1 a 2 Vytvorenie okrskov pre referendum a určenie miestnosti na

Odd. VS,Š, KaŠ
Služanič (Chvála)
starosta

hlasovanie v referende

Odd. ORGaEO

do 26.7.2010

Zverejnenie informácií o referende na www.stránke

Odd. VS,Š, KaŠ

do 29.7.2010

Zabezpečenie administratívnych pracovníkov pre okrskové komisie

Odd. ORGaEO

pre referendum (oslovenie pracovníkov MÚ, zisťovanie údajov)

Červenková

do 30.7.2010

Vypracovanie zoznamu, tabuliek a menovacích dekrétov pre

Odd. ORGaEO

administratívne pracovníčky v okrskových komisiách

Červenková

do 31.7.2010

Vymenovanie administratívnych pracovníkov pre okrskové

starosta

komisie pre referendum

Odd. ORGaEO

Delegovanie 1 člena a 1 náhradníka do okrskovej

politické strany

Červenková
Služanič (Čistý)

Červenková
do 5.8.2010

§ 13 ods. 1

komisie pre referendum
do 5.8.2010

Zbezpečenie miestnosti na I. zasadnutie komisií pre referendum

Odd. ORGaEO

do 5.8.2010

Pripravenie pozvánky na I. zasadnutie komisií pre referendum

Odd. ORGaEO

Vymenovanie chýbajúcich členov okrskovej komisie pre referendum

starosta

Červenková
Červenková
do 6.8.2010

§ 13 ods. 4

odd. ORGaEO
Červenková
do 6.8.2010
do 12.8.2010

Vypracovanie zoznamov členov komisií pre referendum
§ 14 ods. 4

odd. ORGaEO

Príprava I. zasadnutia komisií pre referendum

Červenková

Zvolanie I. zasadnutia okrskových komisií pre

starosta

referendum

odd. ORGaEO
Červenková

13.8.2010

Úprava databázy občanov oprávnených hlasovať v referende

Odd. ORGaEO
Červenková
Odd. VS,Š, KaŠ
Služanič (Čistý)

14.-15.8.2010

Tlač oznámení o čase a mieste konania referenda

Odd. ORGaEO
Červenková
Odd. VS,Š, KaŠ
Služanič
(Čistý, Paroha)

od 16.8.2010

Začatie roznášky oznámení o čase a mieste konania referenda

Fa Hvala-Lepo

do 18.8.2010

Príprava námietkovej kancelárie (vybavenie výpočtovou technikou)

Odd. ORGaEO

Chvála
Červenková
Odd. VS,Š, KaŠ
Služanič (Čistý)
do 18.8.2010

Prijatie pracovníka do námietkovej kancelárie

Odd. ORGaEO
Červenková
Odd.HaF
Zigová (Kelleyová)

do 24.8.2010

§ 16

Oboznámenie oprávnených občanov na hlasovanie v referende

odd. ORGaEO

čase a mieste konania referenda doručením oznámenia

Červenková
Fa Hvala-Lepo
Chvála

do 30.8.2010

Uskutočnenie náboru vodičov do okrskových komisií pre referendum

Odd. VS,Š, KaŠ

do 5.9.2010

Zmluvné zabezpečenie dopravy do okrskových komisií pre

Odd. VS,Š, KaŠ

referendum

Služanič (Veselská)

do 5.9.2010

Uzatvorenie dohôd s pomocnými silami (školníci, kuchárky, vodiči)

Odd.HaF

do 5.9.2010

Zmluvné zabezpečenie stravy pre členov okrskových komisií pre

Odd. VS,Š, KaŠ

referendum

Služanič

Aktualizácia zoznamu občanov oprávnených hlasovať v referende

Odd. ORGaEO

Služanič (Veselská)

Zigová (Kelleyová)

(Demovičová)
10.-11.9.2010

Červenková
Odd. VS,Š, KaŠ
Služanič (Čistý)
od 13.9.2010

Vybavenie miestností pre vykonanie referenda (volebné urny,

Odd. VS,Š, KaŠ

zásteny, štátne znaky, vlajky, zástavy, označenie hlasovacích

Služanič (Chvála)

miestností, stoličky, stoly, ...)
od 13.9.2010
od 13.9.2010

Vydávanie drobného materiálu do komisií pre referendum

Odd. VS,Š, KaŠ

(papier, zápalky, sviečky, perá, špagát, lep.páska, igel. Vrecia)

Služanič (Veselská)

Vydávanie občerstvenia a lístkov na stravu do komisií pre referendum

Odd. VS,Š, KaŠ
Služanič
(Demovičová)

od 13.10.2010

Vydávanie metodického materiálu pre administratívne pracovníčky

Odd. ORGaEO

komisií pre referendum

Červenková

od 13.9.2010

Zabezpečenie pečiatkovania obálok a hlasovacích lístkov

Odd. ORGaEO

od 13í9í2010

Napočítavanie hlasovacích lístkov na počty občanov oprávnených

Odd. ORGaEO

Červenková
hlasovať v referende v jednotlivých okrskoch

Červenková

16.9.2010

Ukončenie činnosti námietkovej kancelárie

Odd. ORGaEO

17.9.2010

Spracovanie námietok podaných občanmi oprávnenými hlasovať

Odd. ORGaEO

v referende

Červenková

Červenková

17.9.2010

Spracovanie zostavy vydaných prenosných hlasovacích preukazov

Odd. ORGaEO

17.9.2010

Určenie službukonajúcich pracovníkov počas konania referenda

prednosta MÚ

(pohotovosť z radov pracovníkov MÚ ako členov komisií - náhradníkov

Kollárik

Červenková

OK, zapisovateľky, vodiči)
17.9.2010

Tlač zoznamu osôb oprávnených hlasovať v referende, zoznamu

Odd. ORGaEO

vydaných prenosných hlasovacích preukazov, zoznamu osôb

Červenková

pozbavených na právne úkony

Služanič
(Čistý,Paroha)

17.9.2010

Zabezpečenie parkoviska pre vozidlá okrskových komisií pre

Odd. VP

referendum

Svetlovský

18.9.2010

Vydávanie zoznamov do okrskových komisií pre referendum

Odd. ORGaEO

18.9.2010

Preberanie materiálov z okrskových komisií pre referendum do

Odd. ORGaEO

úschovy - archívu

Červenková

18.9.2010

Spracovanie výsledkov referenda za MČ B-NM

Odd. ORGaEO

Červenková

Červenková

