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Návrh uznesenia 
 
                                                                                                              
Miestna rada 

 
odporúča 

 
miestnemu zastupiteľstvu  
určiť: 
1. Počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné 

obdobie rokov 2018 - 2022 v celkovom počte 25. 
 
2. Volebné obvody o počte 4 a počet poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 -2022  nasledovne: 
-volebný obvod č. 1  -  6 poslancov     

       -volebný obvod č. 2  -  7 poslancov                
       -volebný obvod č. 3  -  6 poslancov                  
       -volebný obvod č. 4  -  6 poslancov. 
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Návrh 

 
na  určenie  počtu  poslancov  Miestneho  zastupiteľstva mestskej  časti Bratislava-Dúbravka  a  
volebných   obvodov  v  mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   na   volebné   obdobie    rokov  
2018-2022 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
V  súvislosti   s  tohtoročnými  voľbami  do   orgánov  samosprávy  mestskej  časti   Bratislava- 
Dúbravka  je  potrebné  podľa  § 16 ods. 2 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste  Slo- 
venskej   republiky  Bratislavy   v   znení   neskorších  predpisov, aby   Miestne   zastupiteľstvo 
mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) určilo  počet  poslan- 
cov  miestneho zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2018 - 2022.  
   Súčasne  vyššie  uvedený  zákon  určuje  pre  mestské časti  s  počtom obyvateľov  od 30 001 
do 100 000  počet  poslancov miestneho zastupiteľstva v rozpätí od 15 do 25, pričom  je rozho- 
dujúci  počet  obyvateľov mestskej časti v prvý  deň  kalendárneho  roku, v ktorom sa  vyhlásia 
voľby do orgánov samosprávy obcí. 
   Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala k tomuto dátumu, teda 1. 1. 2018, podľa registra 
obyvateľov Slovenskej republiky (REGOB) ako informačného systému verejnej správy 36 258 
obyvateľov. 
   Na  základe  vyššie uvedeného  sa  navrhuje  na volebné obdobie rokov 2018 - 2022, aby mala 
mestská časť Bratislava-Dúbravka  25 poslancov miestneho zastupiteľstva.  
 
 
 
Návrh  na utvorenie  volebných obvodov  a  určenie počtu poslancov  Miestneho  zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v nich 
 
   V súlade s § 166 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov sa  v každej  obci  utvoria  viacman- 
dátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva  pomerne   k  počtu  
obyvateľov, najviac však 12 poslancov  obecného  zastupiteľstva v  jednom  volebnom  obvode. 
   Mestská  časť  Bratislava-Dúbravka  mala doposiaľ štyri volebné obvody s  celkovým počtom 
25 poslancov. Doterajší stav vyplýval z dobrých skúseností z predchádzajúcich volebných 
období  pri  zabezpečovaní  všetkých  činností  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  potrebných 
pre  každodenný  život  jej obyvateľov ako i  riadne fungovanie rôznych spoločností  a právnych 
subjektov pôsobiacich na jej území. 
   Toho času má volebný obvod č. 1  šesť poslancov, volebný obvod  č. 2  má sedem poslancov, 
volebný obvod č. 3  má šesť poslancov a volebný obvod č. 4 má šesť poslancov. 
   Na  základe  vyššie  uvedeného  sa  pre volebné  obdobie  rokov 2018 - 2022   navrhujú  štyri 
volebné obvody tak, ako boli utvorené doteraz. 
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Volebný obvod č. 1 
volebné okrsky č. 1 - 7 
Volebný 
okrsok 

Ulice 

1 Hanulova 
2 Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, 

Záhradkárska 
3 Bezekova, Klimkovičova, M. Schneidera-Trnavského 
4 Bujnákova, Galbavého Kudlákova 
5 Chrobákova, J. V. Dolinského, J. Hronca, Koprivnická, Plachého, Strmé sady, 

Strmý bok, Tulipánová, Vendelínska 
6 Pekníkova, Repašského 
7 Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K  Horánskej studni, Novodvorská, 

Oskorušová,  Pod záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná 
 
 
 
Volebný obvod č. 2 
volebné okrsky č. 8 - 15 

Volebný 
okrsok 

Ulice 

8 Moyšova, Tranovského, Martina Granca, Kristy Bendovej 
9 Karola  Adlera 
10 Cabanova 
11 Fedákova 
12 Homolova 
13 Gallayova 
14 Pri kríži 
15 Ožvoldíkova 

 
 
 
 
Volebný obvod č. 3 
volebné okrsky č. 16 - 23 

Volebný 
okrsok 

Ulice 

16 Saratovská 1 až 7, Trhová 
17 Saratovská 8 až 28, Pri Hrubej lúke 
18 Nejedlého 1 až 16, 18, 20 
19 Nejedlého 17 až 73 nepárne 
20 Agátová, Dúbravčická, Sekurisova 
21 Drobného 2 až 22 párne, Ušiakova 
22 Dražická, Drobného 1 až 27 nepárne a 24, Lysákova, Na vrátkach 
23 Kpt. Rašu 
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Volebný obvod č. 4 
volebné okrsky č. 24 - 31 

Volebný 
okrsok 

Ulice 

24 Bilíkova 
25 Janka Alexyho, Violy Valachovej 
26 Batkova, Landauova 
27 Bazovského, Červeňákova 
28 Bagarova, Beňovského 
29 Bošániho, Damborského, Nemčíkova 
30 Bullova, Lipského, Polianky 
31 Harmincova, Húščavova, Ľuda Zúbka 

 
 
 
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v jednotlivých volebných obvodoch 
 
Výpočet:  
1.  Počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka  k 1. 1. 2018  bol  36 258  obyvateľov. 
     Tento počet obyvateľov sa vydelí  počtom  určených poslancov miestneho zastupiteľstva, teda 
     číslom 25, čím sa  vypočíta  tzv. volebné  číslo, teda   počet  obyvateľov  mestskej  časti  na 
     jedného poslanca miestneho zastupiteľstva. 
 
     36 258 : 25 =  1 450 
 
2. Počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 1. 1. 2018  bol v jednotlivých 
     volebných  obvodoch  nasledovný:  
     volebný obvod č. 1:   9015   obyvateľov 
     volebný obvod č. 2:   9784   obyvateľov 
     volebný obvod č. 3:   8615   obyvateľov 
     volebný obvod č. 4:   8844   obyvateľov 
 
3.  Následne sa  počet obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch  vydelí volebným  číslo,  
     čím  sa  zistí počet poslancov miestneho zastupiteľstva v  jednotlivých volebných  obvodoch. 
       
      Na základe vyššie uvedeného vychádzajú počty poslancov miestneho zastupiteľstva takto:   
      volebný obvod č. 1:   6  (6,217) 
      volebný obvod č. 2:   7  (6,747) 
      volebný obvod č. 3:   6  (5,941)                                                                                                                                                                                                                                                                               
      volebný obvod č. 4:   6  (6,099) 
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Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
a volebných   obvodov  v  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka   na  volebné   obdobie rokov 
2018-2022 bol prerokovaný v  komisiách  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka s nasledovnými závermi: 
1. Komisia sociálno-zdravotná a bytová: 
    Súhlasila s predloženým „Návrhom na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva 
    mestskej časti Bratislava-Dúbravka  a volebných   obvodov  v  mestskej  časti   Bratislava-  
    Dúbravka   na  volebné   obdobie rokov 2018-2022.“. 
 
    Hlasovanie: prítomní: 5        za: 5       proti: 0       zdržali sa: 0 
 
2. Komisia školstva a mládeže:  
    Vzhľadom na termín zasadnutia, 4.6.2018, stanovisko tejto komisie miestneho zastupiteľstva  
    bude rozdané priamo na zasadnutí miestnej rady.     
 
3. Komisia kultúry: 
    Zobrala na vedomie „Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 
    časti Bratislava-Dúbravka  a volebných   obvodov  v  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka 
    na  volebné   obdobie rokov 2018-2022.“. 
 
    Hlasovanie: prítomní: 5        za: 5       proti: 0       zdržali sa: 0 
 
4. Komisia športu: 
    Nemala k predmetnému materiálu žiadne pripomienky a zobrala ho na vedomie. 
 
    Hlasovanie: prítomní: 7        za: 7       proti: 0       zdržali sa: 0  
 
5. Komisia ekonomická: 
    Odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál, t. z. celkový počet 
    poslancov-25, počet volebných obvodov-4, počet poslancov vo volebných 
    obvodoch: VO č. 1 - 6   poslancov 
                      VO č. 2 - 7   poslancov 
                      VO č. 3 - 6   poslancov 
                      VO č. 4 - 6   poslancov 
 
    Hlasovanie: prítomní: 5        za: 5        proti: 0        zdržali sa: 0 
 
6. Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít: 
    Bez pripomienok odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 
    Hlasovanie: prítomní: 9        za: 9       proti: 0       zdržali sa: 0 
 
7. Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom: 
    Vzhľadom na termín zasadnutia, 4.6.2018, stanovisko tejto komisie miestneho zastupiteľstva  
    bude rozdané priamo na zasadnutí miestnej rady. 
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8. Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku: 
    Bez pripomienok odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 
    Hlasovanie: prítomní: 8        za: 8       proti: 0       zdržali sa: 0 
 
9. Komisia mediálna: 
    Bez pripomienok odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 
    Hlasovanie: prítomní: 3        za: 3       proti: 0       zdržali sa: 0 
 


