Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, Bratislava
--------------------------------------------------------------------------------

									Príloha č. 2 k Príkazu starostu
									č. 6/2014 zo dňa 8. 8. 2014

Materiál na zasadnutie 
komisie pre prípravu volieb 
do samosprávy obcí




Technicko-organizačné zabezpečenie
kľúčových úloh súvisiacich s prípravou a zabezpečením
volieb do samosprávy obcí
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
v dňoch 15. novembra 2014
--------------------------------------------------------------------------




Materiál obsahuje :
----------------------

- Zoznam volebných miestností
   (Príloha č. 1)
- Technicko-organizačné zabezpečenie
   kľúčových úloh súvisiacich s prípravou a zabezpečením
   volieb do samosprávy obcí v MČ B-NM  dňa 15. 11 2014
   (Príloha č. 2)





Spracovateľ :
---------------
Júlia Červenková
vedúca oddelenia
organizačného a evidencie obyvateľov

AUGUST  2014
									Príloha č. 1
									Príkazu starostu č. 6/2014
ZOZNAM 
OKRSKOV A  K  NIM PRISLÚCHAJÚCICH MIESTNOSTÍ
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 15. novembra 2014
Volebný 
okrsok č.        			Volebná miestnosť
 1. Volebný okrskov č.   1	Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2
 2. Volebný okrskov č.   2	Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2
 3. Volebný okrskov č.   3	Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2
 4. Volebný okrskov č.   4	Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2
 5. Volebný okrskov č.   5	Základná škola s materskou školou, Česká č. 10
 6. Volebný okrskov č.   6	Základná škola s materskou školou, Česká č. 10
 7. Volebný okrskov č.  7 	Základná škola s materskou školou, Česká č. 10
 8. Volebný okrskov č.  8	Základná škola s materskou školou, Česká č. 10
 9. Volebný okrskov č.   9	Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská č. 21
10. Volebný okrskov č. 10	Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská č. 21
11. Volebný okrskov č. 11	Vývarovňa pre dôchodcov, Športová č. 7
12. Volebný okrskov č. 12	Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1
13. Volebný okrskov č. 13 Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1
14. Volebný okrskov č. 14	Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1
15. Volebný okrskov č. 15 Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1
16. Volebný okrskov č. 16	Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1
17. Volebný okrskov č. 17	Základná škola s Materskou školou. Sibírska č. 39	
18. Volebný okrskov č. 18	Základná škola s Materskou školou. Sibírska č. 39	
19. Volebný okrskov č. 19	Základná škola s Materskou školou. Sibírska č. 39	
20. Volebný okrskov č. 20	Základná škola s Materskou školou. Sibírska č.39	
21. Volebný okrskov č. 21	Základná škola s Materskou školou. Sibírska č. 39	
22. Volebný okrskov č. 22 Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická č. 7
23. Volebný okrskov č. 23 Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická č. 7
24. Volebný okrskov č. 24	Základná škola s Materskou školou, Jeséniova č. 54
25. Volebný okrskov č. 25	Základná škola s Materskou školou, Jeséniova č. 54
26. Volebný okrskov č. 26	Základná škola s Materskou školou, Jeséniova č. 54
27. Volebný okrskov č. 27	Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12
28. Volebný okrskov č. 28	Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12
29. Volebný okrskov č. 29	Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12
30. Volebný okrskov č. 30	Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12
31. Volebný okrskov č. 31	Dom kultúry, Stromová č. 18
32. Volebný okrskov č. 32	Dom kultúry, Stromová č. 18
33. Volebný okrskov č. 33	Dom kultúry, Stromová č. 18
34. Volebný okrskov č. 34	Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova č. 33
35. Volebný okrskov č. 35	 Špeciálna základná škola, Hálkova č. 54
36. Volebný okrskov č. 36	 Špeciálna základná škola, Hálkova č. 54
37. Volebný okrskov č. 37	 Špeciálna základná škola, Hálkova č. 54
38. Volebný okrskov č. 38	Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75
39. Volebný okrskov č. 39	Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75
40. Volebný okrskov č. 40 Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická 1
41. Volebný okrskov č. 41 Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická 1
42. Volebný okrskov č. 42	Základná škola s materskou školou, Odborárska č. 2
43. Volebný okrskov č. 43	Základná škola s materskou školou, Odborárska č. 2
44. Volebný okrskov č. 44	Súkromná základná škola Waldorfská, Vihorlatská  č. 10
45. Volebný okrskov č. 45	Súkromná základná škola Waldorfská, Vihorlatská  č. 10

Príloha č. 2
k Príkazu starostu č. 6/2014

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
-------------------------------------------------------------
Technicko-organizačné zabezpečenie volieb 
	do orgánov samosprávy obcí	
konaných dňa 15. novembra  2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por.	Paragraf	Úloha							Zodpovedný	        Termín
číslo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.		Vypracovanie TOZ a Príkazu starostu (príprava			starosta		  do 22.08.2014	
a realizácia volieb v MČ B-NM				VO ORGaEO
					                                			Červenková

 2.		Priebežné priraďovanie vchodov do okrskov a		starosta		   priebežne 
 aktualizácia stavebných objektov do mapových systémov	VO ORGaEO                 do 15.11.2014
					                                			Červenková (Ing. Putra)

 3.        	Oslovenie majiteľov priestorov, kde sa budú konať voľby o 	starosta	                  do  20.08.2014
           			prenájom miestností na voľby				VO VaI a SM              
										Baník (Chvála)

 4.		Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu			MZ		    do 22.08.2014
										VO ORGaEO
							Červenková

 5.	§ 16 ods. 9	Zverejnenie počtu obyvateľov				starosta		    do 22.08.2014
										VO ORGaEO
							Červenková

6.		Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačné a		starosta		   do 28.08.2014	
 technické zabezpečenie volieb				VO ORGaEO
					                                			Červenková

7.	§ 11 ods. 2c)	Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie		starosta		    do 28.08.2014
§ 11 ods. 3								VO ORGaEO
							Červenková

 8. 			Zverejnenie informácií o voľbách  na www stránku		VO ORGaEO                       31.08.2014								                                	Červenková (Putra)
VO K,K,Š,M a VČ	           			Mgr. Tettinger (Šarinová)
Ved. Kancelárie starostu
Ing. Böhm (Čistý)

 9. 			Kontrola priradenia vchodov cez mapové systémy a 		VO ORGaEO                       31.08.2014	               			generovanie máp obvodov, okrskov do PDF súborov		Červenková (Putra)
Ved. Kancelárie starostu
Ing. Böhm (Čistý)

10.			Zabezpečenie zapisovateliek pre voľby do NR SR 		starosta       	       05.09.2014				(oslovenie pracovníkov MÚ, zisťovanie údajov,		VO ORGaEO						tvorba tabuľky)  						Červenková	

11.			Zabezpečenie miestností pre voľby, žiadosť			VO VaI a SM     	       05.09.2014
			o prenájom (oslovenie majiteľov priestorov)			Ing. Baník (Chvála)
										VO ORGaEO
					                                			p. Červenková
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12.            § 9 ods 3	Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počet poslancov	MZ                              11.09.2014
                 (65 dní)   	volených do miestneho zastupiteľstva			VO ORGaEO
					                                			Červenková

13.			Objednanie miestnosti na  I. zasadnutie Miestnej volebnej		starosta	        	        15.09.2014
			komisie							VO ORGaEO
					                                			p. Červenková

14.			Objednanie miestnosti na  I. zasadnutie Okrskových		starosta	        	        15.09.2014
			volebných komisií					VO ORGaEO
										Červenková

15.			Aktualizácia voličských zoznamov 				starosta	        	       15.09.2014				(spolupráca s matrikami, ohlasovňami, KR PZ)		VO ORGaEO
					                                			Červenková

16. 			Aktualizácia voličov pre následné kontroly hraníc a máp 	VO ORGaEO	       15.09.2014
(vzťahy vchodov a okrskov, optimlizácia počtu voličov 	Červenková (Ing. Putra)
v okrsku)						Ved. kancelárie starostu
Ing. Böhm (Čistý)

17. 			Úprava databázy obyvateľov s trvalým pobytom na 		VO ORGaEO                       15.09.2014	      			území MČ B-NM			                                	Červenková (Ing. Putra)
							Ved. kancelárie starostu
Ing. Böhm (Čistý)

18.			Príprava I. zasadnutia Okrskových volebných  		starosta	                od 15.09.2014
			komisií							VO ORGaEO  
			(zabezpečenie miestnosti, školiteľov, …)			Červenková

19.		Zmluvné zabezpečenie prenájmu volebných miestností		starosta		  do 20.09.2014	
							VO VaI a SM				                                			              		Ing. Baník (Chvála)

20.        § 16 ods. 2     		Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva	Miestne volebná 
             § 22 ods. 2	a starostu mestskej časti 					komisia       	   do 21.09.2014	
             (55 dní)									v spolupráci s
                 									VO ORGaEO
					                                			Červenková

21.       § 17 ods. 2	Vydať rozhodnutie o zaregistrovaní kandidátov na poslancov	Miestne volebná	    do 22.09.2014
            § 22 ods. 2           	Miestneho (mestského) zastupiteľstva a starostu		komisia
										v spolupráci s
                 									VO ORGaEO
					                                			Červenková

	§ 14 ods. 1	Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do	politické strany	        21.09.2014    

§ 14a ods. 1	miestnej volebnej komisie
(55 dní)

23.			Ukončenie doručovania kandidátních listín		politické strany	        21.09.2014

24.	§ 14 ods 2	Menovanie chýbajúcich členov miestnej volebnej		starosta		        22.09.2014	
§ 14a ods. 3	komisie							VO ORGaEO
              (55 dní)									Červenková

25.			Tvorba miestnej volebnej komisie		  		starosta	        	        23.09.2014
			(zoznam, tabuľka, prehľad)				VO ORGaEO
										Červenková

26.			Odoslanie pozvánky na I. zasadnutie Miestnej volebnej		starosta	        	        23.09.2014
			komisie							VO ORGaEO
										Červenková

27.          § 26	Určiť čas a miesto konania volieb v obci v rámci informovania 	starosta	                       26.09.2014
              (50 dní)		voličov							VO ORGaEO              
										Červenková

28.    § 14 ods. 1     		Uskutočniť I. zasadnutie Miestnej volebnej komisie		starosta		        26.09.2014	
           (50 dní)      		a poučiť členov  MVK o ochrane osobných údajov		VO ORGaEO
					                                			Červenková
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29. 			Zverejnenie informácií o voľbách  na www stránku		VO ORGaEO                       30.09.2014								                                	Červenková (Putra)
VO K,K,Š,M a VČ	           			Mgr. Tettinger (Šarinová)
Ved. Kancelárie starostu
Ing. Böhm (Čistý)

30. 			Kontrola priradenia vchodov cez mapové systémy a 		VO ORGaEO                       30.09.2014	               			generovanie máp obvodov, okrskov do PDF súborov		Červenková (Putra)
Ved. Kancelárie starostu
Ing. Böhm (Čistý)

31.   § 10 ods. 2		Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti		starosta		   do 06.10.2014	
        (40 dní)									VO ORGaEO
					                                			Červenková

32.		Tlač informácie o spôsobe hlasovania pre voliča			starosta		          06.10.2014	
								VO ORGaEO	         
								Červenková (Ing. Putra)
Ved. kancelárie starostu
Ing. Böhm (Ing. Čistý, Ing. Paroha)

33.		Tlač oznámení o čase a mieste konania volieb			starosta		          06.10.2014	
								VO ORGaEO	         
								Červenková (Ing. Putra)
Ved. kancelárie starostu
Ing. Böhm (Ing. Čistý, Ing. Paroha)

34.        	Nahlásenie požiadavky na telekomunikačné spojenie	 	starosta	                        06.10.2014
           			Okrskových volebných komisií na OÚ BA			VO VaI a SM              
										Ing. Baník (Chvála)

35.    § 30 ods. 10		Vyhradiť miesta  na umiestňovanie volebných plagátov		MZ – starosta             do 09.10.2014
           (21 dní)		a iných nosičov informácií					Firma				
										v spolupráci s
								VO ORGaEO  
					                                			Červenková

36.         		Začatie doručovania oznámenia o čase a mieste konania		starosta		     od 10.10.2014	
              			volieb voličom						Firma				

37.   § 18, § 23		Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov	Miestna volebná	         11.10.2014
        (35 dní)		Miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti		komisia
v spolupráci s
								VO ORGaEO  
					                                			Červenková

38.		Zabezpečenie úpravy reklamných valcov			starosta		     do 15.10.2014	
							VO VaI a SM				                                			              		Ing. Baník (Chvála)

39.       § 11 ods. 3	Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií	starosta		          20.10.2014
VO ORGaEO                         		                     	Červenková 
40.       § 27         		Ukončenie doručovania oznámenia o čase a mieste konania	starosta		        21.10.2014	
              (25 dní)		volieb voličom						Firma				

41.    			Zabezpečenie služby do 24,00 hod. na preberanie  		starosta	        	        24.10.2014
           			návrhov na členov do okrskových volebných			VO ORGaEO
			komisií od politických strán				Červenková

            
42.	§ 15 ods. 1	Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do		politické strany	        26.10.2014
	  (20 dní)	Okrskovej volebnej komisie

43.        § 15 ods. 2	Vymenovanie chýbajúcich členov okrskových volebných	starosta		       27.10.2014
			komisií							VO ORGaEO
					                                			Červenková
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44.			Odoslanie pozvánky na I. zasadnutie Okrskových		starosta	        	      27.10.2014
			volebných komisií					VO ORGaEO
					                                			Červenková

45.			Príprava I. zasadnutia Okrskových volebných  		starosta	          	  od 29.10.2014
			komisií	(„úvodné slovo“)					VO ORGaEO  
			(úvod, abeceda, prehľady, menovacie dekréty, sľuby)		Červenková
                                			
46.		Uskutočniť nábor vodičov do okrskových volebných komisií	starosta		     do 30.10.2014	
	a miestnej volebnej komisie					VO VaI a SM						                                			Ing. Baník (Machalík)

47. 			Aktualizácia zoznamov, okrskov, máp – zverejnenie na	VO ORGaEO                         31.10.2014	      			www stránke MČ B-NM			                     	Červenková (Ing. Putra)
Ved. kancelárie starostu
Ing. Böhm (Ing. Čistý)			                             
48.		Zabezpečenie pečiatkovania obálok  pečiatkou obce		starosta		     od 08.11.2014	
								VO ORGaEO
					                                			Červenková

49.		Zmluvné zabezpečenie dopravy do okrskových volebných komisií	starosta		     do 08.11.2014	
a miestnej volebnej komisie					VO VaI a SM				                                			              		Ing. Baník (Machalík)

50.			Začiatok volebnej kampane				politické strany	         21.10.2014

51.    § 30 ods. 10		Vyhradiť miesta  na umiestňovanie volebných plagátov		MZ – starosta            do 27.10.2014	
             (21 dní)		a iných nosičov informácií					Firma									                                			Hvala Lepo
										v spolupráci s
								VO ORGaEO  
					                                			Červenková

52.      § 15 ods. (3)		Uskutočniť I. zasadnutie Okrskových volebných komisií	starosta	          	       31.10.2014
	(15 dní)		(sľub, školenie, poučenie)					VO ORGaEO  
										Červenková

53.			Určenie službukonajúcich pracovníkov počas konania		prednosta MÚ	         06.11.2014
			volieb, pohotovosť z radov zamestnancov MÚ ako členov	
	náhradníkov OVK, zapisovateľky a vodičov


54.		Uzatvorenie dohôd s pomocnými silami (školníci, kuchárky, 	starosta		     do 10.11.2014	
vodiči)							VO hosp. a fin.		                                			              					RNDr. Ondrová (Kelleyová)

55. 			Aktualizácia zoznamov, okrskov, máp – zverejnenie na	VO ORGaEO                        10.11.2014	      			www stránke MČ B-NM			                     	Červenková (Ing. Putra)
Ved. kancelárie starostu           		Ing. Böhm (Ing. Čistý)
VO K,K,Š,M a VČ	           			Mgr. Tettinger (Šarinová)

56.    § 52 ods 1		Vybavenie volebných miestností				VO ORGaEO	     od  10.11.2014
			(paravány, stoly, stoličky, zástavy)				Červenková
										VO VaI a SM
										Ing. Baník (Chvála)

57.			Príprava materiálov pre prácu v komisiách			VO ORGaEO	      od 10.11.2014
										Červenková

58.			Vydávanie občerstvenia do komisií				VO VaI a MS               od  10.11.2014
			(stravné lístky, káva, čaj, minerálka, občerstvenie)		Ing. Baník (Andrášiková)

59.			Vydávanie drobného materiálu do komisií			VO VaI a SM               od 10.11.2014
			(papier, zápalky, sviečky, špagát, lep. páska, ...)		Ing. Baník (Machalík)
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60.			Skúška tlače voličských zoznamov				VO ORGaEO	           10.11.2014
										Červenková
										Ved. kancelárie starostu           											Ing. Böhm (Ing. Čistý)

61.			Zabezpečenie parkovania pre vozidlá OVK			VO VP		     od 10.11.2014
										Ing. Svetlovský

62.			Vydávanie metodického materiálu do komisií		VO ORGaEO	           13.11.2014
										Červenková

63.			Kontrola vybavenie volebných miestností			VO ORGaEO	           13.11.2014
										Červenková
										VO VaI a SM
										Ing. Baník (Chvála)

64.		Tlač zoznamu voličov, zoznamu osôb pobavených svojpráv-	starosta		          13.11.2014	
nosti na právne úkony, zoznamu voličov, ktorí požiadali o 		Ved. kancelárie starostu           		prenosnú urnu)						Ing. Böhm (Ing. Čistý)

65.   		Doručiť hlasovacie lístky a obálky do OVK			starosta		          14.11.2014	
								VO ORGaEO  
					                                			Červenková

66.    § 8 ods. 2		Odovzdávanie OVK zoznam voličov v dvoch rovnopisoch		starosta		         15.11.2014	
            (2 hod pred)									VO ORGaEO  
					                                			Červenková

67.		Prevziať do úschovy  volebnú dokumentáciu od OVK		starosta		         15.11.2014	
								VO ORGaEO  
					                                			Červenková
										VO VaI a SM
										Ing. Baník (Hrubá)







Bratislava 08.08. 2014


Spracovala : Júlia Červenková
	        vedúca oddelenia organizačného 
           a evidencie obyvateľov
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NAJDÔLEŽITEJŠIE   TERMÍNY  z TOZ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por.	Paragraf	Úloha							Zodpovedný	        Termín
číslo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




	§ 14 ods. 1	Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do	politické strany	        21.09.2014    

§ 14a ods. 1	MIESTNEJ volebnej komisie
(55 dní)

23.			Ukončenie doručovania kandidátních listín		politické strany	        21.09.2014


28.          § 14 ods. 1     		Uskutočniť I. zasadnutie MIESTNEJ volebnej komisie		starosta		        26.09.2014	
                 (50 dní)      	a poučiť členov  MVK o ochrane osobných údajov		VO ORGaEO
					                                			Červenková

36.         		Začatie doručovania oznámenia o čase a mieste konania		starosta		     od 10.10.2014	
              			volieb voličom						Firma	

37.   § 18, § 23		Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov	Miestna volebná	         11.10.2014
        (35 dní)		Miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti		komisia
v spolupráci s
								VO ORGaEO  
					                                			Červenková
			

40.    			Zabezpečenie služby do 24,00 hod. na preberanie  		starosta	        	        24.10.2014
           			návrhov na členov do okrskových volebných			VO ORGaEO
			komisií od politických strán				Červenková


41.          § 27         		Ukončenie doručovania oznámenia o čase a mieste konania	starosta		        25.10.2014	
                 (25 dní)		volieb voličom						Firma				


42.	§ 15 ods. 1	Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do	politické strany	        26.10.2014
	  (20 dní)	OKRSKOVEJ volebnej komisie


52.         § 15 ods. (3)	Uskutočniť I. zasadnutie OKRSKOVÝCH volebných komisií	starosta	          	      31.10.2014
	(15 dní)		(sľub, školenie, poučenie)					VO ORGaEO  
										Červenková


