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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

UZNESENIE č. ......../2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

u r č u j e 
 

1. počet poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na volebné 
obdobie rokov 2022 - 2026 v celkovom počte 53 
 

2. sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja: 
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
 

3. volebné obvody (ďalej len „VO“) v Bratislavskom samosprávnom kraji v počte 24 a sídla 
obvodných volebných komisií nasledovne: 
 

počet poslancov /sídlo obvodnej vol. komisie 
 
VO č. I – MČ Staré Mesto    

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
 
VO č. II –  MČ Ružinov 

• počet volených poslancov  6 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35,  
                                                          Bratislava 

VO č. III –  MČ Vrakuňa 

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35,  
                                                         Bratislava 
 

VO č. IV –  MČ Podunajské Biskupice  

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35,  
                                                          Bratislava 

 
VO č. V – MČ Nové Mesto   

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
 
VO č. VI – MČ Rača, MČ Vajnory   

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
 

 
VO č. VII – MČ Karlova Ves 

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 



 
 
VO č. VIII - MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves 
• počet volených poslancov  1 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 
VO č. IX – MČ Dúbravka 

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 
VO č. X – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica 
• počet volených poslancov  1 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 
VO č. XI –MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce 

• počet volených poslancov  9 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava 
 
VO č. XII – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský 
obvod), Závod 
• počet volených poslancov  2 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XIII – obce okresu Malacky: Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, 
Suchohrad, Záhorská Ves 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XIV – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri 
Morave, Zohor  
• počet volených poslancov  1 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XV – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké 
Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XVI – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava    

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XVII – Mesto Pezinok 
• počet volených poslancov  2 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 
 
VO č. XVIII – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 
 
VO č. XIX – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok  
    



 
VO č. XX – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, 
Igram, Jablonec, Kaplna, Píla, Štefanová, Vištuk  

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 
 
VO č. XXI – Mesto Senec 

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
 
VO č. XXII – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, 
Reca, Tureň, Veľký Biel 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
 
VO č. XXIII – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, 
Zálesie  

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
    
VO č. XXIV – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, 
Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky 

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do orgánov územnej 

samosprávy upravuje zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“). 

 
Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 

Volebnými orgánmi na účely zákona sú aj samosprávne kraje. Voľby sa konajú v jeden deň 
v sobotu. Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do dvadsiatej hodiny. 

 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlási predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dňom ich konania; voľby sa konajú v 
posledných 14 dňoch volebného obdobia orgánov samosprávnych krajov. Rozhodnutie o 
vyhlásení volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a uvádza sa v ňom 
deň konania volieb, lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností, 
lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva v nich 
a sídiel obvodných volebných komisií, lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé 
zasadanie, lehota na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka volebných komisií a na ich 
prvé zasadnutie.  
 

V čase prípravy tohto materiálu predseda Národnej rady Slovenskej republiky ešte 
voľby do orgánov samosprávnych krajov nevyhlásil. V prípade ich vyhlásenia v čase do 
zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bude rozhodnutie 
o vyhlásení volieb doložené ako príloha tohto materiálu.  

 
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ 

samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria 
do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov 
veku. 

  
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho 

kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 
 
Podľa § 134 zákona sa v samosprávnom kraji utvoria pre voľby poslancov 

zastupiteľstva jednomandátové alebo viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia 
poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja. Volebné obvody, 
počet poslancov zastupiteľstva v nich a sídla obvodných volebných komisií určí a zverejní 
zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.  

 
Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí samosprávny kraj jeden 

jednomandátový volebný obvod.  
 
V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“)  
zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 
15 000 obyvateľov  na  jedného  poslanca a určí volebné obvody. Zákon 
o samosprávnych krajoch ani iný všeobecne záväzný právny predpis nešpecifikuje bližšie 
zdroj, z ktorého sú samosprávne kraje pre účely vytvorenia volebných obvodov povinné  
čerpať údaje o počte obyvateľov.  

 
 
 



Tento materiál vychádza z počtu 723.714 obyvateľov, zdrojom sú údaje Štatistického 
úradu Slovenskej republiky k 31.12.2021, pričom počet obyvateľov zohľadňuje sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. 

 
Predkladaný návrh – 53 poslancov - vychádza pri danom počte obyvateľov 

z rozmedzia 49 - 60 poslancov, čo vyplýva z pomeru 12 000 až 15000 na jedného poslanca  
a počtu 24 volebných obvodov. Rozdelenie volebných obvodov zohľadňuje v čo najširšej 
miere požiadavky obcí miest a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho 
kraja a široký konsenzus poslancov Zastupiteľstva BSK. Jednotlivé volebné obvody sú 
vytvorené tak, aby nepresahovali hranice jednotlivých okresov s výnimkou  obcí Igram 
a Kaplna, ktoré historicky a územne tvoria ucelený celok a  okrem iného tvoria aj spoločný 
školský obvod. Súčasne boli volebné obvody tvorené tak, že v nich boli spájané obce, ktoré 
sú vzájomne vzdialenostne dostupné.  
 

Názorne uvádzame prerozdelenie mandátov v jednotlivých okresoch v roku 2017 
s počtom volených poslancov pre nastávajúce volebné obdobie v porovnaní s navrhovaným 
počtom 24 volebných obvodov s počtom v nich volených poslancov:  

 
            24 VO / 50 poslancov / REGOB   24 VO/53 poslancov / ŠÚ SR 
okresy BA  11 VO  34 posl.  11 VO  35 posl. 
okr. MA 5 VO   6 posl.    5 VO    6 posl. 
okr. PK 4 VO   5 posl.    4 VO    5 posl. 
okr. SC 4 VO   5 posl.    4 VO    7 posl.  
  

 
Pri určení sídiel obvodných volebných komisií sa navrhuje využiť z dôvodu 

ekonomickej efektívnosti priestory školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, 
rovnako ako tomu bolo v minulom období. Počet sídiel obvodných volebných komisií sa 
zredukoval o 4, a to na základe požiadavky Štatistického úradu SR, súvisiacej so zvýšenými 
personálnymi a materiálnymi nárokmi na vytvorenie sumarizačných útvarov z dôvodu 
spojených volieb do orgánov samosprávnych krajov a obcí.    

 
Do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať politická strana alebo 

koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine 
volebných obvodov samosprávneho kraja, jedného člena a jedného náhradníka. Ak volebná 
komisia samosprávneho kraja nie je utvorená ustanoveným spôsobom alebo ak sa počet jej 
členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje predseda 
samosprávneho kraja. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú 
podala pre voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva tejto politickej strany 
alebo koalície vo volebnej komisii samosprávneho kraja,  ak k späťvzatiu kandidátnej listiny 
došlo aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja. Členstvo vo volebnej 
komisii samosprávneho kraja zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní 
člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného 
oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja a aj 
ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb, to sa netýka 
náhradníka. 

 
Do obvodnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá 

podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, jedného člena a 
jedného náhradníka. Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená ustanoveným spôsobom 
alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva 
predseda samosprávneho kraja. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká vyššie 
uvedeným spôsobom.  

 
 



Materiálne prostriedky potrebné na činnosť obvodnej volebnej komisie a volebnej 
komisie samosprávneho kraja, osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich 
vykonanie a zabezpečenie umiestnenia odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie 
zabezpečuje úrad samosprávneho kraja. 

 
Za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode v 

poradí najviac platných hlasov. Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti tej istej 
politickej strany alebo koalície rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca 
zastupiteľstva kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany 
alebo koalície. Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, 
koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, obvodná volebná komisia 
určuje z nich poslanca zastupiteľstva žrebom. 

  
Za predsedu samosprávneho kraja je zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac 

platných hlasov. 
 

 
 
 
 
 
Príloha:  

1. tabuľka rozdelenia volebných obvodov s počtami obyvateľov a výpočtom mandátov 
2.  mapa volebných obvodov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK  
 
 
 
Bod : „Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie samosprávneho 
kraja a sídiel obvodných volebných komisií“ 

 
 
 

Názov komisie 

 

Stanovisko komisie k návrhu 

materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

 

Zapracované / 

Nezapracované 

 

Finančná komisia 

 

 

Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

predložený materiál a schváliť 

v predloženej  podobe. 

Prítomní            6 

Za                     6 

Proti                  0 

Zdržal               0 

Nehlasoval       0 

  

Komisia dopravy 

 

Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

a schváliť materiál v 

predloženej podobe. 

Prítomní          11 

Za                   11   

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        0 

  

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí  Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK uvedený 

materiál prerokovať a schváliť   

Prítomní            8 

Za                      7 

Proti                  0 

Zdržal                1 

Nehlasoval        0 

  

 

Komisia školstva, športu a mládeže  Komisia odporúča 
Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál 
a schváliť v predloženej 

podobe  

Prítomní            8 

Za                      7 

Proti                  0 

Zdržal                1 

Nehlasoval        0 

  



 

 
 
 

 

Názov komisie 

 

Stanovisko komisie k návrhu 

materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

 

Zapracované / 

Nezapracované 

Komisia európskych záležitostí, regionálnej 

spolupráce a cestovného ruchu 

Komisia po prerokovaní 
materiálu odporúča 
Zastupiteľstvu BSK  
prerokovať predložený materiál  
a schváliť v predloženej 
podobe.  
 

Prítomní            7   

Za                     7 

Proti                  0 

Zdržal                0   

Nehlasoval        0 

  

Komisia životného prostredia, regionálneho 

rozvoja a územného plánovania  

Prítomní členovia komisie 
odporúčajú Zastupiteľstvu BSK 
prerokovať predložený materiál 
a schváliť v predloženej 
podobe  
Komisia v čase hlasovania 
nebola uznášaniaschopná.   

Prítomní            4 

Za                      2 

Proti                  1 

Zdržal                1 

Nehlasoval        0 

  

Komisia kultúry  Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK uvedený 

materiál prerokovať a schváliť 

v predloženej podobe  

Prítomní            8 

Za                      8 

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        1 

  

Komisia majetku, investícií a verejného 

obstarávania 

Komisia odporúča 
Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť 
v predloženej podobe  

Prítomní            4 

Za                      4 

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        0 

 
 


