
Miestny úrad 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–DÚBRAVKA 

Žatevná 2,  844 02  Bratislava 
________________________________________________________________________________________________ 
Bratislava, 05.01.2015 

Zriadenie námietkovej kancelárie 
 
     V súvislosti s referendom, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015, mestská časť Bratislava-
Dúbravka zriadila námietkovú kanceláriu, ktorá bude otvorená v pracovné dni od stredy 7. januára 
2015 do štvrtka 5. februára 2015 (vrátane). Námietková kancelária sa nachádza  v  budove 
miestneho úradu na ul. Žatevná 4, 1. posch. vľavo, miestnosť č. dv. 46. 
     V námietkovej kancelárii má volič možnosť: 

- nahliadnuť do zoznamu voličov a vzniesť prípadné námietky k údajom, ktoré obsahujú 
a týkajú sa jeho osoby, 

- vyžiadať si hlasovací preukaz, 
- požiadať o prenosnú schránku. 

 
     Občan, ktorý v deň referenda nebude môcť hlasovať vo svojom okrsku pre referendum, v ktorom 
je zapísaný v zozname voličov, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu (podrobnejšie 
informácie sú uvedené nižšie), pričom bude z voličského zoznamu na čas vykonania referenda 
vyčiarknutý. Hlasovací preukaz oprávňuje občana po jeho predložení s občianskym preukazom 
hlasovať v ktoromkoľvek okrsku pre referendum na území Slovenska. 
 
Prenosnú schránku na hlasovanie možno žiadať na tel. č. 6920 2513, 69202525, 0918 360345 
 
NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA, ŽATEVNÁ 4, 1. posch. vľavo, č. dv. 46 
tel.: 02/6920 2513  
mail: referendum@dubravka.sk  
 
Úradné hodiny v dňoch 7.1.2015 – 23.1.2015 
Pondelok  8 – 12 hod. 13 – 17 hod. 
Utorok   Nestránkový deň 
Streda   8 – 12 hod. 13 – 16 hod. 
Štvrtok    13 – 16 hod 
Piatok   Nestránkový deň   
 
Úradné hodiny v dňoch 26.1.2015  až  5.2.2015 
Pondelok  8 – 12 hod. 13 – 17 hod. 
Utorok  8 – 12 hod.  13 – 15 hod. 
Streda   8 – 12 hod. 13 – 16 hod. 
Štvrtok  8 – 12 hod. 13 – 16 hod 
Piatok   7 – 12,30 hod.   
 
Hlasovacie preukazy v rámci Bratislavy neposielame.  
 
 

     Ing. Rastislav Bagar, v. r. 
                                                                                                  prednosta miestneho úradu 
                                                                                             mestskej časti Bratislava – Dúbravka       
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Vydávanie hlasovacích preukazov 
____________________________________________________________ 
 
 
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude 
môcť hlasovať v okrsku pre referendum v mieste svojho trvalého pobytu, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť Bratislava-Dúbravka o vydanie hlasovacieho 
preukazu. Občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najskôr 30 dní predo dňom 
konania referenda, najneskôr však dva dni predo dňom konania referenda,  t. z. najneskôr 
05.02.2015  v úradných hodinách. 
 
O vydanie hlasovacieho preukazu môže požiadať volič: 
1. Osobne, príde s platným občianskym preukazom – najneskôr do 05.02.2015 (štvrtok). 
2. Prostredníctvom splnomocnenej osoby na základe občianskeho preukazu alebo 

splnomocnenia. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Splnomocnená osoba prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom – najneskôr do 05.02.2015 (štvrtok).  

3. Písomne – najneskôr do pondelka 02.02.2015 musí byť žiadosť v podateľni zaevidovaná. 
4. Elektronicky (e-mailom) – najneskôr do pondelka 02.02.2015 do 17 hod. musí byť žiadosť 

odoslaná na adresu referendum@dubravka.sk. 
 
V splnomocnení občan uvedie  svoje : 
meno a priezvisko, 
rodné číslo, 
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) 
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie hlasovacieho 
preukazu. 
 
V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje : 
meno a priezvisko, 
rodné číslo, 
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) 
korešpondenčnú adresu (príp. aj meno), na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať. 
 
Hlasovacie  preukazy v rámci Bratislavy neposielame.  
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