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1.
Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2022-2026
a) počet poslancov 15
b) 3 volebné obvody s počtom poslancov
- volebný obvod Rača - 10 poslancov
- volebný obvod Krasňany - 3 poslanci
- volebný obvod Východné - 2 poslanci

2.
Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna Rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu odporúča schváliť
pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2022-2026
a) počet poslancov 15
b) 3 volebné obvody s počtom poslancov
- volebný obvod Rača - 10 poslancov
- volebný obvod Krasňany - 3 poslanci
- volebný obvod Východné - 2 poslanci
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3. Dôvodová správa
V zmysle ust. §166, ods. 3) Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v siedmej časti - Voľby do
orgánov samosprávy obcí, uvádza „Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v
nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.“
Rozhodnutím predsedu národnej rady Slovenskej republiky uverejneným v zbierke zákonov pod č.
209/2022 Z.z. bola určená lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných
zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022.
1. Počet poslancov.
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov: §16:
(2) Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej
časti s počtom obyvateľov
a) menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
b) od 2001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov,
c) od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov,
d) od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
e) nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.
(3) Na určenie počtu poslancov podľa odseku 2 je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň
kalendárneho roku, v ktorom sa vyhlásia voľby do orgánov samosprávy obcí.
Počet obyvateľov z Registra obyvateľov Slovenskej republiky k 01.01.2022 je 26 604 (občania s
trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR/ v obci Bratislava - Rača).
2. Volebné obvody a počty poslancov.
Ustanovenie §166, ods. 1) a 2) Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„1) Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné
obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce,
najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré
sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet
obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného zastupiteľstva.
2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť
jeden volebný obvod.“
Mestská časť Bratislava - Rača má momentálne tri volebné obvody, ktoré spolu zahŕňajú 18
volebných okrskov.
Volebné obvody sú v nasledovnom zložení:
1. Volebný obvod Rača: okrsky číslo: 1 - 11 = 11 volebných okrskov
2. Volebný obvod Krasňany: okrsky číslo: 12 - 15 = 4 volebné okrsky
3. Volebný obvod Východné: 16 - 18 = 3 volebné okrsky
Spolu:
3 volebné obvody
18 volebných okrskov
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Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Volebné obvody

l.volebný obvod Rača
2.volebný
obvod
Krasňany
3.volebný
obvod
Východné
súhrn

Počet súčasných
poslancov

Počet obyvateľov v
roku 2018
(31.5.2018)

Počet obyvateľov
v roku 2022
(k 01.01.-2022)

Počet
navrhovaných
poslancov

10
3

15 297
5 172

17 258
6211

10
3

2

3 031

3135

2

15

23 500

26 604*

15

*podklady sú z informačného systému REGOB, v tabuľke je uvedený aj počet cudzincov s trvalým
pobytom na území MČ Bratislava-Rača
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