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Špeciálne vydanie ku Komunálnym voľbám 2018

Zoznam kandidátov pre voľbu primátora
hlavného mesta SR Bratislavy
Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uverejňuje podľa § 178 ods. 2
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľbu primátora:
1.

Viktor Béreš, Ing., 41 r., predseda mimoparlamentej strany Naj, ekonóm, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
2. Jaroslav Brada, JUDr., 36 r., advokát, Strana moderného Slovenska
3. Václav Mika, Ing., 55 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Ján Mrva, Ing., 49 r., starosta, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova,
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Ivo Nesrovnal, JUDr., 54 r., primátor hlavného mesta SR Bratislava, nezávislý kandidát
6. Iveta Plšeková, MUDr., 47 r., námestníčka primátora, nezávislá kandidátka
7. Roman Ruhig, Mgr., 47 r., právnik, Slovenská národná jednota - strana vlastencov
8. Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
9. Matúš Vallo, Ing. arch., 41 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
10. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., organizátor korunovačných slávností, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov pre voľby
poslancov Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

KOMUNÁLNE
VOĽBY 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné
obdobie 2018 – 2022 podľa § 20 a § 181 ods. 1
a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, predseda Národnej rady Slovenskej
republiky vyhlásil svojim rozhodnutím č. 203 zo
dňa 6. júla 2018 a určil deň ich konania na sobotu
10. novembra 2018. Volebné miestnosti budú
otvorené v čase od 07,00 hod. do 22,00 hod.
V hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave sa volia:
• primátor hl.m. SR Bratislavy
• poslanci Mestského zastupiteľstva hl.m.
SR Bratislavy (v Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice sa volia 2 poslanci)
• starosta Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice
• poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice

Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby poslancov do Mestského
zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Peter Adamec, Ing., 65 r., stavebný inžinier, Doma dobre
Milan Černý, Ing., 41 r., viceprimátor hlavného mesta SR Bratislavy, nezávislý kandidát
Jana Grossmanová, Mgr., 42 r., riaditeľka jaslí, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Martin Halás, Ing., 46 r., ekonóm, nezávislý kandidát
Vladimír Holásek, Ing., Bc., 50 r., inžinier životného prostredia, Demokrati Slovenska
Izabella Jégh, 68 r., kultúrna pracovníčka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Soﬁa Karasová, 21 r., administratívna pracovníčka, Národná koalícia
Kristián Kevický, Mgr., 47 r., štátny zamestnanec vo výslužbe, Nezávislé fórum
Pavol Kubiš, 54 r., zástupca riaditeľa Úradu BSK, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické
hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Zoran Kupkovič, Mgr., 32 r., dopravný expert, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Roman Lamoš, Ing., 35 r., projektant, podnikateľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
Oto Nevický, RNDr., MBA, 55 r., generálny sekretár AZZZ SR, Starostovia a nezávislí kandidáti
Alžbeta Ožvaldová, PhDr., 57 r., starostka, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické
hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Tomáš Pindúr, Ing., 37 r., vedúci oddelenia cenotvorby, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Zoznam kandidátov pre voľbu starostu mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice
Miestna volebná komisia Bratislava – Podunajské Biskupice u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľbu starostu mestskej časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andrej Bojczún, 44r., koordinátor v oblasti životného prostredia, nezávislý kandidát
Milan Černý, Ing., 41r., viceprimátor hl. mesta SR Bratislava, nezávislý kandidát
Ján Duranský, Bc., 52r., manažér, nezávislý kandidát
Martin Halás, Ing., 46r., ekonóm, nezávislý kandidát
Kristián Kevický, Mgr., 47r., štátny zamestnanec vo výslužbe, nezávislý kandidát
Ján Kšiňan, Mgr., 42r., vedúci oddelenia hospodárskej správy Kancelárie Najvyššieho súdu SR, nezávislý kandidát
Zoran Kupkovič, Mgr., 32r., dopravný expert, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska
Roman Lamoš, Ing., 35r., projektant, stavebný inžinier, Team Vallo, Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia
Zoltán Pék, Mgr., 62r., novinár – publicista, Most-Híd, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova
Ján Španko, Mgr., 49r. expert of ISS, nezávislý kandidát
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Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
Miestna volebná komisia Bratislava – Podunajské Biskupice u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do
miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
1.
Andrej Barinka, Ing. arch., 28r., architekt, manažér, Doma dobre
2.
Andrej Bojczún, 44r., koordinátor v oblasti životného prostredia, nezávislý kandidát
3.
Peter Csóka, 28r., supervisor, nezávislý kandidát
4.
Zuzana Čermanová, Ing., PhD., 31r., stavebná inžinierka, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár,
Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Olívia Falanga Wurster, Ing., 46r., ekonómka, Strana maďarskej komunity - Magyar
5.
Közösség Pártja
Jakub Ferko, 24r., inštruktor plávania, Team Vallo, Progresívne Slovensko a Spolu –
6.
občianska demokracia
7.
Attila Foglszinger, 51r., vodič, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
8.
Alžbeta Hašková, Mgr., 34r., administratívna pracovníčka – rozvoj siete, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Izabella Jégh, 68r., kultúrna pracovníčka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
9.
Pártja
10. Eduard Kršák, 28r., realitný maklér, Team Vallo, Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia
11. Barbora Lukáčová, Mgr., 38r., odborníčka na regionálny rozvoj, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris
Kollár, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
12. Katarína Matuszná, Ing., PhD., 37r., chemická inžinierka, Strana maďarskej komunity
- Magyar Közösség Pártja
13. Patricia Mónosiová, Ing., 37r., hlavná štátna radkyňa, nezávislá kandidátka
14. Jozef Papp, 35r., podnikateľ, Doma dobre
15. Zoltán Pék, Mgr., 62r., novinár – publicista, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
16. Viliam Posch, Mgr., 31r., právnik, nezávislý kandidát
17. Ladislav Rosival, Mgr., 50r., konateľ spoločnosti, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova,
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
18. Iveta Sekerová, Ing., 48r., pedagogička, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná
strana, Strana zelených Slovenska
19. Zuzana Špaleková, Mgr., 56r., štátna zamestnankyňa, Smer - sociálna demokracia,
Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska
20. Juraj Štvrtecký, 65r., plavebný inštruktor, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska
21. Juraj Vaľko, Mgr., 31r., hlavný inšpektor dohľadu nad trhom cenných papierov a dôchodkovým sporením, nezávislý kandidát
22. Ildikó Virágová, Ing., 51r., podnikateľka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Volebný obvod č. 2
1.
Peter Adamec, Ing., 65r., stavebný inžinier, Doma dobre
2.
Róbert Bukvay, Ing., PhD., MHA, 43r., manažér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Strana zelených Slovenska
3.
Robert Csölle, 55r., bezpečnostný pracovník, Národná koalícia
Anna Čierna, 73r., učiteľka materskej školy, Smer - sociálna demokracia, Slovenská
4.
národná strana, Strana zelených Slovenska
Iveta Daňková, 53r., vodička MHD, Team Vallo, Progresívne Slovensko a Spolu - občianska
5.
demokracia
Michal Drábik, Ing., 36r., podnikateľ, Team Vallo, projektant, Progresívne Slovensko
6.
a Spolu - občianska demokracia
7.
Petr Faktor, 55r., podnikateľ, Doma dobre
Andrej Fandak, Ing., 39r. programátor - IT konzultant, Strana maďarskej komunity 8.
Magyar Közösség Pártja
9.
Jana Grossmanová, Mgr., 42r., riaditeľka jaslí, Smer - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Strana zelených Slovenska
10. Ľudovít Hajduk, doc., PhDr., PhD., 47r., riaditeľ a prorektor, Smer - sociálna demokracia,
Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pavol Hanzel, 33r., občiansky aktivista, nezávislý kandidát
Vladimír Holásek, Ing., Bc., 50r., inžinier životného prostredia, Demokrati Slovenska
Radovan Kazda, Ing., 46r., vydavateľ, Občianska konzervatívna strana
Stanislav Koiš, Mgr., 31r., občiansky aktivista, nezávislý kandidát
Mikuláš Krippel, Mgr., PhD., 32r., právnik a univerzitný učiteľ, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris
Kollár, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Roman Kupka, 43r., živnostník, nezávislý kandidát
Zoran Kupkovič, Mgr., 32r., dopravný expert, Smer - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Strana zelených Slovenska
Dana Lešková, 69r., dôchodkyňa, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
Jakub Lipták, Mgr., 26r., analytik médií, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
Jana Malá, 37r., retailová pracovníčka, nezávislá kandidátka
Stanislav Opravil, 43r., manažér, Doma dobre
Tomáš Pindúr, Ing., 37r., vedúci oddelenia cenotvorby, nezávislý kandidát
Erik Sojka, JUDr., 32r., manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
Mária Štvrtecká, 38r., spracovateľka úverov, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
Peter Tham, 70r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Strana zelených Slovenska
Peter Tóth, Ing., 34r., ekonóm, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

Volebný obvod č. 3
1.
Miroslav Adamec, Mgr., 37r., IT- špecialista, Doma dobre
2.
Valér Barinka, Ing., 59r., stavebný inžinier, Doma dobre
3.
Boris Boleček, 39r., technik špecialista, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
4.
Anna Brániková, 65r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Strana zelených Slovenska
František Chmelíček, 67r., revízny technik, Smer - sociálna demokracia, Slovenská
5.
národná strana, Strana zelených Slovenska,
6.
Soﬁa Karasová, 21r., študentka, Národná koalícia
Viera Komiňáková, Mgr., 47r., manažérka, Smer - sociálna demokracia, Slovenská ná7.
rodná strana, Strana zelených Slovenska
8.
Jana Kováčiková, 35r., projektová manažérka, Demokrati Slovenska
Pavol Kubiš, 54r. zástupca riaditeľa úradu BSK, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
9.
a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova,
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
10. Roman Lamoš, Ing., 35r., projektant, stavebný inžinier, Team Vallo, Progresívne
Slovensko a Spolu - občianska demokracia
11. Matúš Mendl, 29r., podnikateľ, Nezávislé fórum
12. Rozália Múčková, 63r., učiteľka materskej školy, Smer - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Strana zelených Slovenska
13. Martin Šuňal, 40r., mechanik MaR, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
14. Boris Vereš, 39r., bezpečnostný pracovník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
15. Ľubica Žiaková, 41r., učiteľka, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
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Kandidáti Strany maďarskej komunity na poslancov Miestneho zastupiteľstva
Podunajské Biskupice
A Magyar Közösség Pártja képviselő-jelöltjei Pozsonypüspöki Önkormányzatába

Milí Voliči!
Uchádzame sa o Vaše hlasy a podporu nášho volebného programu v nastávajúcich komunálnych voľbách.
Chceme pokračovať v nastúpenej ceste a ďalej zveľaďovať našu
mestskú časť a to:
t iniciovať prípravu projektov na vybudovanie štartovných bytov pre mladé rodiny
t pokračovať v budovaní ďalších tried pre materské školy a v obnove už existujúcich zariadení
t postupne obnovovať priestory a vnútorné zariadenia školských
jedálni
t hľadať možnosti vytvorenia denného stacionára v spolupráci
s BSK
t pokračovať v oprave ciest a chodníkov v našej mestskej časti
t budovať ďalšie cyklistické chodníky
t vytvoriť nové parkovacie miesta s dôrazom na sídliskové časti
t obnovou a revitalizáciou verejnej zelene sa starať o životné
prostredie
t byť súčinní pri riešení občanmi nastolených problémov.

VOLEBNÝ OBVOD 1
STARÁ OBEC

5
Ing. Olívia Falanga
Ing
Wurster

7
Attila Foglszinger
vodič

ekonómka

Spolu s Vami to dokážeme, ak nám budete dôverovať a v novembrových komunálnych voľbách nám dáte svoje hlasy. Ďakujeme.

Tisztelt Választóink!
A közelgő önkormányzati választások alkalmával is számítunk
szavazatukra és programunk támogatására.
Szeretnénk folytatni munkánkat, amit eddig is az Önök érdekében végeztünk, és minden téren továbbfejleszteni azt. Terveink a
következők:
t A fiatal családok számára szükséges bérlakások terveinek kidolgozása,
t további óvodai férőhelyek létesítése és a meglévő intézmények
korszerűsítése,
t az iskolai étkezdék konyháinak fokozatos felújítása,
t elérni a megye közreműködésével egy idősek napközi otthona
kialakítását,
t úthálózataink és járdáink javításának folytatása,
t további kerékpárutak kiépítése,
t újabb parkolóhelyek létrehozása, különös tekintettel a lakótelepi részekre,
t a zöld övezetek bővítése parkok kialakításával és újabb fák elültetésével,
t a lakosok segítségére lenni az általuk felvetett problémák orvoslásában.

9

8
Mgr. Alžbeta Hašková
Mgr

izabella Jégh

administratívna pracovníčka

kultúrna pracovníčka

VOLEBNÝ OBVOD 2
DOLNÉ HONY

Önökkel együtt mindezt megoldhatjuk, ha a novemberi önkormányzati választásokon bizalmat szavaznak nekünk és jelöltjeinkre fognak szavazni. Köszönjük a támogatásukat!

12
Ing.
Katarína
I
K
í
Matuszná, PhD
chemická inžinierka

8
Ing. Andrej Fandak
programátor - IT konzultant

Komunálne voľby – sobota 10. 11. 2018, od 7,00 do 22,00 hod.
Önkormányzati választások: 2018. november 10-én, 7,00 – 22,00 óráig
Objednávateľ: Kandidáti Magyar Közösség Pártja-Strana Maďarskej komunity MO Podunajské Biskupice v zastúpení Ing. Katarína Matuszná, PhD, Bratislava
Dodávateľ: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, Bratislava, IČO: 00641383
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MARTIN HALÁS

Nezávislý kandidát na STAROSTU č. 4
Nezávislý kandidát na POSLANCA hl. mesta Bratislava č. 4
Môj verejný PRÍSĽUB:
"V prípade môjho zvolenia za STAROSTU
Podunajských Biskupíc venujem každý
mesiac 400 EUR na pomoc obyvateľom a
rodinám v hmotnej núdzi, projekty na
bezpečnosť a poriadok a zdravé životné
prostredie obyvateľov Podunajských Biskupíc.
„

Kým iní sľubujú, ja už KONÁM:
1. Spoločný návrh s Vrakuňou na ZVÝŠENIE počtu
MESTSKÝCH POLICAJTOV pre bezpečnosť a
poriadok,
2. TRESTNÉ OZNÁMENIA a nekompromisný boj so
SKLÁDKAMI a znečisťovateľmi zdravia, životného
prostredia a verejného poriadku,
3. Petícia spojená s KOMPENZÁCIAMI pre
obyvateľov Podunajských Biskupíc zo Slovnaftu.

Ak mi dáte DÔVERU:

1. Zabezpečíme DETSKÚ POHOTOVOSŤ a Biskupické JASLE,
2. Znížime CENY TEPLA pre BYTY na Sídlisku teplovodom zo Spaľovne,
3. Zakážeme PARKOVANIE dodávok a nákladných áut na Sídlisku,
4. Rozšírime siete MATERSKÝCH a SENIORSKÝCH centier a ich aktivít,
5. Zvýšime PLATY pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom
na ŠKOLÁCH a ŠKÔLKACH,
6. Vybudujeme AQUAPARK, ŠPORTové a oddychové zóny, PARKY,
AMFITEÁTER, LETNÉ KINO,
7. Založíme Biskupický FUTBALOVÝ KLUB.

Za lepšie a krajšie Biskupice
Moje meno je Roman Lamoš a v ko  Í  ʹͲͳͺ   dzam o vašu podporu ako kandidát
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KANDIDÁTI PRE VOĽBY DO MIESTNEHO
ZASTUPITEĽSTVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE
VOLEBNÝ OBVOD 1 - STARÁ OBEC
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Ing. ZUZANA
ČERMANOVÁ, PhD.
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Mgr. BARBORA
LUKÁČOVÁ

Mgr. ZOLTÁN
PÉK

22

17
Mgr. LADISLAV
ROSIVAL

Ing. ILDIKÓ
VIRÁGOVÁ

VOLEBNÝ OBVOD 2 - DOLNÉ HONY
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18

Mgr. MIKULÁŠ
KRIPPEL, PhD.
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DANA
LEŠKOVÁ

23

Mgr. JAKUB
LIPTÁK
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JUDr. ERIK
SOJKA
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MÁRIA
ŠTVRTECKÁ

Ing. PETER
TÓTH

VOLEBNÝ OBVOD 3 - MEDZIJARKAMI

3
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KANDIDÁT NA STAROSTU
PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC

PEK2018.SK
Objednávateľ: Zoltán Pék, Hydinárska 19, Bratislava 821 06 | Dodávateľ: Miestny úrad Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava, IČO: 00641383
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KANDIDÁT DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVA

VYBUDOVANIE SVETELNEJ
KRIŽOVATKY VRAKUNSKÁ - PODUNAJSKÁ
REORGANIZÁCIA A SFUNKČNENIE
MESTSKEJ POLÍCIE
BEZPEČNÉ PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Pavol KUBIŠ

9
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KANDIDÁTKY DO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
PODUNAJSKÉ BISKUPICE - VOLEBNÝ OBVOD 1 - STARÁ OBEC
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Mgr. BARBORA
LUKÁČOVÁ
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Rozpulzujme
Podunajské Biskupice

Nezávislý kandidát na starostu Podunajských Biskupíc

Mgr. Kristán Kevický

5

Závidím, ako susedské mestské časti dokážu usporiadať kvalitné športové
a kultúrne podujatia pre svojich obyvateľov. Viem, že našich Biskupičanov
trápi hlavne bezpečnosť, dopravná situácia, chýbajúca električková
magistrála, nekvalitné a zanedbané detské ihriská, nepokosená tráva, chýbajúce
moderné multifunkčné ihrisko, absentujúca MHD v novovybudovaných štvrtiach
našej mestskej časti. Nevidím to len ja. Po osobných stretnutiach s vami ste ma
utvrdili v tom, že nám v Podunajských Biskupiciach chýbajú športové a kultúrne
podujatia na takej úrovni, ako sa konajú v okolitých mestských častiach. Spoločne
nás trápi, že takýchto podujatí by mohlo byť práve v sídlisku viac. Veď aj
obyvatelia sídliska si zaslúžia po ťažkom týždni oddych pri športovom alebo
kultúrnom podujatí. Absentujú nám tu sezónne jarmoky, ktoré by mohli byť
usporiadané na našom „útulnom“ trhovisku. Som presvedčený, že niektoré
kultúrne podujatia, ktoré sa organizujú v starej časti Biskupíc, by mali podstatne vyššiu návštevnosť, keby sa konali v sídlisku. V rámci športu vidím v našej
mestskej časti obrovský potenciál vo vybudovaní moderného multifunkčného
ihriska, ktoré by slúžilo všetkým vekovým kategóriám obyvateľstva. Na
spresnenie uvediem napríklad ihrisko na Latorickej ulici, ale obrovský potenciál
vidím aj v časti „Medzijarky“. Mojím cieľom je naše Biskupice rozpulzovať!

Na to, aby sme si zvolili správnu cestu, ktorou sa vydajú naše Biskupice,
je dôležité v komunálnych voľbách ísť voliť a odovzdať svoj hlas.

Zostať doma a nevoliť je horšia voľba.
Objednávateľ: Mgr. Kristián Kevický, Latorická 13, Bratislava 821 07 | Dodávateľ: MÚ Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava IČO: 00641383
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Viem, čo Biskupice

potrebujú!
Tudom, mi kell
Püspökinek!

Ján Duranský
Nezávislý kandidát na starostu
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Peter Csóka

Patrícia Mónosiová

Volám sa Peter Csóka. Mám 28 rokov. Narodil som sa v Podunajských Biskupiciach.
Celý môj život bývam v našej mestskej časti.
Navštevoval som materskú aj základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Biskupiciach. Sú veci, ktoré fungujú, ale sú aj
také, ktoré by bolo dobré inovovať alebo robiť úplne inak. Preto kandidujem ako nezávislý poslanec do miestneho zastupiteľstva
v Podunajských Biskupiciach. Touto cestou
vás chcem poprosiť o váš hlas v nasledujúcich voľbách do miestneho zastupitelstva.

Milí Biskupičania,

Prinášam Vám pár
hlavných bodov z môjho
programu:
1) KULTÚRA:
z viac kultúrnych a vzdelávacích aktivit pre

obyvatelov všetkých vekových kategorií
z vačšie využitie DK Vetvár

2) SOCIÁLNE VECI A ŠKOLSTVO:
z vytvorenie sociálnej výdajne pre ludi

s nízkym príjmom
z opätovné zvýšenie jednorazovej odmeny

pri narodení dieťaťa
z príspevok pre biskupických prvákov
z ponuka práce pre sociálne slabších

občanom

3) DOPRAVA
z rozšírenie cyklotrás

4) OSTATNÉ
z otvorená samospráva, bezpečnosť
z výsadba novej zelene a revitalizácia parkov
z reklamný smog – odstranenie nelegálnych

billboardov

Dovoľte mi, aby som sa vám v krátkosti
predstavila. Volám sa Ing. Patricia Mónosiová, vyštudovala som vysokú školu ekonomickú v obore ekonómia a v súčasnosti
pracujem v štátnej sfére ako hlavný štátny
radca. V Podunajských Biskupiciach žijem
od svojho narodenia, chodila som tu aj
na základnú aj na strednú školu a preto
mi nie sú ľahostajné určité nedostatky
v našej mestskej časti. Pracovné skúsenosti ako aj skúsenosti s prácou s ľuďmi
som nadobudla práve s vami, obyvateľmi
Podunajských Biskupíc, z obdobia, kedy
som prevádzkovala stánok na trhovisku.
Vypočula od vás rôzne názory/sťažnosti na veľmi pomalú, zlú a často komplikovanú komunikáciu s našim Miestnym
úradom. Z tohto dôvodu je čas, aby sa v
tomto smere prijali určité kroky, aby sa
situácia zmenila. Je potrebné komunikáciu úradu s občanmi zefektívniť, zrýchliť,
zjednodušiť a to možno aj prostredníctvom elektronizácie.
V našej mestskej časti žijú rôzne generácie ľudí – deti, mládež, mladé rodiny i starší
ľudia. Vie sa však naša mestská časť postarať
o všetky tieto generácie? Je dôležité, aby
sa dávali podnety na príslušné štátny orgány, ktoré vytvoria projekty na vybudovanie
štartovacích bytov pre mladé rodiny. Dobrý
základ pre ďalší život je veľmi dôležitý, a ak
má možnosť úrad svojim občanom takýmto
spôsobom pomôcť, tak sa pýtam, prečo sa
v tomto smere nerobí viac?
O našich starších občanov je tiež potrebné sa postarať a niekedy aj 24 hodín

Ján Duranský - Viem, čo Biskupice potrebujú
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denne. Nie každý si však môže dovoliť zostať doma, aj keď by veľmi chcel. Preto je
potrebné hľadať možnosti vytvorenia zariadenia podobného dennému stacionáru, alebo priamo denný stacionár. Každý
z nás by sa chcel prejsť po krásnom parku, kde by si mohol odpočinúť od každodennej práci a stresu. Niekoľko takýchto
parkov sa v našej mestskej časti nachádza,
ale bohužiaľ sú vo veľmi žalostnom stave.
Pokúsme sa ich teda spoločne obnoviť a
vytvoriť parky nielen s oddychovými zónami, s krásnou kvetinovou výzdobou, ale
aj parky kde sa ľudia budú stretávať, kde
budú radi chodiť starí rodičia s vnúčatami, parky kde nájdete aj preliezačky pre
deti, aj zákutia s lavičkami pre romantické
chvíle. Pri vytváraní takýchto parkov však
nezabudnime ani na našich štvornohých
miláčikov. Aj oni potrebujú priestor, kde sa
môžu slobodne pohybovať.
z Modernizácia úradu
z Mobilizácia štátnych orgánov k vytvore-

niu projektu na vybudovanie štartovacích bytov
z Hľadať možnosti vytvorenia denného
stacionára
z Snažiť sa vybudovať cyklistické chodníky
z Obnova a revitalizácia (oživenie) verejnej zelene
z Byť nápomocný občanom pri riešení ich
problémov

Jozef Papp
Volám sa Jozef Papp. Narodil som sa
17.1.1983 v starých Podunajských Biskupi-

www.janduransky.sk
15/10/2018 12:40

Mojim cieľom je:
z Zamerať sa na údržbu a čistotu v Podu-

najských Biskupiciach.
z Likvidáciu starých nepojazdných mo-

torových vozidiel, ktoré prispievajú
k znečisteniu životného prostredia
a obmedzujú parkovacie miesta.
z V spolupráci s novým starostom a poslancami chcem prispieť k slušnému a bezpečnému bývaniu v mestskej časti a k budovaniu vnútro-sídliskových oddychových zón.

Petr Faktor
Volám sa Petr Faktor. V Biskupiciach žijem
už od narodenia. Rozhodol som sa kandidovať na poslanca za Dolné hony. Dovolím si tvrdiť, že za tie roky viem, čím by
som mohol pomôcť naším občanom, ak
vďaka vám uspejem vo voľbách.
Som pozitívny človek, ktorý sa usiluje
riešiť problémy s úsmevom na tvári, ale
predovšetkým svojou ľudskosťou. Viem,
že naši občania potrebujú mnoho. Potrebujú sa cítiť bezpečne, žiť a vychovávať
svoje deti v čistom prostredí, ale predovšetkým
m sa potrebujú aj zabávať.
zabáv
vať Tieto povať.
po
znatky
rozhovormi
y som získal osobnými
ý
s občanmi,
občan
nmi, priateľmi, kamarátmi.
kamará
áttmi.

Preto by som sa chcel ako poslanec
venovať aj týmto problematikám:
z Bezpečnosť: bezdomovci, narkomani,
neprispôsobiví občania a iné
z Čistota: čistota verejných
priestranstiev, údržba zelene a iné
z Zábava: kultúrne podujatia, oživiť život
na trhovisku, vrátiť hodové slávnosti a iné
z V neposlednom rade netreba zabúdať
aj na našich psíčkarov, ktorí potrebujú
riešiť svoje problémy.
Ak sa budeme dobre baviť, budeme mať
dobrú náladu, úsmev na tvári a budeme
k sebe priateľskí, všetko spoločnými
silami zvládneme.

Roman Kupka
Volám sa Roman Kupka. Narodil som sa
31.08.1975. Odmalička som vyrastal na
Dolných honoch, na Hronskej ulici, kde
som aj navštevoval základnú školu. Po
ukončení som absolvoval SOU stavebné.
Momentálne som súkromný podnikateľ,
ktorý sa venuje stavebníctvu. Som ženatý
a mám dve deti. Mám rád šport a prírodu.
Ako kandidát na poslanca by som sa
chcel zamerať hlavne na:
z bezpečnosť v našej mestskej časti
z rekonštrukciu a výstavbu detských a
športových ihrísk
z pravidelnú výsadbu a údržbu zelene
z čistejšie sídliská a výbehy pre psíkov

Ľubica Žiaková
Ľub
Volám
m sa Ľubica Žiaková.
Žiaková Narodila
Narod
N
dila som
sa 19.05.1977.
19.0
05.197
77. Základnú školu
školu som
m vyštu-

dovala na ZŠ Dudvážska ul.č 6. Po ukončení som absolvovala SPgŠ na Bullovej 2
v aprobácii učiteľ predprimárneho vzdelávania. Som vydatá, matka 2 detí a pracujem ako učiteľka. Mam 23 ročnú prax
ako učitelľka MŠ a v súčasnosti pracujem
ako zástupkyňa riaditeľky pre elokované
pracovisko na MŠ Podzáhradná 1. Som
zodpovedná nie len za riadiacu prácu,
ale predovšetkým ako učiteľka zodpovedám za všestranný rozvoj detí v predprimárnom vzdelávaní. Hlásim sa k ľudom,
ktorí sú odborníkmi vo svojich funkciách
a sú ochotní nezištne pomáhať projektami, dlhodobými skúsenosťami, radami
a ponúkajú riešenie na zlepšenie životnej
úrovne naších občanov. Mojou prioritou
je pokúsiť sa zlepšiť život detí v MŠ a ZŠ,
a povzdvihnúť úroveň vzdelávania v našej
obci. Rada by som pokračovala v začatej
rekonštrukcii predškolských a školských
zariadní. Samozrejme musím myslieť i na
tých, ktorí sa venujú deťom- našich učiteľom. Pre nich by som rada získala dôstojné
miesto, aby ich spoločnosť vnímala s úctou a vďakou, pretože denne odovzdávajú
skúsenosti, radosť a smiech našim deťom.
Naša mestská časť už obnovila niekoľko
detských ihrísk, ktoré deťom i mládeži ponúkajú možnosť stráviť čas plnohodnotne.
Treba pokračovať revitalizácii i dopľňať
nové prvky, vybudovať oddychové zóny,
ktoré spájajú generácie. napr. výsadbou
zelene, vytvorením letnej čitárne. Pre deti
by som rada do našej metskej časti privítala viac kultúry, divadelných predstavení, športových akcii, voľnočasových zón,
podujatí pre zlepšenie voľného času a tým
zmyslup
posilnenie vzájomzmysluplné
trávenie a posilnenie
ľudských i rodinných vzť
ťahov.
ných ľudských
vzťahov.

Peter
Csóka

Patrícia
Mónosiová

Jozef
Papp

Petr
Faktor

Roman
Kupka

Ľubica
Žiaková
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ČÍSLO 1.
STARÁ OBEC

VOLEBNÝ OBVOD
ČÍSLO 1.
STARÁ OBEC

VOLEBNÝ OBVOD
ČÍSLO 1.
STARÁ OBEC

VOLEBNÝ OBVOD
ČÍSLO 2.
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VOLEBNÝ OBVOD
ČÍSLO 2.
DOLNÉ HONY

VOLEBNÝ OBVOD
ČÍSLO 3.
MEDZI JARKY

Objednávateľ: Ján Duranský, Komárovská
Komárrovská 50, Bratislava.
Br
Dodávateľ: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, Brat islava, IČO: 00641383

ciach, v ktorých som zároveň aj vyrastal.
Prešlo veľa rokov a veľa sa toho zmenilo
a nie vždy k lepšiemu. Najviac ma trápi
znečistenie prírody a ovzdušia, hustá zástavba v starej obci a na sídliskách.
Sú veci ktoré sa dajú zmeniť a ja by som
bol rád, keby som mohol prispieť svojou
aktivitou k lepšej zmene.

Ak vás náš program oslovil, príďte nás podporiť vo voľbách 10. novembra 2018.

AJ MY VIEME, ČO BISKUPICE POTREBUJÚ!
Biskupicke noviny - special X-2018.indd 11
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budete môcť rozhodovať o
projektoch, na ktoré sa použije
vyčlenená suma peňazí z
rozpočtu a participovať na
rozvoji mestskej časti.

bezplatné základné právne
poradenstvo pre obyvateľov
mestskej časti.
podpora záujmových združení na
území mestskej časti,
obnovenie futbalového klubu a
vybudovanie futbalového ihriska.

Nezávislý kandidát na poslanca
Podunajských Biskupíc vo
volebnom obvode č. 1

Biskupicke noviny - special X-2018.indd 12

inteligentná správa mesta a šetrenie
finančných prostriedkov,
zavedenie wifi pripojenia na území
celej mestskej časti,
inteligentné a úsporné osvetlenie,
ktorého intenzita sa reguluje v
závislosti od pohybu,
inštalácia senzorov monitorujúcich stav
životného prostredia (najmä
znečistenie ovzdušia),
inteligentné odpadkové koše, ktoré
znižujú náklady na odvoz odpadu,
zaviesť možnosť elektronických platieb
za poplatky a dane mestskej časti.

videozáznamy z rokovaní
zastupiteľstva a komisií,
prehľad o tom, ako hlasujú
jednotliví poslanci a ako
vykonávajú svoj mandát,
sprehľadnenie webovej
stránky mestskej časti,
lepšia kontrola hospodárenia
mestskej časti,

transparentnejšie verejné
obstarávania a prehľadné
zverejňovanie ich výsledkov (kto
vyhral, za akú cenu, koľko bolo
uchádzačov, prečo neuspeli),
zlepšenie prezentácie na
sociálnych sieťach a zlepšenie
komunikácie mestskej časti
smerom k obyvateľom.

tvorba a obnova verejného
priestoru, ktorý bude slúžiť
všetkým obyvateľom (detské
ihriská, športové plochy,
výbehy pre psov),

zohľadňovať názor
obyvateľov pri tvorbe
verejného priestoru.

inštalácia kamerového systému
pred zberným dvorom na
zamedzenie nelegálneho
ukladania odpadu,
riešenie nelegálnych skládok
na území mestskej časti,
riešenie znečistenia ovzdušia a
nadmerného hluku vplývajúceho
na zdravie obyvateľov.

organizácia poznávacích výletov
pre všetkých seniorov (minimálne
raz do mesiaca)
spolufinancovaných z rozpočtu
mestskej časti,
kurzy počítačovej gramotnosti pre
seniorov – základy používania
počítača, internetu a užitočných
počítačových programov.

Volám sa Viliam Posch, som právnik a celý svoj doterajší život som prežil v P.
Biskupiciach. V komunálnych voľbách budem kandidovať ako nezávislý kandidát
na poslanca miestneho zastupiteľstva a ak mi dáte dôveru, pokúsim sa svojimi
nápadmi, vedomosťami a odbornosťou prispieť k rozvoju našej mestskej časti.
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ZA LEPŠIE
BISKUPICE
DO BISKUPÍC PRINESIEM
•
•
•
•
•
•
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• 0HQHMYøVWDYE\
YLDFåSRUWXDF\NORWUiV
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ZA LEPŠIE
BISKUPICE
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MILAN ČERNÝ
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA STAROSTU

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

VÁS POZÝVA,
6IXZML^WTMJVUWLMZW^IV

,1;3=;1=3)6,1,Î<7>6);<):7;<=
8WL]VIR[SôKP*Q[S]XyKbIȔI[\Q^MZMRVW[\Q
8Wb^IVy[^íM\KQSIVLQLn\QVI[\IZW[\]8*

KEDY: 5. 11. 2018 od 17:00 h
KDE: DK Vetvár

7ȓ75*=,-,1;3=;1)'
6IR^qȔíQM^ôb^a8WL]VIR[SôKP*Q[S]XyK
XZMVI[TML]RKMWJLWJQM

<j5A"
JMbXMȔVW[ń
LWXZI^I
ȔQ[\W\I
XWLXWZISWU]Vy\

Teším sa na podnetnú
LQ[S][Q]IȔI[ń
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Ak mi v novembrových voľbách opäť dáte svoj hlas a dôveru na miestnej aj mestskej úrovni, urobím všetko preto, aby sa
za ďalšie 4 roky podarilo vykonať ďalšie kroky pre zlepšenie života obyvateľov v našej mestskej časti:
t cestná svetelná signalizácia Komárovská – Podunajská – Vrakunská: pokračovať
v príprave a vybudovať a uviesť do prevádzky pre zlepšenie dopravnej situácie
t križovatka Nákovná – Linzbothova – Biskupická: vybudovanie prechodu pre chodcov na nebezpečnej križovatke,
kde sa nachádza materská škola
t veľká a rušná križovatka Kazanská – Krajinská: vybudovať nový, súvislý chodník po ulicu Kvetinárska ku komárovskému cintorínu a aj prechod pre chodcov (kedysi nám tu mesto sľubovalo mimoúrovňovú križovatku)
t parkovanie pri komárovskom cintoríne: spevnenie plochy na Kvetinárskej popri plote cintorína na dočasné parkovanie pri obradoch
t prístrešok na komárovskom cintoríne: dostať financie do rozpočtu mesta na vybudovanie predĺženia prístrešku
a úpravu interiéru
t parkovanie pri cintoríne na Mramorovej: v spolupráci s Pohrebníctvom Marianum vybudovať dočasné státie pre
vozidlá obyvateľov prichádzajúcich na cintorín
t revitalizácia účelového vybavenia pre športové vyžitie na Dolných honoch a Medzi jarkoch
t byť nápomocná pri riešení problémov nastolených obyvateľmi ako aj členmi farnosti našej mestskej časti.
To sú moje predsavzatia. Môžu sa stať skutočnosťou, ak mi dáte opäť dôveru a pri voľbách na kandidátnej listine
zakrúžkujete poradové číslo 6.

Alázattal, tiszta lelkiismerettel és szeretettel szolgálni embertársaimat!
Ezzel a jelszóval kérem ismét az Önök bizalmát a novemberi önkormányzati választásokon helyi és fővárosi szinten.
Megteszek mindent annak érdekében, hogy az elkövetkező 4 évben lépésről lépésre hozzájáruljak városrészünk
élhetőbbé tételéhez:
t a folyamatban lévő villanykereszteződés építésének kivitelezése és üzembe helyezése a Szúnyogdi, a Podunajská és a Vereknyei (Komárovská, Podunajská, Vrakunská) utcák gócpontjában
t gyalogos átkelő megépíttetése közel az óvodához a Püspöki, a Linzboth és a Nákovná (Biskupická,
Linzbothova, Nákovná) utcák kereszteződésében
t új járda megépíttetése és gyalogos átjáró létesítése az Országúton (Krajinská ulica) a kereszteződéstől
a Kvetinárska utcáig a szúnyogdi temetőhöz
t parkolási lehetőség kialakítása a szúnyogdi temető mellett
t a szúnyogdi temető nyitott halottasháza tetejének meghosszabbítása, belsejének és külsejének modernizálása
t ideiglenes parkolók létesítése a püspöki temető mellett a Márvány (Mramorová) utcában
t a felnőtteket, időseket és gyerekeket kiszolgáló szabadtéri sportfelszerelések felújítása, újabbak telepítése úgy
a lakótelepeken, mint az Ófaluban
t a lakosok segítségére lenni apró-cseprő dolgaik megoldásában, illetve kérvényeik, panaszaik továbbításában
az illetékes szervek felé.
Ezekkel szeretnék foglalkozni, ha Önök bizalmat szavaznak nekem és a fővárosi képviselőjelöltek listáján
bekarikázzák a 6-os számot.

6
IZABELLA JÉGH
kandidátka na poslanca
mestského zastupiteľstva

S pokorou a čistým štítom slúžiť ľuďom!
Alázattal, tiszta lelkiismerettel és szeretettel szolgálni embertársaimat!

S pokorou a čistým štítom slúžiť ľuďom!

Objednávateľ: Izabella Jégh, Bratislava
Dodávateľ: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, Bratislava, IČO: 00641383

VRÁǺ4,5A÷<4,S;:2ØǕ(SǺ
ǫ<Ǘ64
V6ǫBY 2018
10. 11. 2018

www.doma-dobre.sk

Pozvánka

4PSx]VSPȏP
kandidáti na poslancov novej strany Doma dobre=mZZYKLȏULWVaû]HQ
UHZ\ZLKZRtZ[YL[U\[PLZWVQLUtZVIȏLYZ[]LUxT)\KLTLZHUH=mZ[LúPȶ
RHüKûpiatok o 18:00 a v sobotu o 9:00
Miesto:)\MMHSV7<)UH0WLȦZRLQ\SPJPWYP[YOV]PZR\
Kandidáti na poslancov :
0CKFEOÈWBUFʠ*OH1FUFS"EBNFD ,PSZUOÓDLB #SBUJTMBWB
%PEÈWBUFʠ.ɇ#SBUTJMBWB1PEVOBKTLÏ#JTLVQJDF 5SPKJʊOÏOÈN #SBUJTMBWB *ɇ0
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BISKUPICKÉ NOVINY

ŠPECIÁLNE VYDANIE KU KOMUNÁLNYM VOĽBÁM 2018

Kde budeme voliť v Podunajských Biskupiciach
v Komunálnych voľbách 2018
Podľa § 166 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, pre voľbu starostu Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice tvorí Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice jeden jednomandátový volebný obvod. Podľa § 16 ods.
2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov, Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice môže mať 9 až 15 poslancov volených obyvateľmi mestskej časti v priamych voľbách.
Uznesením č. 446/2014-2018 v časti A zo dňa 14. 08. 2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice určilo
volebné obvody a počty poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na volebné obdobie
2018 – 2022 takto:

Volebný obvod č.

Zahrňujúci okrsky č.:

1.
2.
3.

1 až 6
7 až 15
16 až 20

Počet poslancov miestneho
zastupiteľstva
5
6
4

V zmysle § 8 ods. (1), (2) a (3) zákona NR SR č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva, určila starostka mestskej časti,
v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 446/2014-2018,
volebné okrsky a sídla volebných miestností nasledovne:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1:
okrsok zahrňujúci voličov bývajúcich na uliciach:
číslo:

1

Dvojkrížna, Hviezdna, Jókaiho, Madáchova,
Máchova, Nezvalova, Orenburská, Petöﬁho,
Podzáhradná 10 – 106 (párne), Výtvarná

sídlo miestnosti
na hlasovanie:

VOLEBNÝ OBVOD č. 2:
okrsok zahrňujúci voličov bývajúcich na uliciach:
číslo:

sídlo miestnosti
na hlasovanie:

7

Hronská 3, Kazanská, Latorická 1 – 45 (nepárne)

Klub dôchodcov,
Latorická 4

8

Hronská 2 – 30 (párne), Ipeľská 9 – 15 (nepárne),
Latorická 2 – 8 (párne)

Gymnázium,
Hronská 3

9

Bodrocká 1 – 25 (nepárne), Bodrocká 2 – 26
(párne), Latorická 10 – 18 (párne)

Gymnázium,
Hronská 3

10

Hornádska 2 – 30 (párne), Hornádska 2 A, 2 B,
Ipeľská 1 – 7 (nepárne)

Gymnázium,
Hronská 3

11

Dudvážska 4 – 24 (párne), Dudvážska 7 – 39 (nepárne) MŠ Dudvážska 4

12

Bodrocká 28 – 44 (párne),
Podzáhradná 11 – 15 (nepárne), Podzáhradná 19

ZŠ Podzáhradná 51

13

Baltská

ZŠ Podzáhradná 51

14

Korytnická 1 – 8 (párne a nepárne)

ZŠ Podzáhradná 51

15

Uzbecká, Podzáhradná 1 – 5 (nepárne),
Podzáhradná 39, Podzáhradná 43 – 45 (nepárne),
Podzáhradná 49, Podzáhradná 51, Podzáhradná 2,
2 A, 4, 4 A

ZŠ Podzáhradná 51

ZŠ Biskupická 21

2

Devätinova, Družobná, Hviezdoslavova,
Hydinárska, Korytnická 10 – 22 (párne),
Korytnická 9 – 37 (nepárne), Odeská, Parcelná,
Perličková, Pri hrádzi, Staromlynská, Sĺňavská,
Ul. 8. mája, Vinohradnícka, Žiacka

MiÚ Žiacka 2

3

Achátová, Akvamarínová, Ametystová,
Borágová, Citrínová, Farmárska, Granátová, Janka
Kráľa, Jastrabinová, Jonatánová, Kapsičková,
Korálová, Ligurčeková, Lopárska, Malachitová,
Monardová, Murárska, Parenicová, Pri trati (vrátane
DOS Gérium), Špaldová, Učiteľská, Ul. Akad. mal.
Jozefa Nagya, Vratičová, obyvatelia bez domova

MiÚ Žiacka 2

VOLEBNÝ OBVOD č. 3:
okrsok zahrňujúci voličov bývajúcich na uliciach:
číslo:

sídlo miestnosti
na hlasovanie:

4

Borekova, Komárovská, Kovová, Oblúková, Ovčiarska, DK Vesna,
Popradská, Vrakunská, Závodná
Biskupická 1

16

Estónska 1 – 7, 1/A (nepárne), Estónska 2 – 14
(párne), Estónska 32 – 50 (párne), Podunajská

Klub dôchodcov,
Estónska ul. č. 3/A

17

ZŠ Bieloruská 1

DK Vesna,
Biskupická 1

Estónska 16 – 30 (párne), Estónska 52 – 60
(párne), Geologická, Lotyšská 2 – 4 (párne)

5

Biskupická, Hlbinná, Jégenešská, Krajinská,
Kvetinárska, Lieskovec, Linzbothova, Nákovná,
Nákupná, Pasienková, Prípojná,Pšeničná, Ulica
svornosti, Šikmá

18

Bieloruská 1 - 35 (nepárne),
Bieloruská 34 – 66 (párne)

ZŠ Bieloruská 1

Amurská, Beidl, Dneperská, Gajc, Hájovňa, Ketelec,
Lieskovská cesta, Mramorová, Orechová, Padlých
hrdinov, Požiarnická, Trojičné námestie, Vetvárska
Šamorínska

19

Bieloruská 2 - 32 (párne), Priekopnícka

ZŠ Bieloruská 1

ZŠ Vetvárska 7
20

Lotyšská 6 – 52 (párne)

ZŠ Bieloruská 1

6
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