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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

a) vyhlasuje výsledky 
referenda mestskej časti Bratislava – Karlova Ves konaného dňa 5. 3. 2016: 

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov  31 136 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 13 269 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 13 224 
Počet odovzdaných  platných hlasovacích lístkov 12 991 
Počet odovzdaných neplaných hlasovacích lístkov 233 

 
OTÁZKY ÁNO NIE 
Otázka č. 1 
Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom 
dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích 
miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves? 7 238 5 342 
Otázka č. 2 
Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na 
území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves? 11 365 1 475 

 
 

Výsledky hlasovania vyjadrené v percentách: 
 

Počet zúčastnených voličov 42,62% 
ÁNO 55,72% Otázka č. 1  
NIE 41,12% 
ÁNO 87,48% Otázka č. 2  
NIE 11,35% 

 
 
b) konštatuje, že v referende nebol prijatý žiadny z predložených návrhov. 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 160/2016 
vyhlásilo referendum Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nasledujúcich otázkach: 
 
1. Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu 

počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves? 
2. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves? 
 

Pre zabezpečenie organizácie referenda zriadilo miestnu komisiu pre referendum a zároveň 
zriadilo funkciu zapisovateľa okrskovej komisie pre referendum. Deň konania referenda bol 
určený na 5. 3. 2016. Organizáciu referenda zabezpečoval miestny úrad, za organizačné 
zabezpečenie zodpovedal Miroslav Špejl. 
 
Referendum sa uskutočnilo v určenom dni 5.marca 2016 v čase od 7.00 do 22. 00 hodiny.  
Bolo utvorených 14 volebných okrskov kde okrskové komisie pre referendum v určených 
miestnostiach zabezpečovali priebeh referenda. 
Referendum prebehlo bez vážnejších narušení, priebeh referenda riadila miestna komisia pre 
referendum v zložení: 
predseda: Tomáš Volko 
podpredsedníčka. Martina Magátová 
členovia: Anna Zemanová,  Lívia Poláchová, Zuzana Bendíková 
zapisovateľ: Janka Mahďáková 
 
Výsledky referenda jednotlivých okrskových komisií boli zaznamenané v 14 zápisniciach, 
sumárne výsledky sú zaznamenané v zápisnici miestnej komisie pre referendum ktorá bola 
podpísaná 6. 3. 2016 o 0.33 hodine.  
      
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov  31 136 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 13 269 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 13 224 
Počet odovzdaných  platných hlasovacích lístkov 12 991 
Počet odovzdaných neplaných hlasovacích lístkov 233 

 
OTÁZKY ÁNO NIE 
Otázka č. 1 
Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom 
dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích 
miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves? 7 238 5 342 
Otázka č. 2 
Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na 
území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves? 11 365 1 475 

 
 



 
 

Výsledky hlasovania vyjadrené v percentách: 
 

Počet zúčastnených voličov 42,62% 
ÁNO 55,72% Otázka č. 1  
NIE 41,12% 
ÁNO 87,48% Otázka č. 2  
NIE 11,35% 

 
Miestneho referenda  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zúčastnilo 42,62 % 
oprávnených voličov. 
 
Právna úprava zakotvená v zákone o obecnom zriadení definuje že výsledky miestneho 
referenda sú  platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo 
rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.   
 
Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že v miestnom referende nebol prijatý žiadny 
z predložených návrhov.  
 
Obecné zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť výsledky miestneho referenda do troch dní od 
doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.  
 
Napriek týmto skutočnostiam, vzhľadom na vysokú účasť občanov, je výsledok referenda 
a výsledky takto získané významným podkladom pre ďalšiu prácu a rozhodovanie orgánov  
mestskej časti. 


