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Prerokovanie návrhu na stanovenie počtu poslancov a rozsahu pracovného úväzku 
novozvoleného starostu na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 v zmysle § 11 ods. 3 
písm. e) a § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v spojení s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
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Spracovateľ:  
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 
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Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
a) schvaľuje  
pre voľby do orgánov samospráv v Mestskej časti Bratislava-Rusovce na volebné obdobie 
rokov 2022 - 2026 deväť poslaneckých mandátov 
 
b) schvaľuje  
pre výkon mandátu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Rusovce na volebné 
obdobie rokov 2022 - 2026 plný pracovný úväzok 
 
 
 

 



 

Dôvodová správa 
 
S prihliadnutím na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov prislúcha obecnému zastupiteľstvu povinnosť určiť 
najneskôr 90 dní pred konaním volieb do orgánov miestnej samosprávy rozsah výkonu 
funkcie starostu na celé nadchádzajúce funkčné volebné obdobie a obdobne s odvolaním sa 
na ustanovenie § 11 ods. 3 písm. e) tohto zákona pre obce s počtom obyvateľov od 3 001 do 
5 000 obyvateľov obce prislúcha miestnemu zastupiteľstvu určiť i počet poslaneckých 
mandátov na nadchádzajúce volebné obdobie. S prihliadnutím i na platnú právnu úpravu 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave ako „lex specialis“, teda osobitná 
právna úprava ustanovuje táto podľa § 16 ods. 2 písm. b) pre mestské časti s počtom 
obyvateľov od 2001 do 10 000 počet poslancov v rozmedzí sedem až deväť poslancov. 
 
Vzhľadom na termín vypísania termínu konania volieb do orgánov samospráv dňa 29. 10. 
2022, ako i v snahe vytvoriť dostatočný čas pre kandidujúcich občanov na vedenie volebnej 
kampane, predkladám zastupiteľstvu na prerokovanie návrh naplniť príslušné ustanovenia 
zákonov 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave. Návrh predpokladá zachovanie súčasného právneho vzťahu, tzn. potvrdenie 
výkonu funkcie starostu na plný pracovný úväzok, ako i potvrdenie počtu poslancov podľa 
súčasného zastúpenia poslaneckých mandátov v počte 9. 
 
 
 
 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 
V Bratislave, dňa 13. 06. 2022 


