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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UZNESENIA č. 1 - 5 

z ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Rusovce  

zo dňa 28. 11. 2022 
 

Uznesenie č. 1 
zo dňa 28. 11. 2022 

 
Miestne zastupiteľstvo 
 
a) berie na vedomie: 

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
- vystúpenie novozvoleného starostu 

 
b) konštatuje, že:   

- novozvolený starosta mestskej časti Bratislava - Rusovce p. Radovan Jenčík zložil 
zákonom predpísaný sľub 

- zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
miestneho zastupiteľstva 

1. Peter Golej  
2. František Lošonský 
3. Mgr. Peter Filaga 
4. Juraj Glazer Opitz 
5. Mgr. Stanislava Bruncviková 
6. Ing. Martin Kubánka  
7. Mgr. Veronika Vandrášeková 

 
Poslankyňa p. Lucia Tuleková Henčelová a poslanec p. Jozef Karácsony sľub poslanca 
miestneho zastupiteľstva zložia do rúk starostu na najbližšom riadnom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 2 
zo dňa 28. 11. 2022 

 
Miestne zastupiteľstvo  
poveruje poslanca Juraja Glazera Opitza zvolávaním a vedením zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
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Uznesenie č. 3 
zo dňa 28. 11. 2022 

 
Miestne zastupiteľstvo 

a) zriaďuje komisie: 
- finančnú a podnikateľskú 
- stavebno-bytovú, dopravnú a environmentálnu 
- pre školstvo, sociálne a zdravotné veci 
- pre kultúru a šport 
- mandátovú a ochrany verejného záujmu 

 
b) volí: 

za predsedu komisie finančnej a podnikateľskej: Mgr. Peter Filaga 
za predsedu komisie stavebno-bytovej, dopravnej a environmentálnej: František Lošonský 
za predsedu komisie pre školstvo, sociálne a zdravotné veci: Mgr. Stanislava Bruncviková 
za predsedu komisie pre kultúru a šport: Ing. Martin Kubánka 
za predsedu komisie mandátovej a ochrany verejného záujmu: Mgr. Veronika Vandrášeková 
 

c) ukladá predsedom jednotlivých komisií predložiť na najbližšom riadnom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva návrhy na členov komisií miestneho zastupiteľstva v maximálnom 
počte 5 členov – neposlancov.  
 

Uznesenie č. 4 
zo dňa 28. 11. 2022 

 
Miestne zastupiteľstvo 

a) schvaľuje nasledovných sobášiacich poslancov: Mgr. Stanislava Bruncviková, Juraj 
Glazer Opitz, František Lošonský, Jozef Karácsony 

 
b) ruší platnosť a účinnosť uznesenia č. 4 zo dňa 10. 12. 2018 

 
 

Uznesenie č. 5 
zo dňa 28. 11. 2022 

 
Miestne zastupiteľstvo 

a) určuje plat starostu v celkovej výške 2. 919 € brutto, ktorý pozostáva zo základného 
platu tvoreného súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 
vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny 
rok a veľkostného koeficientu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.  a zvýšenia 
tohto základného platu o 0 %.  
 

b) ruší platnosť a účinnosť uznesenia č. 5 zo dňa 10. 12. 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Janette Kubicová 
V Bratislave dňa 28. 11. 2022 
         

Radovan Jenčík, v. r. 
         starosta 


