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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

určuje 
 
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na celé volebné obdobie 
rokov 2022 – 2026 na plný úväzok. 
 

--- 
 

Dôvodová správa 
 

 Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky                                         
z 8. júna  2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov 
samosprávnych krajov, uverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 
209/2022 Z. z. sa budú konať 29. októbra 2022 voľby do orgánov samosprávy a voľby                         
do orgánov samosprávnych krajov konaných v rovnaký deň a v rovnakom čase. 
 Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je vyhradené miestnemu zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní                  
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  
 Vzhľadom na rozsah činnosti, ktoré starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
zabezpečuje za účelom riadneho fungovania tejto mestskej časti ako kvalitného 
a kvantitatívneho uspokojovania potrieb jej obyvateľov a vzhľadom na danú skutočnosť,                    
že mestská časť Bratislava-Dúbravka svojou rozlohou a počtom obyvateľov patrí medzi väčšie 
mestské časti Bratislavy sa navrhuje, aby miestne zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie 
starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na plný úväzok a to na celé volebné obdobie rokov 
2022 – 2026. 
 Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka od účinnosti zákona SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,                                 
teda od novembra roku 1990, vykonával funkciu starostu vždy na plný úväzok. 
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