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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

A. u r č u j e 

 
pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Vajnory jeden (1) volebný 

obvod a v ňom deväť (9) poslancov volených do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vajnory 

 

B. s ch v a ľ u j e 

 
rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  

a) návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov volených do Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory na volebné obdobie 2022 – 2026 

b) návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Vajnory na volebné obdobie 2022 – 2026 
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Dôvodová správa 

§ 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 180/2014 

Z. z.) ukladá miestnemu zastupiteľstvu určiť počet volebných obvodov a zároveň počet 

poslancov, ktorí majú byť zvolení do miestneho zastupiteľstva, a zverejniť informáciu 

najneskôr v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli obce a na jej 

webovom sídle, ak ho má zriadené, t. j. najneskôr do 20. júla 2022.  

Podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov 

miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom obyvateľov od 2 001 do 10 000 

malo sedem až deväť poslancov. Podľa § 16 ods. 3 na určenie počtu poslancov podľa ods. 2 je 

rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárneho roku, v ktorom sa vyhlásia voľby do 

orgánov samosprávy obcí. 

Počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory, t. j. štátnych občanov Slovenskej 

republiky s trvalým pobytom v mestskej časti ako aj cudzincov s trvalým pobytom v mestskej 

časti (§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb.), podľa Registra obyvateľov Slovenskej 

republiky ku dňu 1. 1. 2022 je 6 098. 

      Podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v obci, v ktorej sa má 

zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný 

obvod. 

Vychádzajúc z evidovaného počtu obyvateľov sa navrhuje pre nastávajúce volebné 

obdobie rokov 2022 – 2026 vytvoriť v mestskej časti Bratislava-Vajnory jeden volebný obvod 

s nepárnym počtom 9 volených poslancov do miestneho zastupiteľstva. 

      Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 11 

ods. 4 písm. i) je vyhradené miestnemu zastupiteľstvu najmä určiť plat starostu podľa 

osobitného predpisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 

výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu 

jeho funkcie.  

      Rozhodnutím predsedu NR SR č. 209/2022 z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov bol termín volieb 

určený na sobotu 29. októbra 2022 a 90 dní pred voľbami pripadá na 31. júl 2022. Vzhľadom 

na rozsah činností, ktoré starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory zabezpečuje za účelom 

riadneho fungovania tejto mestskej časti a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov, 

navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na plný úväzok a to na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 – 

2026. 

 

 

 


