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NÁVRH UZNESENIA


Miestna rada 

s c h v a ľ u j e 
do funkcie  prísediacich Okresného súdu Bratislava III kandidátov:

	Mgr. Bursová Katarína
	Daňová Beata

JUDr. Gríger Marián
Mgr. Hrubá Magdaléna
PHNR Koštálová Mária
Ing. Mgr. Kratochvílová Štefánia
Mgr. Orságová Silvia
PhDr. Rybárová Ilza
JUDr. Surovčiaková Danica
Ščasná Elena
Mgr. Šestáková Zuzana
JUDr. Šiserová Zuzana
JUDr. Záhorová Silvia
Žák Dušan

na volebné obdobie rokov 2014 - 2018

a/  bez pripomienok
b/  s pripomienkami
    






































Dôvodová  správa


	Prednosta Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Ing. Mgr. Ľubomír Baník predložil na návrh starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého predsedovi Okresného súdu Bratislava III dotazníky občanov, ktorí sa prihlásili na základe výzvy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto uverejnenej na webovej stránke Bratislava-Nové Mesto a v mesačníku Hlas Nové Mesto a prejavili záujem pracovať ako prísediaci súdu.

Za prísediaceho súdu môže byť zvolený občan, ktorý spĺňa podmienky ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z., ktorý
„§ 140 ods. (1)  Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radu občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.“
	   .
	   .
	   .
f/ v deň zvolenia dosiahol najmenej 30 rokov,
g/ je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
h/ je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
i/ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
j/ súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

	Predseda Okresného súdu Bratislava III JUDr. Tomáš Michálek listom zo dňa 09.06.2015 oznámil, že s uvedenými kandidátmi súhlasí a nemá voči nim žiadne výhrady. (Príloha č.1)

	Na oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto sa nachádza aj písomný súhlas jednotlivých žiadateľov (kandidátov) na zverejnenie ich osobných dotazníkov pri uplatnení ustanovení zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Dotazníky tvoria prílohu č. 2 predkladaného materiálu.

