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NÁVRH UZNESENIA


Miestna rada 

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu

s c h v á l i ť 
do funkcie  prísediacich Okresného súdu Bratislava III :
	Elenu Šotnárovú

Mariána Farbu
Annu Šifferovú
Soňu Kročilovú
Drahomíru Didovovú
Vlastu Zábojníkovú
Ing. Olgu Jágerskú
Štefániu Ďuračinskú
Pavla Volára
Agnesu Rybárovu
Miladu Lengyelovú	
Darinu Korábovú
Jána Šuttu
Beatu Daňovú
Ing. Radomíra Slávika

na volebné obdobie rokov 2014 - 2018

a/  bez pripomienok
b/  s pripomienkami
    

































Dôvodová  správa


	JUDr. Tomáš Michálek, predseda Okresného súdu Bratislava III, listom č. Spr.-3922/2014 zo dňa 11. 11. 2014 a listom zo dňa 5. 1. 2015 č. Spr. 3988/2015-1 požiadal starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého o súčinnosť pri zabezpečovaní voľby prísediacich  a to:

	Elenu Šotnárovú, bytom: ul. Majerníkova  č. 44, Bratislava

Darinu Hakošovu, bytom: ul. Krotna č. 60, Bratislava
	Mariána Farbu, bytom: ul. Ambrova č. 8, Bratislava
	Annu Šifferovú, bytom: ul. Legerského č. 4, Bratislava
	Soňu Kročilovú, bytom: ul. Haanova č. 37, Bratislava
	Drahomíru Didovovú, bytom: ul. Vodná č. 24,Senec
	Vlastu Zábojníkovú, bytom: ul. Husova č. 12, Bratislava
	Máriu Pattrmanovú, bytom: ul. Novinárska č. 5, Bratislava 
	Ing. Olgu Jágerskú, bytom: ul. Račianska č. 11, Bratislava
	Štefániu Ďuračinskú, bytom: ul. J. C. Hronského č. 4, Bratislava
	Pavla Volára, bytom: ul. Seberíniho č. 17, Bratislava
	Agnesu Rybárovú, bytom: ul. Pri strume 20, Bratislava
	Miladu Lengyelovú, bytom: ul. Ľubľanská č. 2, Bratislava
	Darinu Korábovú, bytom: ul. Halašova č. 15, Bratislava
	Jána Šuttu, bytom: ul. Vajnorská č. 47, Bratislava
	Beatu Daňovú, bytom: ul. Škultétyho č. 16, Bratislava

Ing. Radomíra Slávika, bytom: ul. Bojnická č. 19, Bratislava

pre Okresný súd Bratislava III v súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich na funkciu prísediacich pre Okresný súd  Bratislave III na funkčné obdobie rokov 2014-2018.

	Podľa ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý :
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.

	Menovaní funkciu prísediacich  vykonávajú niekoľko volebných období za sebou (posledné volebné obdobie 2010 - 2014). K tejto činnosti pristupujú zodpovedne, k ich práci zo strany príslušných predsedov senátov je vyslovovaná spokojnosť a kandidáti prejavili záujem túto funkciu vykonávať opätovne.

	Navrhovaní kandidáti uvedení pod číslom 2) a 8) nespĺňajú podmienky 	podľa ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z.
2) Darina Bakošová – zomrela (26.02.2006) 
8) Mária Pattrmanová – trvalý pobyt Rakúska republika.

