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VEC:
, Prísediaci Okresného súdu Bratislava III - žiadosť o voľbu

V zmysle zákona Č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich Vás úctivo žiadam
o súčinnosť pri zabezpečení voľby prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na funkčné
obdobie rokov 2018 - 2022.

Podľa ustanovenia § 140 zákona Č. 385/2000 Z.z. o prísediacich volia obecné
zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov 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.

Obecné zastupiteľstvo a zhromaždenie vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie
o zvolení.

Podľa ustanovenia § 139 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,
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i) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
j) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Obr aci a m sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu pri voľbe prísediacej, ktorá má
trvalý pobyt vo Vašom obvode a dovoľujeme si Vám doporučiť za kandidáta na prísediaceho
na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 :

p. Jolana Machalová, nar.', J bytom: , 831 03 Bratislava

Zároveň Vám v prílohe zasielam žiadosť a životopis p. Jolany Machalovej, nar.
22.10.1938.

Ďakujem za spoluprácu
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Jolana Machalová, J Bratislava, tel

PODANÉ OSOBNE

3.0. 10. 2017 Okresný súd
Bratislava III
Predseda súdu
Nám. Biely kríž
831 03 Bratislava

Okresný súd Bratislava III
Bratislava
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V Bratislave, dňa 18.10.2017.

Vec: Žiadost'

Vážené dámy a páni, vážený pán predseda,

v zmysle §§ 139 a nasl. zák, NR SR Č. 385/2000 Z. z., dovoľujem si Vás týmto požiadať o
zaradenie do evidencie kandidátov na prísediacich z radov občanov.

Narodila som sa dňa l. Trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto mám
už 19 rokov. Rovnako prehlasujem, že som spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a môj
zdravotný stav je na výkon tejto funkcie vyhovujúci. Som dôchodkyňa a rada by som vykonávala
funkciu prísediaceho, na ktorú mám aj dostatok času.

Na základe skutočnosti, že spÍňam všetky predpoklady stanovené zákonom na vol'bu
prísediaceho, dovoľujem si Vás požiadať o zvolenie mojej osoby za prísediaceho Okresného súdu
Bratislava III.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Jolana Machalová

Prtlolty:

l. Vyjadrenie Mé BA 111
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Osobné údaje

Meno a-priezvisko: Jolana MACHALOVÁ

Dátum narodenia: ) v Liptovskom Ondreji

Rodinný stav: rozvedená, matka dvoch detí

Národnosť: slovenská

Adresa: ., 831 03 Bratislava

Štát: Slovensko

Telefón: 02/4446 ] 5 38

Vzdelanie

Základná škola v Lokci

Pracovné skúsenosti

1972 - 1980 - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave _
administratívna pracovníčka

)980 - )990 - vydavatel'stvo a kníhkupectvo Práca - predavačka
J 990 po súčasnosť - starobná dôchodkyňa

Jazykové znalosti

Maďarský jazyk: aktívne

Záujmy

Čítanie, krížovky, záujem o celospoločenské dianie

........................................
Jolana Machalová


