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Vážená paní
Júlia Čel'venl{oyá
Vedúca oddelenia
organizačného a evidencie
Miestneho úradu
Bratr lava - Nové fes~()
Junácka ul. č. l
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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo
Spr. 372/2019

Vybavuje / mfta B' atislava
Hudecová D. 028í1813551 14.10.2019

'bu.

Vážený páli starosta,

V zmysle zákona Č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich Vás úctivo žiadam
o SÚČilU10sfpri zabezpečení voľby prísediacich pre Okresn)' súd Bratislava na funkčné
obdobie rokov 2020 - 20241.

Podľa ustanovenia § 140 zákona Č. 385/2000 Z.z. o prísediacich volia obecné
zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov. k -0ľ4 majú trval)'
pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obci a primátori miest.
Ku kandidát m navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu
príslušného súdu.

Obecné zastupiteľstvo a zhre: iaždenie vydá zvolenému prísediacem osvedčenie
o zvolení.

Podľa ustanov enia § 139 ods. t za 'Ol a Č. 385/2000 Z.z. za pršsediaceho môže byť
zvolený OOC3lli, ktorý

• v deň zvolenia d siahol najme iej 3{)rokov.
• je spôsobil)! na právne úkony ao zdrav tne spówlilý na \'ýkon funkcie

pri sediaceho ,



t: je bezúhonny a jeno ll: ,.áín~ \ Iastnosii dávajú záruku. že funkciu rrised:aceÍ1o
bude riadne vykonávať.

~ má trvalý pobyt na územi Slovenskej repi bliky.
€ s', _llasi so VD)'OU

O IJ r aci a III sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu Vi voľbe prísed iaci-ch. c t@rl
majú trvalý pobyt \'0 Vašom obvode a to :

p. Ing. Mgr. l llál!rcv /lad'ár, ~ Hratislava,
p. ll{gr. AreX\aITdli"a Sernanová, bytom :•••••• a.lJiatlS'Iava,
tJl. Dušan Nlliko~nar._o.tom:_ Bratisl3Jv~.

Menovaní svojimi žiadosťami požiadali o zvolenie za prísediacich na Okresnom súde
Bratislava Hi a dovofujeme si Vám doporučiť p. !ng. Mgr. Mária Vladára. tgr. Alexandru
Sernanovú ap. Dušana Mika za kandidátov tla prísediacich Okresného súdu B'rc~isťa\a HI na
velebné cbdobŕe IfOľWV 1:020 -101:4.

V prílohe Ván zasielam fotokópiu predmetných žiadostŕ.

Ďakujen za spolu rácu.

s úctoi
0."::11; '::1'· f Bliatjsfav:'l III

f' , r.~~ :; l: It::!\" križ
- -~ "''7 l.; l!' t il !;, I a "ct 3'3

Príloha: 3



"dli·S rvv ľiiU\l) HRXľi~1 W:i-MWt. \íL, l i)
odd oraaniz.ičné n cvrdencrc ob, \ alCrO\
ul Junácke č. I .
83~ 91 i3r'lti,]ô1' 3

v v

Z [A Il CJ S r
o funkciu príscdiaccho na súde"
Okresného súdu [1rati~fa\'a Il l

I I \ >, r' i9 "-1 \ \). . i ,' \....--1 .1 \ •••

Priezv k ' " "../ k~)\'\ d-,\''-\\..' (""\j. \ \..,(.1.• [;\ IS 0, meno, utu. . , A ..........................•..

Dátum narodenia: .~ vlicsto narodenia : .. . .

Rodné čisto : Trvale bytom:

Št. obč.: ~:.~,~.>.Vzdelanie (SŠ. VŠ): .•............Č'íslo OP:

Rodinný stav: _....... :\1ail:

I'elcfón:

Oblast' \ kturej pracujem : ...

.•• v ,,~.,. \ l.:"·~ ,~I ~,.. ~ ~~(.) ~'t,-r-
Dôvod preco chcem \'~ konávat' funkciu pr iscdiaceho : .. ':-'.~..~:S.~., \ y. ':' .

'- F,/ ~". ~' (t!, .... r· ( t\· I ( f • !,' '-.,.••. J "J.".) -., -, /
,Ij l'.:' l_{, ~.I\/v' -'•.j(\.,.~._LlU "\\-.i { ':\.. ~ '·,C' {v,(_ ~~~',,,,JL :<"t~(:'.i.:~/r'l~
.. · · ··· ···· .. ·.. ·.. · ···t .. ·· , .. ·· .. · .

,," . ~ r- ,r, lf'), p,.. (;;;r-l ~'. '.1' -" r, í,-:/·.:' '."' __.', .,r,;;:; ,.:.:.J _-r:""" _.~ t r- '<t \V j l-r~ \J~·{ \ \ -./..........

ľ(lt'ľuicm vúhlas ,O xpracov anim mojich (,~(lnn)'l'h iJdajo\ '. /n-t)o!e lhUIlO\cní (;UI'I{ ,j zakoua č. 18'201X
1./ .. (l ()Chr3IlC osobných l!daj"l ~ () zmene a .nplneni nick[or:, ch /,ll-,ono\ \ p'umom zneni
I v rozsahu v:- šši;; IJ\ edcnorn
2 beriem na vedomie. )e moje nsohn': údaje ll\ edene \) ~'il'./;IIJlC,lil3\ utd' spracúva n uCclom ,pracu\ am a

c\ idencic žiadatcľu, o funkciu prisc.Iiaccho na súde. pre úče!) sociálneho poistenia. /JI'Z:\ oiného poistenia .
.'. dobu trvania tohto súhlasu udcľujem na obdobie Vj l.onúvani« funkcie príscdiaccho na <údc a bcricr» nJ

I cdomie svoje oprá , ncnie súhlas odvolat' v pripadne objeku. neho zistenia, ie /flmc,tlla\ ale ľ p"./..:- tujc moje
osobné údaje iným subjektom v rozpore s týmto súhlasom

ČES', NE VYli Lr\~U.IF 'l, že
l. som \ minulosti nebol/a trestne stihan:: tá a ~ni v súčasnost. ~a rrllti mne nev cdie trestne xuhanie a inc'

pricstupk«. é Konanie.
J. vSdk~ mnou \)š~ie uvedené moje osobné údaje sú presné. pravdiv ca uplné.
~. vorn si \l:d\ll1l:;/á toho. ic pokiaľ O) mnou uvedené ;'daj" neboli pl'<l\uhé äkbo /j\Ún)ill spósubom zamlčunc.

i'l lem čelit' \šetk~11l / h,ll!) v yplýv ojúcim právnym náslccíkc.rn.

V /111:'1e ustanoveni (jDl'1< a LúkoI1:I Č. IR/201í' LL. n ochrane osobných údajov ol () zmene d doplneni
niektorých /úkonov v znení neskorších predpisov dávam týnuo súhlas s použitim uvedených osobných údajov
S\ ojirn podpisom potvrdzujem. í.C všetk) uvedené údaje sú pnll divé.

l' , ' I ,

V Bratislave. dňa .... c... ':'.... ~..~... : ... : ....
podpis

o podmienka - vek 30 rokov v <ldi zvolenia, .,p(l,ohil)· na právne úkony a zdravotne spôsobilý,

bezúhonnost', súhlas s voľbou pl íscdiaceho. miuim.ilr«, sln:t!()št.uhké \ zdolanie
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'" vZIADOST
O funkciu prfsediaceho na súde"
Okresného súdu Bratislava III

Priezvisko, meno, titul: Sem3110vá Alexandra. \ígr.

Dátum narodenia: YJiesto narodenia : ••• ~

Rodné číslo:

Číslo OP: št. obč.: SR

Vzdelanie (SŠ, VŠ): •••••••••••••••••••••••

Rodinný stav: .\lail:

Telefón: ~:•••••••

Oblast v ktorej pracujem: •••••••

Dôvod prečo chcem vykonávaf funkciu prisediaceho : II funkciu prísediaceho sa uchádzam
z dôvodu, že popri práci študujem externe na Právnickej fakulte UK, toho času v 3. ročníku. Oblasť
práva ma veľmi zaujíma a preto mám silnú motiváciu zaoberať sa nim aj v praxi. Kedže pracujem na
pin)' ú\ äzok tak nemám \ eľa možností ako nadobudnúť nejaké praktické skúsenosti, ktoré by
nepochvbne boli prospešné aj pre moje ďalšie štúdium a funkcia príscdiaccho by bola vhodnou
prilcžitosťou ako nadobudnúť vedomosti o fungovaní súdnictva v SR,

podpis

Udel'ujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona Č. --128'2002 Zz. o ochrane osobných
údajov v platnom znení
l. v rozsahu vyššie uvedenom
2. beriem na \ edom ie, že moje osobné údaje uvedené vyššie, zamestnávateľ spracúva la účelom spracovania

evidencie žiadateľov o funkciu prísedíaceho na súde, pre účely sociálneho poistenia, zdravotného poistenia,
J, dobu trvania tohoto súhlasu udeľujem na obdobie vykonávania funkcie pr ísediaceho na súde 3. beriem na

vedomie S\ oje oprávnenie súhlas odvolať v prípadne objektívneho zistenia. že zamestnávateľ poskytuje moje
osobné údaje in)111 subjektom v rozpore s týmto súhlasom.

ČESTNE VYHLASUJE;\1, že
1. som v minulosti nebol/a trestne stifwn)/J CI ani v súčasnosti sa proti mne ncv edic trestné stíhanie a mé

priestupkové konanie,
3. všetky mnou vyššie uvedené moje osobné údaje sú presné, pravdivé a úplné,
4, som si vedomý/á tohoto, že pokiaľ by mnou uvedené údaje neboli pravdivé alebo ZáVa7J1ým spôsobom

zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim f,r{i\ nym následkom.

V Bratislave, dňa 26.2.2019

• podmienka -- \ ek 30 rokov v deň z\ olenia, spôsobilý na práv ne úkony a zdravotne spôsobilý, bezúhonnosť,
trvalý pobyt v \1(; 8-\'1\.1, súhlas s voľbou pr ísediaceho, minimálne stredoškolské \ zdelanie


