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Návrh uznesenia:  

Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu:  

A.      b e r i e  n a  v e d o m i e  

predložený materiál  

 

B. v o l í   

za prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 – 2017 kandidátov podľa 
predloženého zoznamu kandidátov, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia 

                                                      

C.      u k l a d á 

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke,  

predložiť Okresnému súdu Bratislava II zoznam kandidátov zvolených Miestnym zastupiteľstvom na 
výkon funkcie prísediaceho na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 - 2017 

     T:  30. 9. 2013 
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Zoznam kandidátov na funkciu prísediacich  
na Okresnom súde Bratislava II 

 
 

1. ANDERKÓ Pavol, nar.   , trvale bytom    Bratislava 

2. BAJČÍKOVÁ Alica, nar.  , trvale bytom    Bratislava 

3. BARÁTHOVÁ Vlasta, Ing., nar.   , trvale bytom    Bratislava 

4. ČIVREOVÁ Janka, nar.   , trvale bytom    Bratislava 

5. FRANKOVÁ Darina, Ing.., nar.   , trvale bytom    Bratislava 

6. HAJNOVIČ Imrich, Ing., nar.   , trvale bytom    Bratislava 

7. HAJNOVIČOVÁ Emília, Ing., nar.   , trvale bytom    Bratislava 

8. HAPLOVÁ Vlasta, nar.   , trvale bytom    Bratislava 

9. HROMNÍKOVÁ Anna, JUDr., nar.   , trvale bytom    Bratislava 

10. KOLÁŘOVÁ Beáta, Ing., nar.   , trvale bytom    Bratislava 

11. NESPALOVÁ Irma, nar.   , trvale bytom    Bratislava 

12. ORAVSKÁ Elena, nar.   , trvale bytom    Bratislava 

13. SALIŠOVÁ Štefánia, JUDr., nar.   , trvale bytom    Bratislava 

14. ŠINDELÁR Ľudovít, nar.   , trvale bytom    Bratislava 
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Dôvodová správa:  
PREDMET:                voľba  prísediacich na Okresnom súde Bratislava II  

ŽIADATEĽ:               Okresný súd Bratislava II        

Dňa 20.08.2013 bol Mestskej časti Bratislava – Ružinov („mestská časť“) doručený z 
Okresného súdu Bratislava II zoznam kandidátov navrhovaných na zvolenie na funkciu prísediacich 
na Okresnom súde Bratislava II, ktorí vykonávali funkciu prísediacich i v období 2009 – 2013 a 
prejavili záujem o znovuzvolenie i na ďalšie funkčné obdobie. Spolu s uvedeným zoznamom 
predsedníčka súdu vyjadrila svoj súhlas s voľbou uvedených kandidátov. Súčasne vyzvala mestskú 
časť o schválenie voľby kandidátov na prísediacich Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti.  

V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/25000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení:  

 „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.“ 

V zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
volí prísediacich z kandidátov, ktorí majú trvalý pobyt v kat. území mestskej časti alebo pracujú v 
obvode Okresného súdu Bratislava II.  

  
 Predložený materiál bol dňa 3. 9. 2013 prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti, ktorá 
svojím uznesením odporučila miestnemu zastupiteľstvu zvoliť kandidátov podľa predloženého 
zoznamu. 

Súčasne bude predložený materiál dňa 10. 9. 2013 prerokovaný na zasadnutí Komisie 
legislatívnoprávnej a kontroly. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. list Okresného súdu Bratislava II zn. č. 3285/2013 zo dňa 14. 8. 2013, 

2. zoznam kandidátov navrhovaných na výkon funkcie prísediacich. 



Okresný súd Bratislava II
Drieňová č. 5, 827 02 Bratislava

V Bratislave, dňa 14.08.2013 
Spr. 3285/2013

Miestny úrad MČ Bratislava 
Ružinov
Mierová 21 
827 05 Bratislava

Vec
Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava II

V prílohe Vám zasielam zoznam prísediacich, ktorí vykonávali funkciu prísediaceho 
vo funkčnom období 2009 - 2013 a prejavili záujem o znovuzvolenie na ďalšie funkčné 
obdobie.

S voľbou uvedených kandidátov za prísediacich pre Okresný súd Bratislava II 
s ú h l a s í m .

V prílohe Vám zasielam originály dotazníkov a prehlásení kandidátov na funkciu 
prísediaceho.

Zároveň si Vás dovoľujem požiadať o zaradenie návrhu na schválenie voľby 
prísediacich v čo možno najbližšom termíne rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava Vrakuňa (október 2013).

Za pochopenie ďakujem.

S pozdravom 

JUDr. Nora V 1 a d o v á
predsednícka okresného súdu

Príloha:
Zoznam kandidátov navrhovaných na voľbu prísediacich 
Prehlásenia dotazníky kandidátov



Príloha
Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5, Bratislava

Spr. 3285/2013 /Ružinov/

Zoznam prísediacich navrhovaných na voľbu prísediacich pre Okresný súd 
Bratislava II

1. ANDERKÓ, Pavol, nar.  
, Bratislava

2. BAJČÍKOVÁ Alica, nar.  
, Bratislava

3. BARÁTOVÁ Vlasta, Ing., nar.   
 , Bratislava

4. ČIYREOVÁ Janka, nar.   
 , Bratislava

5. FRANKOVÁ Darina, Ing., nar.   
 , Bratislava

6. HAJNOVIČ Imrich, Ing., nar.   
 , Bratislava

7. HAJNOVIČOVÁ Emília, Ing., nar.   
 , Bratislava

8. HAPLOVÁ Vlasta, nar.   
 , Bratislava

9. HROMNÍKOVÁ Anna, JUDr. nar.   
 , Bratislava

10. KOLÁŔOVÁ Beáta, Ing., nar.   
 , Bratislava

11. NESPALOVÁ Irma, nar.   
 , Bratislava

12. ORAVSKÁ Elena, nar.   
 , Bratislava
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13. SALIŠOVÁ Štefánia, JUDr., nar.   
 , Bratislava

14. ŠINDELÁR Ľudovít, nar.   
 , Bratislava

S voľbou prísediacich pre Okresný súd Bratislava II s ú h l a s í m .

JUDr.Nora V l a d o v á
predsedníčka okresného súdu
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