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                            Mestská �as� Bratislava - Ružinov 

Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupite�stva 
mestskej �asti Bratislava - Ružinov 
d�a 19. 03. 2014 

Návrh 
na vo�bu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funk�né obdobie 2014 - 2017

Predkladate�:                                                                              Materiál obsahuje:   
Dušan Pekár, v. r.                                                                      
starosta                                                                                        1. Návrh uznesenia  
                                                                                                    2. Dôvodovú správu  

      3. Príloha materiálu 
Zodpovední:                                                                                4. Stanovisko komisie MZ 
1. Mgr. Zuzana Maturkani�ová, v. r.                                                                       
prednostka  

2. Ing. Vladimír Sloboda, v. r.                                          
zástupca starostu  

3. JUDr. Eva Poprendová, v. r.  
do�asne poverená výkonom funkcie  
vedúceho odboru právneho a správy  
majetku  
                                                                                                   

Spracovate� :  
Mgr. Denisa Klásková, v. r.  
Referát právnych služieb  

Materiál bude prerokovaný:
V KLPaK d�a 11.03. 2014 
Materiál bol prerokovaný:
V Miestnej rade d�a 04. 03. 2014 
   
                          
                                                            Bratislava, február 2014 
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Návrh uznesenia:  

Miestne zastupite�stvo  
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 funk�né obdobie 2014 - 2017 kandidátov pod�a 
predloženého zoznamu kandidátov, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia 

           C.      o d p o r ú � a  

Dušanovi Pekárovi, starostovi

predloži� Okresnému súdu Bratislava II zoznam kandidátov zvolených Miestnym zastupite�stvom 
na výkon funkcie prísediaceho na Okresnom súde Bratislava II na funk�né obdobie 2014 - 2017 

                                                                                                                       T: po podpise uznesenia 
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Príloha: 

Zoznam kandidátov na funkciu prísediacich  
na Okresnom súde Bratislava II

1. Ida Henkelová, Šalviová 32, 821 01, Bratislava 

2. O�ga Kristová, Malé Pálenisko 850/6, 821 07 Bratislava 

3. Ing. Vladimír Lojda, Haburská 9, 821 01 Bratislava 

4. Ing. Hana Petrovi�ová, Šándorová 4, 821 03 Bratislava 

5. Eva Remenárová, Vl�ie Hrdlo 6, 821 07  Bratislava 

6. Hedviga Vl�ková, Narcisová 44, 821 01 Bratislava 

7. Dáša Zemanová, Haburská 14, 821 01 Bratislava 
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Dôvodová správa:  
PREDMET:                vo�ba  prísediacich na Okresnom súde Bratislava II  

ŽIADATE�:               Okresný súd Bratislava II        

D�a 20.08.2013 bol Mestskej �asti Bratislava – Ružinov („mestská �as�“) doru�ený 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 �alšie funk�né obdobie. Spolu s uvedeným zoznamom 
predsední�ka súdu vyjadrila svoj súhlas s vo�bou uvedených kandidátov. Sú�asne vyzvala mestskú 
�as� o schválenie vo�by kandidátov na prísediacich Miestnym zastupite�stvom mestskej �asti.  

Miestne zastupite�stvo mestskej �asti zvolilo na svojom zasadnutí d�a 17.09.2013 svojim 
uznesením �. 358/XXI/2013 12 kandidátov z celkového po�tu 14 navrhovaných kandidátov. Okresný 
súd Bratislava II požiadal mestskú �as� o doplnenie zoznamu prísediacich. Z uvedeného  dôvodu sa 
uskuto�nil dopyt na kandidátov na vo�bu prísediacich v zariadeniach mestskej �asti. Na základe 
uskuto�neného dopytu sa prihlásilo sedem kandidátov na prísediacich, ktorí vyjadrili svoj súhlas 
s tým, aby boli zvolení za prísediacich na Okresnom súde Bratislava II.    

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

 „Prísediacich volia obecné zastupite�stvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov 

ob�anov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia 

obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na vo�bu si obecné zastupite�stvo vyžiada 

vyjadrenie predsedu príslušného súdu.“

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

Predložený materiál bol d�a 04. 03. 2014 prerokovaný v Miestnej rade mestskej �asti, ktorá 
svojim uznesením odporu�ila miestnemu zastupite�stvu zvoli� kandidátov pod�a predloženého 
zoznamu. 

Sú�asne bude predložený materiál d�a 11.03. 2014 prerokovaný na zasadnutí Komisie 
legislatívnoprávnej a kontroly. 




