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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

volí

p. Dašu Hrobárovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava za prísediacu Okresného súdu
Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 - 2021.

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača zvoliť p. Dašu Hrobárovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava za
prísediacu Okresného súdu Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 - 2021
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3. Dôvodová správa
Podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.
V zmysle čl. 18 ods. 4 písm. y) Štatútu hl. mesta SR Bratislava je miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti vyhradené „voliť a odvolávať prísediacich sudcov z radov
občanov v obvode príslušného súdu podľa osobitného predpisu.24)“. V poznámke pod čiarou
k odkazu 24 je citovaný zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prísediaci sú volení na obdobie 4 rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto
obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej
je prísediacim.
Predseda Okresného súdu Bratislava III listom sp. zn. 3149/2017 zo dňa 01.03.2017
doručeným na mestskú časť Bratislava-Rača dňa 13.03.2017, požiadal o súčinnosť pri
zabezpečení voľby nového prísediaceho pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie
rokov 2017 – 2021.
Podľa § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za prísediaceho môže byť zvolený
občan, ktorý
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne
vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.
Predseda Okresného súdu Bratislava III vo svojej žiadosti o spoluprácu pri voľbe
prísediaceho, ktorý má trvalý pobyt v obvode mestskej časti, odporučil za kandidáta na
prísediaceho p. Dašu Hrobárovú, xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, ktorá dlhé roky pracuje
v justícii.
Účinky vymenovania nastávajú dňom zloženia sľubu do rúk predsedu okresného súdu.
Miestne zastupiteľstvo vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.
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