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ĽNÁVRH NA VO BU PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO
SÚDU V ŽILINE

     V zmysle § 140 Zákona č.  385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich v platnom znení,

prísediacich  okresného  súdu  volia  obecné  zastupiteľstvá  v obvode  miestne  príslušného

okresného súdu na návrh starostu obce.  Na základe uvedenej  skutočnosti  predkladám na

rokovanie  obecného  zastupiteľstva  návrh  kandidáta  na  voľbu  prísediaceho  Obecným

zastupiteľstvom v Podhorí.

Kandidát: Milan Ondrejka , bytom Podhorie č. 170                    

DÔVODOVÁ SPRÁVA

     Navrhovaný kandidát spĺňa podmienky ustanovené v § 139 zákona č. 385/2000 Z. z.

o sudcoch a prísediacich v platnom znení (ďalej len „zákon“). Kandidát funkciu prísediaceho

Okresného súdu v Žiline nevykonával  v minulých volebných obdobiach . 

      V  roku 2012 je vykonávaná obecnými zastupiteľstvami nová voľba prísediacich v zmysle

§  140  zákona,  na  základe  čoho  bol  zverejnený  oznam  obce  na  predkladanie  návrhu

kandidátov na voľbu prísediacich. Do termínu predkladania návrhov na rokovanie obecného

zastupiteľstva  v mesiaci  september  2012,  bol  predložený  návrh so  súhlasom  kandidáta

a potrebnými  podkladmi  na  jedného  kandidáta.  Na  základe  uvedených  skutočností

predkladám návrh na voľbu prísediaceho pána Milana Ondrejku . 

                                                                                              Rudolf Martinka, v.r.
                                                                                                     starosta obce



ĽNÁVRH UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITE STVA V
PODHORÍ

č                                   Uznesenie . 6/2012 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.9.2012 v zasadačke obecného úradu
k návrhu na voľbu prísediacich Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z.
                  o sudcoch a prísediacich v platnom znení,

    Obecné zastupiteľstvo v Podhorí 

    I. volí
    
     a) zapisovateľku OZ: Annu Horčičákovú
     b) overovateľov zápisnice: Miroslavu Adamkovú

                                Viliama Masného
c) návrhovú komisiu: Jozefu Koššovú
                                   Ľudmilu Šupejovú

     ľII. schva uje
                                                                        

   Pána Milana Ondrejku, za prísediacého Okresného súdu v Žiline
   na volebné obdobie 2012-2016.

    III. ukladá
   
    Obecnému zastupiteľstvu v Podhorí zaslať výsledky voľieb formou výpisu z uznesenia
     Obecného zastupiteľstva Podhorí na Okresný súd v Žiline.

Overovatelia zápisnice: Miroslava Adamková
                              Viliam Masný
.                                            

Zodpovedný : starosta obce                                              Termín: po nadobudnutí platnosti
                                                                                                           uznesenia OZ

      Hlasovanie poslancov:  Za   4      Zdržalo sa     0    Proti     0 


