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Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Prievidza 
pre volebné obdobie 2014 -2018 
 
 
           
Dôvodová správa 
 
Okresný súd Prievidza listom zo dňa 5.3.2014 požiadal MsZ Prievidza o súčinnosť – voľbu 
prísediaceho pre okresný súd Prievidza pre volebné obdobie r. 2014-2018. Postup pri voľbe 
upravuje § 140 zák. 385/2000 Z.z. a prísediaceho volí mestské zastupiteľstvo v obvode 
Okresného súdu Prievidza z kandidátov z radov občanov vybratých príslušným 
zastupiteľstvom. Pri výbere kandidáta je potrebné dbať na to, aby tento zvolený kandidát 
nebol doteraz súdne trestaný.  
 
§ 139 
Predpoklady na voľbu prísediaceho 
(1) 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. 
(2) Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v odseku 1 písm. b) až e) a podmienku 
štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania 
funkcie prísediaceho. 
 
Voľba prísediacich 
 
§ 140 
(1) 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: JUDr. Róbert Pietrik 



 
 
 
Mestská rada  
 
číslo:  
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z návrh primátorky mesta na voľbu prísediaceho pre 
Okresný súd Prievidza pre volebné obdobie 2014-2018 kandidáta Gabriela Čaudera; 
 

II.        odporúča / neodporúča MsZ  
zvoliť za prísediaceho pre Okresný súd Prievidza na volebné obdobie 2014-2018 
kandidáta Gabriela Čaudera; 

 
 

 
 
 

Bod rôzne MsZ 
Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 
číslo:  
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z návrh primátorky mesta na voľbu prísediaceho pre 
Okresný súd Prievidza pre volebné obdobie 2014-2018 kandidáta Gabriela Čaudera; 
 

II.         schvaľuje / neschvaľuje 
za prísediaceho pre Okresný súd Prievidza na volebné obdobie 2014-2018 kandidáta 
Gabriela Čaudera;. 

 
 
 


