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Dôvodová správa 

k návrhu kandidátov na voľbu prísediacich k Okresného súdu Prievidza  

na volebné obdobie rokov 2018 – 2022   

  

Okresný súd Prievidza listom zo dňa 13.03.2018 požiadal mesto Prievidza o súčinnosť pri 

voľbe prísediacich k Okresnému súdu Prievidza pre volebné obdobie rokov 2014-2018. 

Predpoklady na voľbu prísediaceho upravuje § 139 a postup pri navrhovaní kandidáta 

a voľbe prísediaceho upravuje § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 

v znení neskorších predpisov:   

§ 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. 

§ 140 

Voľba prísediacich 

(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. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné 

zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. 

V súlade s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami právna kancelária mesta na návrh 

primátorky mesta predkladá tento zoznam kandidátov na voľbu prísediacich k Okresnému 

súdu Prievidza na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 s návrhom uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo   

I.   berie na vedomie  

návrh kandidátov na voľbu prísediacich podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch 

a prísediacich v znení neskorších predpisov k Okresnému súdu Prievidza na volebné 

obdobie rokov 2018 – 2022 , 

II.  schvaľuje – neschvaľuje  

prísediacich k Okresnému  súdu Prievidza na volebné obdobie rokov 2018 – 2022: 

1. Gabriel Čauder 

2. MVDr. Vladimír Petráš 

3. Michal Dobiáš 

4. Kollárová Mária 

5. Tomková Margita 

6. Mgr. Jenisová Dagmar 



7. Ing. Pagáčová Eva 

8. Petrisková Anna 

9. Vaňová Terézia 

10.  Píšová Helena 

11.  Flochová Zuzana 

12.  Klementovičová Dana 

13.  Dušičková Viera 

14.  Vidová Božena 

15.  Velikovová Ľudmila 

16.  Zelenáková Marta 

17.  Mikušová Marta 

18.  Ing. Škríp Štefan 

19.  Eva Baniarová 

20. Katarína Vráblová 

 

 

V Prievidzi dňa 26.04.2018 

Predkladá: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie  

 

 

 


