
 

 

 

 

Materiál na rokovanie            Materiál č.:  ... /2019/5 

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban   

 

 

Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 

2019 -2022. 

Javaslat Dunaszerdahelyi Járásbíróság ülnökeinek a megválasztására a 2019 - 2022 

választási időszakra. 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontroloval:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP 

Felelős: 

 

       

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

                     v o l í 

     

prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 

2019 – 2022: 

 

1.  
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5.  
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Materiál podlieha ochrane osobných údajov! 

Dôvodová správa 

 
 Okresný súd v Dunajskej Strede sa obrátil na primátora mesta Dunajská Streda 

s požiadavkou o vykonanie volieb prísediacich na volebné obdobie 2019-2022, nakoľko 

prísediacim navrhnutým mestom Dunajská Streda uplynulo volebné obdobie.  

 

 

Právna úprava: zákon NR SR č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

§ 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. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné 

zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. 

(2) Obecné zastupiteľstvo a zhromaždenie vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o 

zvolení. 

§ 141 

(1) Prísediaci sú volení na obdobie štyroch 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. 

(2) Dňom zloženia sľubu sa prísediaci ujíma funkcie. 

 

 

 

Vypracovala:  dr.jur. Katarína Mészárosová, referát právny ÚP 

 


