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Názov materiálu: VOĽBA PRÍSEDIACICH PRE OKRESNÝ SÚD PIEŠŤANY

Obsah materiálu:

Dôvodová správa
List Okresného súdu Piešťany zo dňa 23.2.2016

Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh kandidátov na voľbu prísediacich pre Okresný súd Piešťany :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klára Pastorková, Piešťany
Marta Múčková, Piešťany
Ing. Anna Morávková, Piešťany
Eva Müllerová, Piešťany
Ing. Melánia Kolláriková, Piešťany
Bc. Magdaléna Čellárová, Piešťany
Ing. Mária Glasnáková, Veľké Orvište
Ing. Miroslav Tulák, Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ
Stanovisko pre legislatívu a právo :

Spracovateľ: JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych a klientskych
služieb
Predkladateľ: Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta

Dôvodová správa

Mestský úrad Piešťany obdržal dňa 26.2.2016 žiadosť Okresného súdu Piešťany vo veci
voľby prísediacich pre Okresný súd Piešťany. Okresný súd navrhol troch prísediacich,
z ktorých dvaja vykonávajú funkciu prísediacich a súhlasia s ich opätovným zvolením na
ďalšie volebné obdobie.
Podľa § 140 ods. 1 citovaného zákona prísediacich volia obecné zastupitelstvá v obvode
príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú
v obvode súdu.
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:
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov
- je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude
riadne vykonávať
- má trvalý pobyt na území SR
- súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu
Návrh kandidátov na prísediacich predkladá mestskému zastupiteľstvu k ich voľbe primátor
mesta. Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.
Ku kandidátom navrhovaným na voľbu je potrebné pred samotnou voľbou vyžiadať si
vyjadrenie predsedu príslušného súdu.
Podľa § 140 ods.2 cit. zákona bude zvoleným prísediacim vydané osvedčenie o zvolení
podpísané primátorom mesta.

