MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE
Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Číslo materiálu: _______/2019

K bodu programu

VOĽBA PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU ŽILINA

Materiál obsahuje:

Materiál prerokovaný:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Predkladá:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
Zodpovedná za vypracovanie:
Mgr. Jana Brathová
vedúca odboru vnútorných vecí

Žilina, 11.02.2019

NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. ___/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

volí
1. v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Bc. Juraja Brezániho
Ing. Petra Kuzmu
Ing. Romana Závodského
za prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2018 – 2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá na základe prejaveného záujmu občanov o výkon funkcie prísediaceho
Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2018 – 2022 v nadväznosti na žiadosť okresného
súdu o zabezpečenie volieb prísediacich.
Prísediacich volí mestské zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov
občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhuje primátor
mesta.
Návrh materiálu je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na
rozpočet mesta Žilina.
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MATERIÁL
V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, volí prísediacich mestské
zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý
pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhuje primátor mesta. Mestské
zastupiteľstvo si vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.
Mestský úrad v Žiline na základe žiadosti Okresného súdu Žilina o zabezpečenie volieb
prísediacich na obdobie rokov 2018 – 2022 zverejnil výzvu pre občanov, ktorí majú záujem
stať sa prísediacimi Okresného súdu Žilina, pričom záujem o funkciu prísediaceho Okresného
súdu Žilina prejavili 3 občania.
Všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú predpoklady na voľbu prísediaceho v zmysle § 139 zákona
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:
a) v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov,
b) sú spôsobilí na právne úkony a zdravotne spôsobilí na výkon funkcie prísediaceho,
c) sú bezúhonní a ich morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho budú riadne
vykonávať,
d) majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasia so svojou voľbou k určitému súdu.
V zmysle písomného vyjadrenia predsedu Okresného súdu Žilina zo dňa 02.01.2019 Okresný
súd Žilina odporúča na voľbu prísediacich na obdobie rokov 2018-2022 všetkých
navrhnutých kandidátov:
Bc. Juraja Brezániho
Ing. Petra Kuzmu
Ing. Romana Závodského
Zvolenému prísediacemu vydá mestské zastupiteľstvo osvedčenie o zvolení.
Zvolení prísediaci budú zasadať len v trestných senátoch.
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