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Podpisy:  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
 schvaľuje 
 

podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolenie  

1. Františka ŠAFRÁNA, bytom J. Wolkera č. 18/6, 052 05 Spišská Nová Ves, 
2. Ing. Evy BREZOVSKEJ, bytom Za Hornádom č. 2/4, 052 01 Sp. Nová Ves, 
3. Viliama ANDRÁŠA, bytom Hrn čiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves, 

 
do funkcie prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. 

 
Termín: 12.12.2013 
Zodpovedný: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
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Voľba prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi 

 
• Dôvodová správa k návrhu 

 
 

Na základe zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvá volia prísediacich 
v obvode príslušného súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku 
kandidátom navrhovaným na voľbu si podľa § 140 ods. 1. Zákona o sudcoch a prísediacich, 
obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie príslušného súdu. 
 

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 kvality dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne 

vykonávať, 
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
- súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 

 
Prísediaci sú volení na obdobie 4 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. 
 

Na základe vyššie uvedeného, po splnení zákonných požiadaviek, primátor mesta navrhuje 
Mestskému zastupiteľstvu zvoliť týchto menovaných do funkcie prísediacich Okresného súdu 
v Spišskej Novej Vsi: 
 

1. Františka ŠAFRÁNA, bytom J. Wolkera č. 18/6, 052 05 Spišská Nová Ves, 
2. Ing. Evy BREZOVSKEJ, bytom Za Hornádom č. 2/4, 052 01 Sp. Nová Ves, 
3. Viliama ANDRÁŠA, bytom Hrn čiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves. 

 
 

Účinky vymenovania nastávajú dňom zloženia sľubu do rúk predsedu Okresného súdu. 
 

Mestské zastupiteľstvo vydá zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení. 
 
 
 
 
Vypracovala : Mgr. Miroslava Chroustová 

 právny referát organizačného oddelenia MsÚ 
 
 
 
Schválila: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
 vedúca organizačného oddelenia MsÚ 


