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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A  
 

zo dňa 23. 04. 2020  číslo ......../2020 
 

K bodu:  Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 

2020 – 2024  

 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. konštatuje, že 

a) kandidáti na prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš spĺňajú  predpoklady pre  vykonávanie  

funkcie  prísediaceho  súdu  v zmysle § 139 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

b) predsedníčka Okresného súdu Liptovský Mikuláš vyjadrila v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. 

z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas s navrhnutými 

kandidátmi na prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024. 

II. volí 

za prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024: 

1. Husárová Oľga, Mgr. 

2. Hanzlík Michal, Mgr.  

 

 
 

 
 
 
 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 
 
Dátum podpisu uznesenia:     ....................... 

  



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 

Predsedníčka Okresného súdu Liptovský Mikuláš požiadala mesto Liptovský Mikuláš o 

zabezpečenie volieb dvoch prísediacich súdu na obdobie rokov 2020 – 2024 v zmysle zákona č. 

385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“). Títo budú vykonávať súdnictvo v trestnoprávnych veciach v senáte na obdobie štyroch 

rokov. 

Podľa § 139 vyššie citovaného zákona za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý po celý čas 

trvania funkcie spĺňa tieto podmienky: 

• 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 Slovenskej republiky, 

• súhlasí s voľbou k určitému súdu 

• je štátny občan SR.  

Podľa § 140 ods. 1 zákona „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 a primátori miest. “ 

Mestský úrad za účelom zabezpečenia prísediacich oslovil prísediacich, ktorým končí obdobie 

výkonu funkcie. Funkciu prísediaceho vykonáva p. Mgr. Husárová od roku 2008 a p. Mgr. Hanzlík 

od roku 2016. Obaja vyjadrili súhlas a záujem pokračovať vo vykonávaní tejto funkcie,  navrhujeme 

ich preto opakovane zvoliť do funkcie prísediaceho aj na nasledujúce 4-ročné obdobie. 

Predsedníčka Okresného súdu Liptovský Mikuláš súhlasí s ich opätovným zvolením.    

Zvoleným prísediacim bude v zmysle § 140 ods. 2 zákona vydané osvedčenie o zvolení, staronoví 

prísediaci sa ujímajú svojej funkcie na základe osvedčenia o zvolení.   

 


