
     Obec Markušovce 
 

 
Materiál na rokovanie  
50. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  Obce 
Markušovce 
Dňa: 27.3.2018 
 
 

 
Bod programu číslo:  
 
11 
 

 
 
 

Bod programu:   
Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Spišská Nová Ves 
 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
starosta obce 
 
Materiál vypracoval: 
Anna Galková 
samostatný odborný referent 

Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
volí 
v zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov za prísediaceho na Okresnom 
súde v Spišskej Novej Vsi pre nové funkčné obdobie Michala Kozáka, nar.                   , trvalé 
bytom Markušovce, Školská 645/17A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dôvodová správa: 
Obci Markušovce dňa 25.10.2017 bol doručený list Okresného súdu Spišská Nová Ves, číslo 

1SprO/599/2017 zo dňa 17.10.2017, ktorým predseda súdu v súlade s § 140 zákona č. 

385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisoch požiadal Obec Markušovce o vykonanie volieb prísediacich pre ďalšie 

volebné obdobie.  

Predpoklady na voľbu prísediaceho sú stanovené v ust. § 139 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 

Z.z. nasledovne: 

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.  

 
V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. prísediacich volia obecné zastupiteľstva 

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.  

 
Navrhovaný kandidát za prísediaceho spĺňa vyššie uvedené predpoklady a súčasne 

súhlasí so svojou voľbou. 
 
Obec Markušovce listom č. 141-213/2018 Ga zo dňa 7.2.2018 zaslalo predsedovi súdu 

žiadosť o vyjadrenie k navrhovanému kandidátovi na voľbu prísediaceho. Vyjadrenie 
predsedu súdu tvorí prílohu tohto materiálu. 
 
  
 

Prílohy k materiálu: 

1. Žiadosť Okresného súdu / číslo 1SprO/599/2017 z 17.10.2017 
2. Vyžiadanie vyjadrenia / číslo 141-213/2018 Ga z 7.2.2018 
3. Vyjadrenie predsedu súdu / 1SprO/599/2017 z 12.2.2018 

 
 
 
V Markušovciach dňa  19. 2. 2018  


