TE-1547/ 2017

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
____________________________________________________________________

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa: 09.11.2017
k bodu rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.11.9.-i ülése
tárgysorozatának pontjához

Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd Komárno
Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására
____________________________________________________________________

Predkladá - Előterjeszti:
Ing. László Stubendek
primátor - polgármester
Prejednané - Megtárgyalta:
Mestskou radou dňa 02.11.2017
Városi Tanács ülésén 2017.11.2-án

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Právne oddelenie – Jogi osztály

Materiál obsahuje - Mellékletek:
1. Návrh na uznesenie - Határozati javaslat
2. Dôvodová správa - Indoklás
3. Žiadosť Okresného súdu Komárno o vykonanie volieb prísediacich –
A Komáromi Járásbíróság levele
4. Vyjadrenie predsedu súdu zo dňa 16.10.2017 – a bíróság elnökének véleményezése

Návrh na uznesenie č. .....................
k Návrhu na zvolenie prísediacich pre Okresný súd Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

volí
prísediacich pre Okresný súd Komárno menovite:

Zsuzsanna
Katarína
Mária
Zuzana
Karol
Tichomír
Helena
Oto
Františka
Rozália
Alžbeta
Helena

B/

Csintalan, Mgr.
Dubányová, Ing.
Egyháziová
Farkašová
Kajan
Méhes, Ing.
Pajdová
Santúr
Skalová
Süttiová
Szabóová, RNDr.
Szabóová

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

Nová Stráž,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,
Komárno,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
1. vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení za prísediaceho pre Okresný
súd Komárno,
2. zabezpečiť zaslanie oznámenie zvoleného prísediaceho predsedovi Okresného
súdu Komárno.
Termín: do 31.12.2017

Stanovisko Rady zo dňa 02.11.2017: Rada prerokovala. Pomer hlasovania: (6:0:0:0)

Dôvodová správa
Dňa 25.09.2017 primátorovi Mesta Komárno bol doručený list Okresného súdu
Komárno č. 1 SprO/95/2017 zo dňa 22.09.2017, 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 (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z.z.) požiadal Mesto Komárno
o vykonanie volieb 12 ( dvanástich) prísediacich pre Okresný súd Komárno pre ďalšie
volebné obdobie, nakoľko pri posledných voľbách boli zvolení prísediaci, ktorých volebné
obdobie sa dňa 28.02.2018 končí. Funkcia prísediaceho podľa citovaného zákona je
verejnou funkciou.
V zmysle § 74 ods. 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch predseda Okresného súdu
Komárno určil prísediacich, ktorých treba zvoliť celkom v počte 2 (dva). V zmysle § 141 ods.
1 zákona č. 385/2000 Z.z. prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.
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 SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie
prísediaceho.
V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. 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 obcí a primátori miest.
Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu
príslušného súdu.
Navrhovaní kandidáti za
prísediaceho spĺňajú vyššie uvedené predpoklady
a súčasne súhlasia svojou voľbou k Okresnému súdu Komárno.
Mesto Komárno listom č. 58827/PO/2017 zo dňa 06.10.2017 zaslalo predsedovi súdu
menný zoznam navrhovaných kandidátov na voľbu prísediaceho spolu so žiadosťou
o vyjadrenie sa. Vyjadrenie predsedu súdu tvorí prílohu tohto materiálu.

