
K bodu programu 4.9 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Názov materiálu: 

 

Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

volí 

v súlade s § 140 a §141, ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, prísediaceho Okresného súdu Brezno, na obdobie štyroch 

rokov, a to: 

 

Petra Bánika -   osobné údaje nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 

Za: 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 



________________________________________________________________ 

 

 

Prísediacich volí obecné zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu (Okresný súd Brezno) 

z radov občanov, ktorý majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. 

 

Podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám návrh na voľbu 

prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Brezno. 

 

Podľa § 141 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sú prísediaci volení na obdobie štyroch rokov.  

 

Kandidát: 

Ing. Peter Bánik, 

 

Navrhnutý kandidát spĺňa predpoklady na voľbu prísediaceho. 

 

V zmysle § 139 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z.z, 

 

„a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 

  b) je spôsobilý na právne úkony a je 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 SR, 

 e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.“ 

 

„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.“ 

 

Zvolenie prísediaceho na príslušné volebné obdobie je podmienkou pre zabezpečenie konania 

a rozhodovania vo veciach, v ktorých sú podľa zákona členmi senátu aj prísediaci. 

Okresný súd v Brezne požiadal o zvolenie dvoch kandidátov na prísediacich.  

Záujem o funkciu prísediaceho prejavil jeden kandidát. 

 

 

 

 


