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Dôvodová správa 
 

 
Okresný súd  Košice I podal na mestskú časť návrh na zvolenie nových prísediacich 

pre tunajší súd v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

Prísediacich volí miestne zastupiteľstvo na návrh starostu mestskej časti z kandidátov 
z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt v našej mestskej časti alebo pracujú v obvode 
Okresného súdu Košice I. 
 

 
            V súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné 

obdobie 2022 - 2025 je pre mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov určených 15 

prísediacich. 

 

 

            Predpoklady pre výkon funkcie prísediaceho sú určené v § 139 ods. 1 zákona č. 

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

neskorších predpisov takto: 

 

            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. 

 

     Mestská časť oslovila občanov ako aj poslancov mestskej časti Košice – Dargovských 
hrdinov, aby navrhli kandidátov z radov občanov na funkciu prísediacich pre OS KE I. 

     V predloženom návrhu je uvedený kandidát, ktorý má záujem na pokračovaní vo 
výkone funkcie prísediaceho na Okresnom súde Košice I  a nový kandidát, ktorý prejavil 
záujem o funkciu prísediaceho.     

      Miestna rada sa plne stotožnila s predloženým návrhom kandidátov, ktorí sú uvedení 
v návrhu uznesenia pre miestne zastupiteľstvo. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo 
schválilo nižšie uvedených kandidátov do funkcie prísediacich.  
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Návrh na uznesenie: MiZ mestskej časti  Košice - Dargovských hrdinov  

MiZ MČ Košice – DH v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

v o l í    

prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2022 – 2025 nasledovne:  

1. Ing. Dušana Sobodová 

2. Kristína Lechnerová 

 

Košice 20.09.2021 

Spracoval:  Mgr. Jaroslav Suleň, v.r. 

                   vedúci oddelenia OPaS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


