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Návrh uznesenia 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
 

A. v o l í  
 
v súlade s § 140  ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie rokov 2018 -
2022 do funkcie prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV z radov občanov: 
 

1. Helena Čulíková, trvale bytom Galbavého 2, Bratislava, 
2. Anna Štulajterová, trvale bytom Drobného 3, Bratislava, 
3. Mária Hargašová, trvale bytom Janka Alexyho 3, Bratislava, 
4. Rozália Svíteková, trvale bytom Pod Záhradami 2, Bratislava, 
5. Valéria Molnárová, trvale bytom Ľuda Zúbka 13, Bratislava, 
6. Marta Švihoríková, trvale bytom Bujnáková 21, Bratislava, 
7. Libuše Hulmanová, trvale bytom Landauova 36, Bratislava, 
8. Helena Horváthová, trvale bytom Karola Adlera 22, Bratislava. 

 
 

B. ž i a d a 
 
starostu 
oznámiť Okresnému súdu Bratislava IV zoznam kandidátov zvolených do funkcie 
prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na volebné obdobie 2018-2022. 
 
 
 
Dôvodová správa 

 
V súlade s § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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. 

 
V súlade s § 139 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na voľbu uvedené 
v ods. 1 písm. b) a e) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci 
súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.  
 

V súlade s § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prísediacich volia obecné 
zastupiteľstva v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý 
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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. 
 

V súlade s § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prísediaci sú volení na obdobie 
štyroch rokov.  

 
Predsedníčka Okresného súdu Bratislava IV požiadala listom zo dňa 27.03.2019 

starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka o predloženie zoznamu ďalších kandidátov, ktorí 
prejavili záujem o výkon funkcie prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV na volebné 
obdobie 2018-2022, a ktorí vyjadrili súhlas s výkonom tejto funkcie na uvedené obdobie, 
keďže k dnešnému dňu je počet prísediacich na Okresnom súde Bratislava IV nedostatočný 
a nie je tak možné zabezpečovať plynulý chod pojednávaní. 
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OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA IV, Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava 
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1:/i'i� tr y úrad Mests',á časť B, dislava-Dúbravka

Dátum: - 1 -c �- 2019

Cís/o ;:t.znamu: 

Prílohy/listy: 

Váš list číslo/zo dňa 

Vážený pán starosta, 

Naše číslo 
lSpr0/235/17 

Miestny úrad Mestskej časti 
Bratislava - Dúbravka 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
žatevná 2 
844 02 Bratislava 

Vybavuje/linka Bratislava 
Fureková/0288814150 27.03.2019 

v roku 2018 bolo 17 občanov v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch 
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolených na výkon funkcie 
prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV na volebné obdobie 2018 - 2022. Nakoľko však 
tento počet nepostačuje na plynulý chod pojednávaní na trestnom oddelení, obraciame sa 
na Vás zo žiadosťou o doplnenie občanov, ktorí by mali záujem o výkon funkcie prísediaceho. 

V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Vás žiadam o predloženie zoznamu kandidátov, ktorí prejavili 
záujem o výkon funkcie prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV. 

Dávam do pozornosti skutočnosť, že sme predbežne hovorili s Mgr. Ľubošom 
Krajčírom, ktorí nám uviedol, že o kandidátoch o funkciu prísediacich rozprával s vedúcou 
klubu dôchodcov vo Vašej mestskej časti, ktorá ho informovala, že dôchodcovia majú záujem 
o výkon funkcie prísediaceho. Z tohto dôvodu Vás preto žiadame, aby ste nám zaslali zoznam
kandidátov na schválenie.

S úctou a vďakou 

Telefón 

02/88814150 

E-mail

viera.furekova@justice.sk 
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