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Mesto Pre§ov 


Materiál 

na 3. zasadnutie 

Mestskej rady v Prešove dň.a: 16.3.2015 


~ 
Bod návrhu programu zasadnutia - poradové i.\fslo: . lTÍ;.:;2:1~ 

Návrh na vol'bu prísediacic:h pre Okresný súd v Prešove 
na obdobie rokov 2015-2019 

Obsah materiálu: 
l. obili 
2. návrh na umcsenie Mcslskej rady vPre!ove 
3. d6vodovhprtva 
4. žiadosť predsedu Okresného súdu Prdov sp. ZII. I SpT.O 2SSI20IS zo dňa 11.2.201S 

I Predkladatel' 

IMeno a priezvisko: mOr. Beáta Findišová !
mm. • 

! Funkcia/pracovné zaradenie: poverená riadenlm odboru vnútornej správy MsÚ I 
! mm_Podpis: .. 1 Dátum: ! 

• Podnet: žiadosť predsedu Okresného súdu Prešov sp. zn. l Spr.O 25512015 zo dňa 1 1.2.20 IC 
Gestor: o i.\no-pFlÍvne oddelenie 

VedÚ(:i Bestora 

Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Findišová 

Funkcia/pracovné zaradenie: poverená riadenlm or anizačno-právneho oddelenia 


• Podpis: Dátum: 
l 

Vypracoval Posúdil SchváU=:·I;=a,--_~........, 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestská rada v Prešove 
JUDr. Beáta Findi!ová PaedDr. JozefSmetana uznesením č........ . 
Funkcia/pracovné zaradenie: ! Funkcia/pracovné zaradenie: 
právnička Iprednosta Mestského úradu 

i v Prešove 

Podpis: Podpis:
I 

Dátum: I Dátum: Dátum: 

F.MsÚIPPM.031211 



Návrhl::;! aa vol'bu priaediadeb pre Okresný .'6d v PreJove 
Vydanie: 

na obdobie rokov 1015-1019 
MestoPrdov 

NlÍ\lrh 118 

UZNESENIE 

z3••dnutla 
Mestskej rj&dy v Prelove 

dia: lU.1015 futo: .../l015 

k Divrhu na vol'bu prilediacleb pre O'krelnf md v Prelove Da obdobie rokov 1015-1019 

MatsU ~da v Prelove 

odpor6la Matsk6mu zastupitel'Jtvu mesta ~relov 

na nAvrh prlmitorky lDuta Prelov zvoDt" 

1. AnnuPapcunovú, bytom Pre!ov, 
2. Valériu Justovú, bytom PreIov. 
3. Helenu lurčiliDovú, bytom Prelov, 
4. JUDr. Dominika Mikula. PreIov •. 
S. JUDr. Ladislava Krajňaka. bytom Prd~v, 
6. PavlaŽe1ezn1ka, bytom PreIov, 
7. Annu Kivaderovú, bytom PreIov, 
8. Mgr. léna ADdrejka, bytom Prelov, 
9. Veronu Bebkovú. bytom Pnllov, 
10. Bc. Mberta Či!ika, bytom Ptdov, 

ll. Mgr. léna MikluJa, bytom Prelov, 

12. Helenu Schnírerovú, bytom Prdov •. 
13. petra Trolčáka, bytom Prelov, 

za prfaedlad.eb pre Okreiný lúd Prelov IUIO obdobie rokov 1015-1019. 
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E; 	 "brk 
na voľbu pri8ediaeiek pre Okresuý .id v Pmuve Vydanie: 

na obdobie rokov ZOIS-ZOI!)Mesto PteIOV 

DawdoY6 .priva 

PR:dseda Okresného súdu PreIOV JUDr. Marek čech pofiadal listom zo dňa 
11.2.201S o vykorumie voľby prfsediacich pn:. okresný súd Pretov na obdobie rokov 
20 I5-2019 a znova zvolenie prlsedia.clch. 

Podľa 7ákona NR SR Č. 38SI2000 Z. z. o sudcoch a prlsediaeich a o zmene a doplneni 
niektorých zákooov v meni neskodfch predpisov, prfsedia.clch voU mestské :zastupiteľstvo 
v obvode prisluln6ho súdu z radov občanov, ktor! majó trvalý pobyt alebo pI8CUjú v obvode 
súdu. Prlsediacich navrhujú starostovia obci a primátori miest. 

za prlsediaceho mate byt' zvolený občan SR. ktorý v deň volieb dosiahol vek 
najmenej 30 rokov, je sp6sobUý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie 
prisediaceho, je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruk.u. že funkciu prisediaceho 
bude riadne vykonävat, má trvalý pobyt na ÚZemi Slovenskej republiky a súhlasi so svojou 
voľbou k určitému súdu. Tieto predpoklady (okrem veku) musf prisediaci spÍňať po celý eas 
trvania funkcie prfsediaceho. Pr!sediaei sa ujlll'lll funkcie dňom zloženia sľubu. 

Prísediaci sú voleni na obdobie §tyrOch rokov. Funkcia prlsediaceho trvá aj po 
uplynutl tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ek je to potrebné na dokončenie 
veci, v ktorej je prfsediacim. 

Poslaneck6 kluby pri Mestskom z.astUpiterstve mesta Prdov II nezaradení poslanci 
boli listom zo dňa 23.2.2015 oslovení, ~ predložili návrhy kandidátov na funkciu 
prlsediaceho. Po predlof.enf ich návrhov a vykOlllllÚ zákonných administratívnych úkonov 
návrh na voľbu kandidátov za prisediacich bJ)de zaradený do návrhu programu 7ssado\ttia 
mestskej rady a Mestského zastupitel'stva mesta Prelov v mesiaci máj 20 l S. 

Počet navrhovaných kandidátov, eko aj poeet zvolených prísediacich nie je 
obmedzený. 

Predseda okresného súdu zároveň uvedeným listom žiada o znovu zvolenie týchto 
prisediacich: 

l. AnDa PaPCUllOvá, bytom Prešov, 
2. Valéria Justovi, bytom Prešov, 
3. Helena lurčitinovi, bytom Pretov, . 
4. JUDr. Dominik MilC:UI. Pmov, 
S. JUDr. Ladislav Kmjňek, bytom Prešov;' 
6. Pavol železník, bytom Pre§ov. 
7. Anna Kivaderová. bytom Pre§ov, 
8. Mgr. léna Andrejko. bytom Pn:Iov, 
9. 	 Verona Bebkovi, PJ:dov, 

IO. Bc. Róbert tižik. bytom Pre~. 
l L Mgr. Jén MikluJ, bytom Prdov, 

12. Helena Schnimova, bytom Prešov, 
13. Peter Troit!ék, bytom PreJav, 
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9 
 Návrh 


.a voľbu prfHdladcb pre Okre8ný aú.d v Prelove Vydanie: 

na obdobie rokov lO15-l01'Mesto Pre§ov 

Tito prlsedhlei vykonávajú svoju funkciu na základe zvolenia mestským 
zastupite1'stvom v minulom obdobi. 

Primátorka mesta Preiov navdmje, aby ~estBká rada v Preiove odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu uvedených prisediacich - kandiPátov za prisediacich pre Okresný SťUI Prešov 
na obdobie rokov 2015-2019 zvoliť. 
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OKREsNÝ SÚD PREŠOV 

PSČ: 080 41 pRdov. Grdova 3, Tel: 051n731934, predseda OS 

últredla: 77U774-6, {axl 7731359 


l Spf.O 2S512015 

,.
'''--' --"'--" ...__ ..' _._-"""-,..-, ....... ~-.. 

: .\t::3TQ l'''~~\, 1I'.8':::;kj ~r,,";!.::::~:J....:J 


Mestský mad
lt~t'o tp4v: _1.:_____I P.~::I:;l,. l'·~··'· _____,( 
,. !'Ir:~ \ ient.~ 

Dot:o: 1 3 -OZ- ".05 ·,Q.!t..!a: t Prešov 

V Preiove dňa 11.2.. 2015~7;~:ľ!~u:!~~I:: J_d
> 

Vec 
Vo"" Wtd"deb pre OkreIDf súd PreiOJI- "'dOBť 

V zmysle § 14() a núl. zákona Č. 3,8 5,'2000 z..... o lIud~och a prlscdillCich obruciam sa na 
Vás 80 žiadOBt'ou navrhnutie a následne zvolenie prísediacich pre Okresný sdei Pre!ov na obdobie 
rokov2015-2019. 

za pdsediaceho mOle byť zvolený obbn. ktorý: 

aj v deň zvolenia dosiahol vek najl11.ellC\i 30 rokov 
hl je sp680bUý na právne lltony a mrayou sp6sobilý na výkon funkcie prisediacebo 
CI jebezihmmý a jeho morálne Vl8StOOtIti. dávajú záruku. že funkciu prlSf'"Uacebo bude 

riadoe vyk:on.ivaf 
dl má Ú'Valý pobyt na územi Slovenskej republikY 
el s6h1as( 80 svojou voľbou za prfscdililCCbo pre Okresný súd Prelov 

Z6r0veň Vás žiadame o znova 2IVOlenie prísediacich: 

l. Anna Papcunová, bytom Prešov" 
2. Valéria Justová, bytom Prešov, 
3. Helena Jurčilinová, bytom PreIov 
4. roOr. DominikMikuJ, Prelov, 
5. JUDr. Ladislav Kaj6ak, bytom ~v. 
6. Pavol ŽeleznIk. bytom Prelov•• 
7. Anna Kivaderová, bytom Prelov, 
8. Mgr. Ján Andrejko. bytom Pre!ovJ 
9. Verona Bebková, Prelov. 
10. Bc. Róbert Citik. bytom PreIov, 

ll. Mgr. Ján MikIuA •bytom Prešov, 
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