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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi  na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019 prerokovalo a 
 
volí 
 
v súlade s ustanovením § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch  a prísediacich a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za prísediacich  pre 
Okresný súd Galanta na obdobie od 18.9.2019 do 17.9.2023, nasledovných kandidátov: 
 
1. Bánovská Antónia, , 
2. JUDr. Červeňová Edita,  
3. Fenclová Silvia, , 
4. Kostková Paulína,  
5. Ožvoldová Terézia,  
6. Sabová Horváthová Etela,   
7. Živojinová Helena, . 
 
 
 



Dôvodová správa 
Prísediacim pre Okresný súd v Galante, ktorí boli zvolení na obdobie 2015 - 
2019 končí volebné obdobie dňom 17.9.2019. Okresný súd v Galante sa preto 
obrátil na mesto Sereď so žiadosťou o navrhnutie kandidátov na zvolenie 
prísediacich na obdobie rokov 2019 - 2023.  

Navrhnutí kandidáti musia spĺňať predpoklady podľa § 139 ods. 1 zák. č. 
385/2000 Z.z. o sudcoch  a prísediacich v platnom znení, v zmysle ktorého 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.  

Z doterajších prísediacich, ktorí túto funkciu zastávali v rokoch 2015 – 2019 5-ti 
súhlasili, že chcú ďalej ako prísediaci pokračovať, jedna prísediaca (p. 
Holčeková) zomrela. Ďalšími navrhnutými kandidátkami sú JUDr. Edita 
Červeňová a Silvia Fenclová. Legislatívno-právna komisia na svojom zasadnutí 
dňa 20.8.2019 odporučila navrhnutých kandidátov na prísediacich pre Okresný 
súd v Galante prerokovať na MsZ. 

V zmysle § 140 ods. 1 zák. 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 Okresného súdu v Galante.  

Dňa 28.8.2019 bolo mestu Sereď doručené vyjadrenie Okresného súdu 
v Galante, kde podpredsedníčka súdu JUDr. Eva Schweitzerová súhlasí so 
zvolením navrhnutých kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd 
Galanta na obdobie rokov 2019 – 2023 na najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva.   
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Vec 
Prísediaci - súhlas na zvolenie navrhnutých kandidátov 

Na Vašu žiadosť o stanovisko k navrhnutým kandidátom na prísediacich zo dňa 
21.08.2019 Vám oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich 

súhlasím 
so zvolením navrhnutých kandidátov: 

Terézia Ožvoldová,   
Paulína Kostková,    
Antónia Bánovská,   
Etela Sabová Horváthová,  
Helena Živojinová,   
Silvia Fenclová,  
JUDr. Edita Červeňová,    

do funkcie prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2019-2023 na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Podľa § 140 ods. 2 zák.č. 385/2000 Z.z., obecné zastupiteľstvo a zhromaždenie vydá 
zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení. 

Podľa § 141 ods. 1 zák.č. 385/2000 Z.z., prísediaci sú volení na obdobie štyroch 
rokov. Furikcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia 
vo veci, ak je to pcftrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. 

Podľa § 142 ods. 3 zák.č. 385/2000 Z.z., sľub skladá prísediaci do rúk predsedu 
príslušného súdu a potvrdzuje ho svojim podpisom. 

Po vykonaní voľby prísediacich si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie výpisu z 
uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva o zvolení prísediacich a o vydanie 
Osvedčenia o zvolení pre prísediacich. 

S pozdravom 

JU:Dr.p
Okresný súd Galant~odpreá§ec1n
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