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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi  na svojom zasadnutí dňa 16.6.2022 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 rokov 2022 - 2026, nasledovných kandidátov: 
 
1. ........................................................ 
2. ........................................................ 
3. ........................................................ 
 
 
 



Dôvodová správa 
     Dňa 27.4.2022 sa na primátora mesta obrátil predseda Okresného súdu 
v Galante návrhom na zvolenie nových prísediacich pre Okresný súd Galanta na 
obdobie rokov 2022 - 2026 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 (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z.z.“) 

     S ponukou na vykonávanie funkcie prísediaceho boli oslovení poslanci 
a členovia všetkých stálych komisií pri MsZ. Záujem nikto neprejavil. Na 
základe uznesenia Sociálnej a kultúrnej komisie zo dňa 31.5.2022 
a Legislatívno-právnej komisie zo dňa 31.5.2022 bola zverejnená výzva pre 
občanov. Ak sa na výzvu niekto prihlási, poslanci budú oboznámení priamo na 
rokovaní 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.  

 



Okresný súd Galanta 
Mierové námestie č. 1, PSČ 924 23 ~~ 03 f/8823111 e-mail: __ SEK.RETARIAT_OS_GA@justice.sk 

Vážený pán 
Primátor 

Váš list č.íslo/zo dňa 

Vec 
Voľba prísediacich 

Naše číslo 
1 Spľ0/137 /2022 

Vybavuie/klapka Galanta 
Modroczká/!!823150 27.4.2022 

Okresný súd Galanta podáva návrh na zvolenie prísediacich pre obvod tunajšieho súdu. 
v zmysle § 140 ods. 1 zák.č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich na obdobie rokov 2022: 
2026 na najbližšom zasadnutí mestského/obecného zastupiteľstva. 

Navrhnutí kandidáti musia spÍňať predpoklady podľa § 139 ods. 1 zák. č. 385/2000 
Z.z., 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. 

Podľa§ 139 ods. 2 zák. č . 385/2000 Z.z„ predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené 
v odseku 1 písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spÍňať 
po celý čas trvania funkcie prísediaceho. 

Podľa§ 145 ods. 2 zák.č. 385/2000 Z.z, prísediacemu zaniká funkcia posledný deň 
mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov. Funkcia prísediaceho však trvá aj po 
uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie 
veci, v ktorej je prísediacim. 

V prípade nejasností a dotazov kontaktujte tunajší súd mailom alebo telefonic 1~ 

S pozdravom 
.._, ~ \ 

·. ! ~~1 „ c\' J - · 



Výzva pre záujemcov  
o funkciu prísediaceho 

 
Mesto Sereď vyzýva občanov, ktorí by mali záujem 
vykonávať funkciu prísediaceho na Okresnom súde 
v Galante na obdobie rokov 2022 - 2026, aby sa 
prihlásili na Mestskom úrade v Seredi . 

Záujemcov o funkciu prísediaceho musí schváliť 
Okresný súd v Galante a Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi.  

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. 

Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, 
v ktorom dosiahol vek 65 rokov. 

Záujemcovia o funkciu prísediaceho, ktorí spĺňajú 
uvedené podmienky, sa majú možnosť prihlásiť na 
Mestskom úrade, č.d. 9, najneskôr do 10.júna 2022.  


