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 Voľba prísediacich Okresného súdu v Trenčíne  
na volebné obdobie r.2014-2018 

 
 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie: 
Mgr. Richard Rybníček     na osobitnej prílohe   
primátor mesta   
 
 
Spracovali:        
JUDr. Katarína Mrázová 
Mgr. Iveta Plešová 
útvar právny  
 
 
 
 
 
 
Stanoviská VMČ: 
-VMČ STRED: na zasadnutí konanom dňa 16.12.2013 odporučil najprv osloviť predložených kandidátov 
a v prípade ich nesúhlasu poslanci navrhnú nových prísediacich na budúcom zasadnutí, budúce 
zasadnutie sa uskutoční dňa 20.01.2014, o výsledku budeme informovať priamo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva  
- VMČ ZÁPAD: na zasadnutí konanom dňa 18.12.2013 odporučil na schválenie osvedčených 
prísediacich z predchádzajúceho volebného obdobia 
- VMČ SEVER: na zasadnutí konanom dňa 08.01.2014 odporučil schváliť navrhovaných prísediacich  
- VMČ JUH: na zasadnutí konanom dňa 13.01.2014 odporučil schváliť navrhovaných prísediacich  
  
Stanovisko Mestskej rady v Trenčíne: 
-zasadnutie sa uskutoční dňa 22.01.2014, o výsledku budeme informovať priamo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 17.01.2014 
 



Dôvodová správa 
 

Okresný súd v Trenčíne požiadal  primátora mesta Trenčín o zabezpečenie zvolenia  kandidátov  do  
funkcie  prísediaceho Okresného súdu  v Trenčíne na volebné obdobie rokov 2014-2018.  
 
Postup pri voľbe prísediacich je upravený v § 139-141 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prísediaci súdu musí spĺňať 
tieto predpoklady: 
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 
-  je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, 
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
- súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 
Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí 
majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné 
zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. V čase odosielania materiálov na MsZ 
predsedníčka súdu svoje vyjadrenie ešte nepredložila. Predpokladáme, že sa tak stane v najbližších 
dňoch, ešte pred zasadnutím MsZ o čom Vás budeme informovať. Prísediaci sú volení na obdobie 
štyroch rokov. Prísediaci sa ujíma funkcie dňom zloženia sľubu.      
 
Za mesto Trenčín túto funkciu v predchádzajúcom volebnom období vykonávalo 28 občanov mesta, 
ktorých Okresný súd v Trenčíne odporučil na zvolenie na ďalšie volené obdobie, pretože  sa osvedčili. 
Mestský úrad v Trenčíne, útvar právny  všetkých doterajších prísediacich písomne oslovil so žiadosťou, 
či majú záujem v tejto funkcii pôsobiť aj v ďalšom štvorročnom období. Písomný súhlas vyslovilo 22 z 
nich  - za VMČ STRED  – 6 kandidátov (Marián Čák, Helena Hederová, Heide Jačková, Ing. Anna 
Merdaa, Božena Podmanická a Ing. Karol Špaček), VMČ ZÁPAD  – 4 kandidáti (Anna Botková, Bc. 
Anna Macháčková, Ing. Igor Polaško a Helena Vaclachová), VMČ SEVER – 8 kandidáti (Janka Fabová, 
Bc. Elena Gabajová, Mgr. Hana Gallová, Vladimír Gažo, JUDr. Martin Smolka, Júlia Spustová, Ing. Igor 
Šamko a Ing. Veronika Závodská), VMČ JUH – 4 kandidáti (Eva Drhová, Mgr. Gabriel Chromiak, Helena 
Piknová a Bc. Mária Snopková). 
 
V priebehu mesiacov december 2013 a január 2014 prejavili záujem o vykonávanie funkcie prísediaceho 
ďalší  9 občania - za VMČ STRED – 2 (Juraj Vrba a Ing. Ján Margetín), VMČ ZÁPAD – 1 (Borislav 
Harušťák), VMČ SEVER – 2 (Dana Antalová a Bc. Marta Švajková), VMČ JUH – 4 (Mgr. Andrea 
Hniličková, Ing. Jarmila Maslová, Mgr. Viera Kleinová a Mgr. Ivan Škultéty), ktorí taktiež vyslovili 
písomný súhlas s výkonom tejto funkcie. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
v o l í  
 
prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na  volebné obdobie rokov 2014 – 2018: 
 
VMČ JUH 
Eva Drhová 
Mgr. Andrea Hniličková 
Mgr. Gabriel Chromiak  
Mgr. Viera Kleinová 
Ing. Jarmila Maslová 
Helena Piknová  
Bc. Mária Snopková 
Mgr. Ivan Škultéty 
 
 
 



VMČ SEVER 
Dana Antalová 
Janka Fabová  
Bc. Elena Gabajová 
Mgr. Hana Gallová 
Vladimír Gažo 
JUDr. Martin Smolka 
Júlia Spustová 
Ing. Igor Šamko  
Bc. Marta Švajková 
Ing. Veronika Závodská 
 
VMČ STRED 
Marián Čák  
Helena Hederová 
Heide Jačková 
Ing. Ján Margetín 
Ing. Anna Merdaa  
Božena Podmanická  
Ing. Karol Špaček 
Juraj Vrba 
 
VMČ ZÁPAD 
Anna Botková  
Borislav Harušťák 
Bc. Anna Macháčková 
Ing. Igor Polaško 
Helena Vaclachová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


