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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 2018-2022.  
 
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 dosiahnuť vek najmenej 30 rokov, 
-  spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť  na výkon funkcie prísediaceho, 
- bezúhonnosť,  jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne 
vykonávať, 
- trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
- súhlas so svojou voľbou k určitému súdu. 
Predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí 
prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho. Prísediaci sú volení na obdobie 
štyroch rokov (na obdobie r.2018-2022). Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do 
právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. 
Prísediacich navrhuje primátor mesta a volí ich mestské zastupiteľstvo z kandidátov z radov občanov, 
ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode tohto súdu. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si 
mestské zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. 
Prísediaci sa zúčastňuje na rozhodovaní senátu na súde. Sudcovia a prísediaci sú si pri rozhodovaní 
rovní. 
 
Okresný súd v Trenčíne odporučil na zvolenie na ďalšie volené obdobie 21 kandidátov, ktorí 
vykonávali túto funkciu v predchádzajúcom volebnom období a osvedčili sa. 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 16 z nich (Bc. Elena 
Gabajová, Mgr. Hana Gallová, Vladimír Gažo, Borislav Harušťák, Helena Hederová, Dr. Jozef Hrubo, 
Mgr. Gabriel Chromiak, Ing. Martin Krasňan, Bc. Anna Macháčková, Helena Piknová, Bc. Mária 
Snopková, Bc. Marta Švajková, Bc. Karolína Tomatová, Helena Vaclachová, Juraj Vrba, Ing. Veronika 
Závodská). 
 
Mesto Trenčín v novembri 2017 zverejnilo na webovej  stránke mesta oznam o pripravovanej voľbe 
prísediacich, na základe ktorého sa prihlásili ďalší 17 kandidáti, ktorí majú záujem o vykonávanie tejto 
funkcie  a vyslovili písomný súhlas s jej vykonávaním (Ing. Iveta Benčeková, Ing. Zdenka Buxarová, 
Ing. Veronika Gajdošíková, Ing. Ľubomír Grišlo, JUDr. Jana Habáňová,, Mgr. Viera Králiková, Paula 
Michelová, Dagmar Nedomová, Ing. Karin Ondrušková, JUDr. Štefan Partl, Mgr. Milan Sláviček, 
Richard Slivka, Mgr. Jana Smrečanská, Ing. Adriana Staníková, Ing. Monika Šišovská, Ing. Pavel 
Tallo, JUDr. Mária Tatranská). Na základe uverejneného  oznamu o výkon funkcie prísediaceho  
prejavila záujem  aj osoba, ktorú však primátor mesta nepovažoval za vhodného kandidáta a preto ju 
nenavrhol mestskému zastupiteľstvu schváliť do uvedenej funkcie. 
 
V zmysle citovaného zákona bolo vyžiadané stanovisko k navrhovaným kandidátom na prísediacich 
od Okresného súdu v Trenčíne. V čase odosielania materiálov na MsZ predseda súdu svoje 
vyjadrenie ešte nepredložil. Predpokladáme, že sa tak stane v najbližších dňoch, ešte pred 
zasadnutím MsZ, o čom Vás budeme informovať. 
 
Podklady jednotlivých kandidátov vrátane vyjadrenia súhlasu s vykonávaním funkcie sú k nahliadnutiu 
na útvare právnom.  
 
V súlade s v § 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 navrhujú starostovia obcí a primátori 
miest.“) navrhujem mestskému zastupiteľstvu na zvolenie kandidátov na funkciu prísediacich 
Okresného súdu v Trenčíne spĺňajúcich zákonné predpoklady tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie. 
 
 
 
 



 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
v o l í  
 
za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na volebné obdobie rokov 2018-2022 nasledovných 
občanov: 
 
1. Ing. Iveta Benčeková,   
2. Ing. Zdenka Buxarová,  
3. Bc. Elena Gabajová,  
4. Mgr. Veronika Gajdošíková, 
5. Mgr. Hana Gallová,  
6. Vladimír Gažo, 
7. Ing. Ľubomír Grišlo,  
8. JUDr. Jana Habáňová,  
9.  Borislav Harušťák,  
10.  Helena Hederová,  
11.  Dr. Jozef Hrubo,  
12. Mgr. Gabriel Chromiak, 
13. Ing. Martin Krasňan,  
14. Mgr. Viera Králiková, 
15. Bc. Anna Macháčková, 
16. Paula Michelová,  
17. Dagmar Nedomová,  
18. Ing. Karin Ondrušková,  
19. JUDr. Štefan Partl, 
20. Helena Piknová, 
21. Mgr. Milan Sláviček,  
22. Richard Slivka,  
23. Mgr. Jana Smrečanská, 
24. Bc. Mária Snopková, 
25. Ing. Adriana Staníková, 
26. Ing. Monika Šišovská, 
27. Bc. Marta Švajková,  
28. Ing. Pavel Tallo, 
29. JUDr. Mária Tatranská,  
30. Bc. Karolína Tomatová,  
31. Helena Vaclachová,  
32. Juraj Vrba,  
33. Ing. Veronika Závodská. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


