
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

Dôvodová správa 

k bodu č. 12 na XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

Voľba prísediacich OS Košice I na volebné obdobie r. 2022 – 2025 

 

 

Tento bod je zaradený do programu XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu, že sa končí volebné obdobie prísediacich zvolených 

na roky 2018 – 2021 a pripravujú sa voľby prísediacich na volebné obdobie 2022 – 2025.  

 

V súlade so zákonom č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určil predseda Okresného súdu Košice I v 

zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre Mestskú časť Košice – Sever 

prísediacich v počte 20.  

 

Prísediacich volí miestne zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z 

radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Z doterajších 19 

prísediacich z MČ Košice – Sever 10 dosiahlo alebo presiahlo vek 65 rokov, 2 prísediace už 

neprejavili záujem v ďalšom volebnom období vykonávať funkciu prísediacej. Mestská časť 

si od prísediacich vyžiadala vyjadrenie a záujem naďalej vykonávať funkciu prísediaceho 

prejavilo 7 občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obvode súdu.  

 

 Navrhovanými kandidátmi na voľbu prísediacich sú: 

 

1. p. Ing. Alena Dubinová, bytom Cesta pod Hradovou č. 794/45, Košice,  

2. p. JUDr. Martin Daniš, bytom Hlinkova 39, Košice, 

3. p. JUDr. Viera Jančíková, bytom Obrancov mieru č. 185/6, Košice, 

4. p. PhDr. Silvia Hajdučeková, bytom Cesta pod Hradovou č. 43, Košice, 

5. p. Mgr. Miriam Hunčíková, bytom B. Němcovej č. 2, Košice, 

6. p. Ing. Kristína Šingovská Lešková, MBA, bytom Kustrova č. 4, Košice, 

7. p. Mgr. Mária Sadovská, bytom Tolstého 1, Košice. 

 

Ku kandidátom navrhovaným na voľbu je potrebné vyžiadať vyjadrenie predsedu 

Okresného súdu Košice I, čo miestny úrad učinil dnešného dňa listom. 

 
Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová, oddelenie právne a organizačných činností   

Dňa 17.09.2021  
 


