
 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 9 na XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

  Voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2018 - 2021    

 

 Tento bod je zaradený do programu XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

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

na roky 2014 – 2017 a pripravujú sa voľby prísediacich na volebné obdobie 2018 – 2021.  

 

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. 2 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 28.  

 

Prísediacich volí miestne zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z 

radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Z doterajších 14 

prísediacich z MČ Košice – Sever, ktorých okresný súd doporučil zvoliť aj na ďalšie volebné 

obdobie, prejavilo záujem naďalej vykonávať funkci prísediaceho 10, pribudla 1 obyvateľka 

MČ Košice – Sever, ktorá osobne návštevou miestneho úradu sama prejavila záujem 

vykonávať túto funkciu. Miestny úrad mailom vyzval aj poslancov MZ MČ Košice – Sever na 

predloženie návrhov ďalších kandidátov. Do času uzávierky materiálov na zasadnutie MZ 

miestny úrad žiaden návrh od poslancov neobdržal.  

 

 Navrhovanými kandidátmi na voľbu prísediacich sú: 

 

1. p. Helena Červeňáková, nar. 8.1.1948, bytom Urbánkova č. 35, Košice, 

2. p. Ing. Alena Dubinová, nar. 2.11.1957, bytom Cesta pod Hradovou č. 45, Košice,  

3. p. Mgr. Beáta Gajdošová, nar. 13.5.1964, bytom Moravská 56/A, Košice, 

4. p. JUDr. Viera Jančíková, nar. 1.5.1961, bytom Tolstého č. 27, Košice, 

5. p. Eva Kačalková, nar. 4.2.1950, bytom Obrancov mieru č. 9, Košice,  

6. p. Klára Remiašová, nar. 5.8.1936, bytom Cesta pod Hradovou č. 25, Košice, 

7. p. Jozef Šuška, nar. 20.10.1941, bytom B. Němcovej č. 22, Košice,  

8. p. Magdaléna Vernarská, nar. 17.8.1938, bytom B. Němcovej č. 10, Košice,    

9. p. Ondrej Varecha, nar. 11.4.1935, bytom Gerlachovská č. 13, Košice, 

10. p. Kristína Sedláková, nar. 11.7.1946, bytom Gerlachovská č. 9, Košice, 

11. p. Mgr. Miriam Hunčíková, nar. 1.12.1977, bytom B. Němcovej č. 2, Košice. 

 

Ku kandidátom navrhovaným na voľbu je potrebné vyžiadať vyjadrenie predsedu 

Okresného súdu Košice I, čo miestny úrad učinil listom zo dňa 12.09.2017. 

 
 

Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová, referentka oddelenia právneho a organizačných činností 
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