
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 8 na XXVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

  Doplňujúca voľba prísediacej OS KE I na volebné obdobie r. 2018 - 2021    

 

 Tento bod bol zaradený už do programu XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever, do programu XXI. zasadnutia aj do programu XXIV. 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

  

 Na XX. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever konanom dňa 20.9.2017  bolo zvolených za 

prísediacich Okresného súdu Košice I  12 navrhovaných kandidátov (Uznesenie č. 254/2017), 

na XXI. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever konanom dňa 13.12.2017 boli zvolení 2 

navrhovaní kandidáti (Uznesenie č. 274/2017) a na XXIV. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever 

konanom dňa 15.3.2018 boli zvolení taktiež 2 navrhovaní kandidáti (Uznesenie č. 300/2018) 

na volebné obdobie r. 2018 – 2021. 

 

 Dňa 14.6.2018 prejavila záujem osobnou návštevou miestneho úradu vykonávať 

funkciu prísediacej ďalšia obyvateľka MČ Košice – Sever a podala písomnú žiadosť doplnenú 

životopisom.  

  

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.  

 

Keďže tento počet sa na septembrovom, decembrovom a marcovom zasadnutí 

nepodarilo naplniť a Okresný súd Košice I stále nemá dostatočný počet prísediacich, zaradili 

sme tento bod aj do programu zasadnutia MZ v septembri 2018. 

 

 Navrhovanou kandidátkou na voľbu prísediacej je: 

p. Mgr. Silvia Hajdučeková, nar. 19.07.1975, bytom Cesta pod Hradovou č. 43, Košice. 

 

Ku kandidátke navrhovanej na voľbu je potrebné vyžiadať vyjadrenie predsedu 

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

 

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

Dátum: 05.09.2018  


