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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na 
funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
 
v o l í 
 

1. Ing. Evu Antalíkovú 

2. Ing. Michala Galbavého 

3. Helenu Gavalovičovú 

4. Jordanu Kenčevovú 

5. Margitu Kierovú 

6. Mgr. Silviu Kišovú 

7. Helenu Kolářovú 

8. Ing. Ladislava Kollára 

9. Jána Ligasa 

10. Tatianu Meszárošovú 

11. Štefana Mišutu 

12. Vieru Zaujecovú 

13. Ing. Dagmar Zelenkovú 
 
 
opätovne za prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 
4 rokov od zloženia sľubu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na 

funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
 

     V súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám návrh 
na opätovnú voľbu prísediacich sudcov z radov občanov (ďalej len „prísediaci“) pre 
Okresný súd Nitra. 
 
 
          Kandidáti: 

1. Ing. Eva Antalíková, nar                                            , bytom  

2. Ing. Michal Galbavý, nar.                                      , bytom  

3. Helena Gavalovičová, nar.                                   , bytom  

4. Jordana Kenčevová, nar.                                         , bytom  

5. Margita Kierová, nar.                                                   , bytom  

6. Mgr. Silvia Kišová, nar.                                  , bytom  

7. Helena Kolářová, nar.                                         , bytom  

8. Ing. Ladislav Kollár, nar.                              , bytom  

9. Ján Ligas, nar.                                                    , bytom  

10. Tatiana Meszárošová, nar.                          , bytom  

11. Štefan Mišuta, nar.                                      , bytom  

12. Viera Zaujecová, nar.                            , bytom  

13. Ing. Dagmar Zelenková,                             , bytom  

 
ktorých návrh predkladám, funkciu prísediaceho v súčasnosti vykonávajú a listom zo dňa 
09.06.2014 predseda Okresného súdu Nitra oznámil, že menovaní s voľbou za prísediaceho 
na ďalšie volebné obdobie vyjadrili súhlas. V predmetnom liste dal predseda Okresného súdu 
Nitra na vedomie, že funkčné obdobie uvedených kandidátov končí dňom 18.08.2014 a 
taktiež navrhol hore uvedených kandidátov na znovuzvolenie do funkcie. 
 
     Po zvolení za prísediaceho vydá Mestské zastupiteľstvo v Nitre kandidátom Osvedčenie 
o zvolení v súlade s § 140 ods. 2 citovaného zákona. 



                                           Dôvodová správa 
 
 
     V súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám návrh 
na opätovnú voľbu prísediacich sudcov z radov občanov (ďalej len „prísediaci“) pre 
Okresný súd Nitra. 
 
     Kandidáti: 

1. Ing. Eva Antalíková, nar                                            , bytom  

2. Ing. Michal Galbavý, nar.                                      , bytom  

3. Helena Gavalovičová, nar.                                   , bytom  

4. Jordana Kenčevová, nar.                                         , bytom  

5. Margita Kierová, nar.                                                   , bytom  

6. Mgr. Silvia Kišová, nar.                                  , bytom  

7. Helena Kolářová, nar.                                         , bytom  

8. Ing. Ladislav Kollár, nar.                              , bytom  

9. Ján Ligas, nar.                                                    , bytom  

10. Tatiana Meszárošová, nar.                          , bytom  

11. Štefan Mišuta, nar.                                      , bytom  

12. Viera Zaujecová, nar.                            , bytom  

13. Ing. Dagmar Zelenková,                             , bytom  
 
     Okresný súd Nitra nám listom doručeným 09.06.2014 oznámil, že funkčné obdobie 
uvedených kandidátov končí dňom 18.08.2014. Prísediaci boli navrhnutí na opakovanú voľbu 
príslušnému zastupiteľstvu predsedom Okresného súdu Nitra. Funkčné obdobie je štyri roky a 
prísediaci sa ujíma funkcie dňom zloženia sľubu. 
 
     Títo kandidáti spĺňajú zákonom stanovený predpoklad na voľbu prísediaceho ustanovený v 
§ 139 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, tzn: 
 

 dosiahli vek minimálne 30 rokov, 
 potvrdili spôsobilosť na právne úkony, zdravotnú spôsobilosť a bezúhonnosť 

čestným prehlásením, 
 majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
 majú trvalý pobyt alebo pracuje v obvode príslušného súdu, 
 majú štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
 prejavili súhlas so svojím opätovným zvolením za prísediaceho sudcu Okresného 

súdu Nitra. 
 

     Životopis kandidátov a všetky príslušné listiny, ktorými sa preukazujú zákonné 
predpoklady na voľbu do funkcie prísediaceho sa nachádzajú na Okresnom súde v Nitre.  
           



     Navrhovaní kandidáti súhlasia so svojím zvolením za prísediaceho sudcu Okresného súdu 
Nitra. Na základe uvedeného predkladám návrh na opätovné zvolenie uvedených kandidátov 
za prísediacich sudcov Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu. 
 
     Po zvolení za prísediaceho vydá Mestské zastupiteľstvo v Nitre kandidátom Osvedčenie 
o zvolení v súlade s § 140 ods. 2 citovaného zákona. 
 
 
 


