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v o l í  

PaedDr.  Helenu  U h e r o v ú 
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na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia  
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Návrh 
na znovu zvolenie prísediacej sudkyne 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 voľbu 
prísediacej sudkyne z radov občanov (ďalej len prísediaca) pre Okresný súd Nitra. 

 
 
     Kandidátka,  

PaedDr. Helena Uherová  rod. Činčurová, 

nar. 28.10.1953 v Nitre, 

trvale bytom Kremnická 17/5, 949 11 Nitra, 

zamestnanie: dôchodkyňa 

 
ktorej návrh predkladám, funkciu prísediacej v minulosti vykonávala a o znovu zvolenie 
požiadal predseda Okresného súdu Nitra. 
 
     Táto kandidátka spĺňa všetky zákonné predpoklady na znovu zvolenie za prísediacu 
Okresného súdu Nitra a predseda Okresného súdu Nitra nevyjadril žiadne námietky voči 
tomu, aby bola táto kandidátka znovu zvolená Mestským zastupiteľstvom v Nitre za 
prísediacu Okresného súdu Nitra. Výbor mestskej časti zaujal súhlasné stanovisko so znovu 
zvolením kandidátky za prísediacu sudkyňu OS Nitra. 
      
     Po zvolení za prísediacu jej bude mestským zastupiteľstvom vydané osvedčenie o znovu 
zvolení v súlade s § 140 ods. 3 citovaného zákona. 
 



  

                                            Dôvodová správa 
 

V súlade s ust. § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode 
príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú 
v obvode súdu. 

 
Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. 
Funkčné obdobie je štyri roky a prísediaca sa ujíma funkcie dňom zloženia sľubu. 
 
     Navrhovaná kandidátka funkciu prísediacej v minulosti vykonávala a o znovu zvolenie 
požiadal predseda Okresného súdu Nitra dňa 29.05.2012. Táto kandidátka spĺňa zákonom 
stanovené predpoklady na voľbu prísediacej ustanovené § 139 zákona č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzn: 
 

 dosiahla vek minimálne 30 rokov, 
 potvrdila spôsobilosť na právne úkony, zdravotnú spôsobilosť a bezúhonnosť 

čestným prehlásením, 
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
 má trvalý pobyt alebo pracuje v obvode príslušného súdu, 
 má štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
 prejavila súhlas so svojím zvolením za prísediacu Okresného súdu Nitra. 

  
     VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce príslušný podľa trvalého pobytu kandidátky, vydal dňa 
18.07.2012 stanovisko k žiadosti predsedu Okresného súdu Nitra na znovu zvolenie za 
prísediacu Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
v nasledovnom znení: 
 
       „VMČ súhlasí so znovu zvolením navrhnutej kandidátky na voľbu za prísediacu sudkyňu 
OS Nitra“  
 
    Predseda Okresného súdu Nitra nevyjadril žiadne námietky voči tomu, aby bola PaedDr. 
Helena Uherová zvolená Mestským zastupiteľstvom v Nitre za prísediacu Okresného súdu 
Nitra. 
 
    Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 02.10.2012, prerokovala a odporučila schváliť 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na znovu zvolenie prísediacej sudkyne z radov 
občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu. 
 
     Na základe uvedeného predkladám návrh na znovu zvolenie kandidátky za prísediacu 
Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


