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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 p r e r o k o v a l o  
Návrh na odvolanie prísediacej sudkyne Okresného súdu Nitra 
z funkcie prísediacej  
I. alternatíva:   
o d v o l á v a  
prísediacu sudkyňu Okresného súdu Nitra PhDr. Adrianu 
Kvasňovskú Seifertovú z funkcie prísediacej 
II. alternatíva:   
n e o d v o l á v a 
prísediacu sudkyňu Okresného súdu Nitra PhDr. Adrianu 
Kvasňovskú Seifertovú z funkcie prísediacej. 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 



Návrh na odvolanie prísediacej sudkyne Okresného súdu Nitra z funkcie prísediacej 
 
     V súlade s ust. § 143 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov prísediacich odvolá mestské 
zastupiteľstvo na návrh predsedu príslušného súdu prísediaceho z funkcie prísediaceho. 
 
 
Prísediaca,  
PhDr. Adriana Kvasňovská Seifertová, rod. Kisová 
nar. 06.10.1971 v Komárno, 
trvale bytom Chmeľová dolina č. 32, 949 01 Nitra, 
 
ktorej návrh na odvolanie predkladám, bola dňa 28.01.2010 Mestským zastupiteľstvom 
zvolená za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra. 
 
     JUDr. Eduard Heinrich ako predseda Okresného súdu Nitra písomne predložil návrh na 
odvolanie PhDr. Adriany Kvasňovskej Seifertovej z funkcie prísediacej sudkyne. 
      
     Dňom, keď bude prísediacej doručené rozhodnutie o odvolaní, jej funkcia zaniká v súlade 
s ust. § 143 ods. 3 citovaného zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Dôvodová správa 
 

V súlade s ust. § 143 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov prísediacich odvolá mestské zastupiteľstvo na 
návrh predsedu príslušného súdu prísediaceho z funkcie prísediaceho. 
 
 
     Uznesením číslo 16/2010-MZ Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 
28.01.2010 zvolilo  PhDr. Adrianu Kvasňovskú Seifertovú za prísediacu sudkyňu z radov 
občanov pre Okresný súd Nitra. 
 
     Dňa 18.09.2013 bol na Mestský úrad v Nitre doručený list od predsedu Okresného súdu 
Nitra JUDr. Eduarda Heinricha, v ktorom predkladá návrh na odvolanie PhDr. Adriany 
Kvasňovskej Seifertovej z funkcie prísediacej sudkyne, nakoľko prebiehajú isté konania, 
ktoré by mohli byť v rozpore s ust. § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch 
a prísediacich. 
 
     V zmysle ust. § 139 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov musí kandidát na voľbu prísediaceho spĺňať nasledovné 
predpoklady: 
(1) Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý 

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho 
bude riadne vykonávať, 
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 

 
     Ust. § 143 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich: 
 
Odvolanie z funkcie prísediaceho 
(1) Na návrh predsedu príslušného súdu odvolá prísediaceho z funkcie obecné zastupiteľstvo, 
ktoré ho zvolilo, ak 

a) závažným spôsobom porušil povinnosti prísediaceho, 
b) prestal spĺňať predpoklady ustanovené týmto zákonom na výkon funkcie 
prísediaceho. 

(2) Pred rozhodnutím o odvolaní si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie prísediaceho. 
(3) Dňom, keď bolo prísediacemu doručené rozhodnutie o odvolaní, jeho funkcia zaniká. 
 
     Dňa 27.09.2013 bolo doručené na Mestský úrad v Nitre Oznámenie PhDr. Adriany 
Kvasňovskej Seifertovej, z ktorého vyplýva vyhovenie návrhu menovanej prokurátorom 
Generálnej prokuratúry a následné zrušenie uznesení vyšetrovateľa ORPZ v Nitre a 
prokurátorky OP Nitra uznesením zo dňa 19.09.2013. 
 

 
 
 
 
 
 


