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Návrh na uznesenie 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
Návrh na zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
 
 
v o l í 

 
 
1.   Mgr. Ľubicu Maťašovú 
2.   Mgr. Annu Bystrianskú 
3.   Mgr. Miroslavu Kinčíkovú 
4.   Mgr. Petru Hargašovú 
5.   Mgr. Milana Koteka 
6.   Zuzanu Lukács Habdákovú 
7.   Alberta Horvátha 
8.   Mgr. Danu Barbaričovú 
9.   Mgr. Dagmar Smutnú 
10. PhDr. Natáliu Barátovú 
11. Ing. Máriu Petríkovú 
12. Ing. Tatianu Peciarovú 
 
 
za prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od 
zloženia sľubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
na 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 voľbu 
prísediacich sudcov z radov občanov (ďalej len prísediaci) pre Okresný súd Nitra. 
 
 
 
Kandidáti: 
 
 
1.   Mgr. Ľubica Maťašová 
2.   Mgr. Anna Bystrianská 
3.   Mgr. Miroslava Kinčíková 
4.   Mgr. Petra Hargašová 
5.   Mgr. Milan Kotek 
6.   Zuzana Lukács Habdáková 
7.   Albert Horváth 
8.   Mgr. Dana Barbaričová 
9.   Mgr. Dagmar Smutná 
10. PhDr. Natália Barátová 
11. Ing. Mária Petríková 
12. Ing. Tatiana Peciarová 
 
 
ktorých návrh predkladám, funkciu prísediaceho v minulosti nevykonávali a sami požiadali 
o svoje zvolenie. 
 
Títo kandidáti spĺňajú všetky zákonné predpoklady na zvolenie za prísediaceho Okresného súdu 
Nitra a predseda Okresného súdu Nitra nevyjadril žiadne námietky voči tomu, aby boli títo 
kandidáti zvolení Mestským zastupiteľstvom v Nitre za prísediacich Okresného súdu Nitra. 
 
Príslušný Výbor mestskej časti č. 2 – Staré Mesto, Výbor mestskej časti č. 3 – Čermáň, Výbor 
mestskej časti č. 4 – Klokočina, Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor, Dražovce a Výbor mestskej 
časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce zaujali súhlasné stanoviská s menovaním všetkých 
navrhnutých kandidátov za prísediacich sudcov Okresného súdu Nitra, prípadne zobrali 
Žiadosť o vyjadrenie ku kandidátom na prísediacich Okresného súdu Nitra na vedomie, 
príslušný Výbor mestskej časti č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce „Žiadosť o 
vyjadrenie ku kandidátom na prísediacich Okresného súdu Nitra“ na svojom poslednom 
zasadnutí v programe zaradenú nemal, k navrhnutým kandidátom sa teda nevyjadril a 
následným hlasovaním zo dňa 20.4.2022 procedúrou per rollam s predloženou žiadosťou 
vyjadril nesúhlas. 
 
     Po zvolení za prísediaceho vydá Mestské zastupiteľstvo v Nitre kandidátovi 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 voľbu 
prísediacich sudcov z radov občanov (ďalej len „prísediaci“) pre Okresný súd Nitra. 
 
 
Kandidáti: 
 
1.   Mgr. Ľubica Maťašová 
2.   Mgr. Anna Bystrianská 
3.   Mgr. Miroslava Kinčíková 
4.   Mgr. Petra Hargašová 
5.   Mgr. Milan Kotek 
6.   Zuzana Lukács Habdáková 
7.   Albert Horváth 
8.   Mgr. Dana Barbaričová 
9.   Mgr. Dagmar Smutná 
10. PhDr. Natália Barátová 
11. Ing. Mária Petríková 
12. Ing. Tatiana Peciarová 
 
Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. 
Funkčné obdobie je 4 roky a prísediaci sa ujíma funkcie dňom zloženia sľubu. 
 
Navrhovaní kandidáti funkciu prísediaceho v minulosti nevykonávali a sami požiadali o svoje 
zvolenie jednotlivými žiadosťami doručenými Mestskému úradu v Nitre. 
 
Všetci navrhovaní kandidáti spĺňajú zákonom stanovené predpoklady na voľbu prísediaceho 
ustanovené 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, 
 majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
 majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode príslušného súdu, 
 majú štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
 prejavili súhlas so svojím zvolením za prísediaceho sudcu Okresného súdu Nitra; 

 
 
Životopisy kandidátov a všetky príslušné listiny, ktorými sa preukazujú zákonné predpoklady 
na voľbu do funkcie prísediaceho sa nachádzajú na Okresnom súde v Nitre. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré Mesto príslušný podľa trvalého pobytu kandidátov                
Mgr. Anny Bystrianskej, Mgr. Milana Koteka, Mgr. Dany Barbaričovej, Mgr. Dagmar Smutnej 
a PhDr. Natálie Barátovej dňa 11.04.2022 prerokoval a zobral na vedomie ich zaradenie na 
voľbu za prísediaceho Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu. 
 



Výbor mestskej časti č. 3 – Čermáň príslušný podľa trvalého pobytu kandidátky Mgr. Ľubice 
Maťašovej vydal dňa 20.04.2022 súhlasné stanovisko k jej zaradeniu na voľbu za prísediaceho 
Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu. 
 
Výbor mestskej časti č. 4 – Klokočina príslušný podľa trvalého pobytu kandidátov                   
Mgr. Miroslavy Kinčíkovej, Mgr. Petry Hargašovej a Ing. Márie Petríkovej dňa 04.04.2022 
prerokoval a zobral na vedomie ich zaradenie na voľbu za prísediaceho Okresného súdu Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu. 
 
Výbor mestskej časti č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce príslušný podľa trvalého 
pobytu kandidáta Alberta Horvátha vydal dňa 20.04.2022 nesúhlasné stanovisko k jeho 
zaradeniu na voľbu za prísediaceho Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od 
zloženia sľubu. 
 
Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor, Dražovce príslušný podľa trvalého pobytu kandidátky 
Zuzany Lukács Habdákovej dňa 21.03.2022 prerokoval jej zaradenie na voľbu za prísediaceho 
Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu a nemal k uvedenej 
kandidátke žiadne námietky. 
 
Výbor mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce príslušný podľa trvalého pobytu kandidátky 
Ing. Tatiany Peciarovej vydal dňa 30.03.2022 súhlasné stanovisko k jej zaradeniu na voľbu za 
prísediaceho Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu. 
 
Predseda Okresného súdu Nitra oznámil listom č. j.: Spr 162/22 zo dňa 01.04.2022, že nemá 
žiadne námietky voči tomu, aby boli navrhnutí kandidáti zvolení Mestským zastupiteľstvom 
v Nitre za prísediacich pre Okresný súd Nitra. 
 
Na základe uvedeného predkladám návrh na zvolenie vyššie menovaných 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. 
 


