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Vyjadrenie predsedu OS Svidník JUDr. Štefana Bujňáka zo dňa 2. decembra 2013:

Príloha č.1

Stanovisko MsR zo dňa 3. decembra 2013:

MsR tento materiál odporúča prerokovať a schváliť.

Svidník, 1. december 2013



NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské  zastupiteľstvo  vo Svidníku v zmysle  § 140 odsek.  1  zákona č.  385/2000 Z.z.  o 
sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov

A) volí do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné obdobie 
2014 - 2018

a) JUDr. Jána Gregu, nar. 2. januára 1949, trvale bytom Ľ. Štúra 442/6, 08901 Svidník,
b) Danu Ilečkovú, nar. 8. augusta 1944, trvale bytom Kutuzovova 319/3, 08901 Svidník,
c) Annu Kvaskovú, nar. 5. septembra 1941, trvale bytom Sov. hrdinov 372/3, 08901 Svidník,
d) Petra Senaja, nar. 15. augusta 1940, trvale bytom 8. mája 490/1-4, 08901 Svidník,
e) Mikuláša Žižáka, nar. 12. mája 1955, trvale bytom Mládeže 495/5, 089 01 Svidník.

B) určuje

Mgr. Vladimírovi Šandalovi, prednostovi MsÚ
a) zabezpečiť odovzdanie osvedčení o zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre 

Okresný súd vo Svidníku všetkým zvoleným uchádzačom v termíne  do  31.  decembra 
2013,

b) zabezpečiť odovzdanie osvedčení o zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre 
Okresný súd vo Svidníku na Okresný súd vo Svidníku v termíne do 31. decembra 2013,

c) zabezpečiť odovzdanie výpisu z Uznesenia 26. Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  o 
zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre Okresný súd vo Svidníku na Okresný 
súd vo Svidníku v termíne do 31. decembra 2013.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

V zmysle § 140 odsek. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších 
predpisov prísediacich volia mestské zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z 
radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Terajším prísediacim pre Okresný sud vo Svidníku končí funkčné obdobie dňa 3.  januára 
2014.

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

V zmysle § 139 odsek. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších 
predpisov 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.

Všetci navrhovaní kandidáti do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné 
obdobie  2014 -  2018 predložili  potrebné doklady o splnení  podmienok na  výkon funkcie 
prísediacich  Okresného súdu vo Svidníku  na  volebné  obdobie  2014 –  2018 a zároveň  aj 
súhlasili so svojou kandidatúrou a prípadnou voľbou za prísediacich.

Ku všetkým navrhovaným kandidátom do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku 
na volebné obdobie 2014 - 2018 sa kladne vyjadril aj predseda Okresného súdu Svidník JUDr. 
Štefan Bujňák listom zo dňa 2. decembra 2013.

Niektoré údaje o navrhovaných kandidátoch do funkcie prísediacich Okresného súdu vo 
Svidníku na volebné obdobie 2014 - 2018

JUDr. Ján Grega, rod. Grega, sa narodil 2. januára 1949 v Nižnej Písanej, v súčasnosti trvale 
bytom  Ľ.  Štúra  442/6,  08901  Svidník.  Má  vysokoškolské  vzdelanie.  Je  dôchodcom.  V 
minulosti  pracoval  na  Správnom oddelení  na   Mestskom úrade  vo  Svidníku  a  Právnom 
oddelení na Okresnom národnom výbore vo Svidníku. Prácu prísediaceho pre Okresný sud vo 
Svidníku už vykonával aj v minulosti.

Dana Ilečková, rod. Kounovská, sa narodila 8. augusta 1944 v Prílepoch v Českej republike, v 
súčasnosti trvale bytom Kutuzovova 319/3, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie. Je 
dôchodkyňou. V minulosti vykonávala prácu úradníčky. Prácu prísediacej pre Okresný sud vo 
Svidníku už vykonávala aj v minulosti.

Anna Kvasková, rod. Lopatovská, sa narodila 5. septembra 1941 v Levoči, v súčasnosti trvale 
bytom Sov. hrdinov 372/3, 08901 Svidník. Má stredoškolské vzdelanie. Je dôchodkyňou. V 
minulosti vykonávala prácu učiteľky na základnej škole. Prácu prísediacej pre Okresný sud vo 



Svidníku už vykonávala aj v minulosti.

Peter Senaj, rod. Senaj, sa narodil 15. augusta 1940 v Miroli, v súčasnosti trvale bytom 8. 
mája  490/1-4,  08901  Svidník.  Má  stredoškolské  vzdelanie.  Je  dôchodcom.  V  minulosti 
vykonával prácu učiteľa na základnej škole. Prácu prísediaceho pre Okresný sud vo Svidníku 
už vykonával aj v minulosti.

Mikuláš Žižák, rod. Žižák, sa narodil 12. mája 1940 v Hunkovciach, v súčasnosti trvale bytom 
Mládeže 495/5,  089 01 Svidník.  Má stredoškolské vzdelanie.  Je dôchodcom. V minulosti 
vykonával prácu úradníka.
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