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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE


Uznesenie č.__/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	volí


	v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


.................................................................................................................................

za prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012


Dôvodová správa
Predložený materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na základe požiadavky Okresného súdu Žilina o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008 – 2012 v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 
V zmysle § 140 tohto zákona volia prísediacich 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. Zvolenému prísediacemu vydá obecné zastupiteľstvo osvedčenie o zvolení. Zvolení prísediaci budú zasadať len v trestných senátoch. Prísediaci má nárok na preplatenie náhrad za výkon funkcie prísediaceho – cestovných náhrad, náhradu hotových výdavkov a v prípade zárobkovo činných osôb aj náhradu mzdy, resp. ušlého zárobku. Paušálna náhrada patriaca prísediacemu za 1 pojednávací deň je 60,-Sk. Funkcia prísediaceho je čestná funkcia, a preto nie je možné od nej očakávať finančný profit.
Na základe vyššie uvedeného odbor organizačný a vnútornej správy Mestského úradu v Žiline písomne požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline o predloženie návrhov na prísediacich Okresného súdu v Žiline. Na základe tejto výzvy predložili návrhy poslanci Marček a Turčányiová.
Navrhnutí kandidáti uvedení v prílohe spĺňajú predpoklady na voľbu prísediaceho podľa § 139 tohto zákona, t.j.:
	v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov
	sú spôsobilí na právne úkony a zdravotne spôsobilí na výkon funkcie prísediaceho 
	majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
	súhlasia so svojou voľbou k určitému súdu


Podmienka bezúhonnosti a morálnych vlastností bude preverená v zmysle usmernení Okresného súdu Žilina priamo Okresným súdom Žilina.
S cieľom čo najefektívnejšieho naplnenia požiadavky Okresného súdu Žilina odbor organizačný a vnútornej správy Mestského úradu v Žiline oslovil zároveň širokú verejnosť prostredníctvom verejne prístupného portálu www.zilina.sk" www.zilina.sk výzvou na predkladanie návrhov, pričom termín predkladania návrhov stanovil do 10.10.2008. Z uvedeného dôvodu návrhy predložené širokou verejnosťou nie sú súčasťou tohto materiálu. 
Návrh materiálu je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet mesta Žilina. 



