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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE


Uznesenie č.__/2009

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 


Boženu Gažicovú

za prísediacu Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012

Dôvodová správa
Predložený materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na základe požiadavky Okresného súdu Žilina zo dňa 27.02.2009 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 2 €. Funkcia prísediaceho je čestná funkcia, a preto nie je možné od nej očakávať finančný profit.
Predpoklady na výkon funkcie prísediaceho ustanovené v § 139 zákona posúdil Okresný súd v Žiline. JUDr. Daniel Béreš, predseda Okresného súdu Žilina vo svojom liste č. 1SprV/518/08 zo dňa 19.02.2009 oznámil, že potrebné doklady, najmä dotazník a súhlas s voľbou prísediaceho odovzdala navrhnutá na Okresnom súde Žilina. 
Návrh materiálu je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet mesta Žilina. 
Návrh bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh schváliť a zvoliť p. Gažicovú za prísediacu Okresného súdu Žilina.

Zoznam navrhnutých
 kandidátov za prísediacich Okresného súdu Žilina

	p. Božena Gažicová 






