Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2003
o výbere a voľbe prísediacich okresných a krajských súdov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle zákona číslo 385/2000 Z.z. o súdoch
a prísediacich v znení neskorších predpisov, zákona NR SR číslo 335/1991 Zb. o súdoch
a sudcoch v znení neskorších predpisov, podľa zákona SNR číslo 80/1992 Zb. o sídlach súdoch
SR, o štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje spôsob výberu, voľby
prísediacich Okresného súdu v Komárne a Krajského súdu v Nitre, ich uvoľnenie a odvolanie z
funkcie Mestským zastupiteľstvom v Komárne (ďalej len „mestské zastupiteľstvo" ).
Voľba prísediacich
§2
(1) Prísediacich Okresného súdu v Komárne a Krajského súdu v Nitre (ďalej len "prísediacich")
volí mestské zastupiteľstvo zo zoznamu kandidátov z radov občanov Mesta Komárno
podľa § 6 tohto VZN.
(2) K navrhovaným kandidátom si mestské zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu
príslušného súdu.
(3) Za prísediaceho môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa všetky
predpoklady pre výkon funkcie prísediaceho, ustanovené osobitným predpisom a týmto
VZN.
(4) Mestské zastupiteľstvo vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.
§3
(1) Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.
(2) Dňom zloženia sľubu sa prísediaci ujíma funkcie.
§4
Počet prísediacich okresného alebo krajského súdu určuje jeho predseda tak, aby
spravidla nemuseli zasadať viac ako 12 dní v jednom kalendárnom roku.
§5
Predpoklady pre funkciu prísediaceho
(1) Za prísediaceho môže byť ustanovený každý občan Slovenskej republiky, ktorý
a) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
b) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude
riadne vykonávať,
c) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
d) súhlasí so svojou voľbou za prísediaceho k určitému súdu,
e) má trvalý pobyt v územnom obvode Mesta Komárno.

(2) Za prísediaceho nemôže byť zvolený ten, kto:
a) má preukázateľné dlhy voči mestu,
b) bolo proti nemu vedené konanie za úmyselné spáchanie priestupku na území mesta,
c) má záznam v registri trestov.
§5
Sľub
(1) Po svojom zvolení do funkcie skladajú prísediaci sľub podľa osobitného predpisu do rúk
predsedu príslušného súdu a potvrdzujú ho svojím podpisom. Odmietnutie zloženia sľubu,
alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok stratu funkcie.
(2) Zloženie sľubu sa neopakuje, ak bol prísediaci zvolený znova.
§6
Spôsob a miesto prihlásenia a výberu
(1) Občania, ktorí prejavia záujem o funkciu prísediaceho a spĺňajú podmienky stanovené § 4
tohto VZN, sa prihlasujú vyplnením dotazníka na MsÚ Komárno (ďalej len „MsÚ“), na
základe oznamu MsÚ, uverejneného spolu s týmto VZN v Komárňanských listoch a na
úradných tabuliach do 30 dní odo dňa zverejnenia.
(2) Spôsobilosť občana na funkciu prísediaceho posúdi rada mestského zastupiteľstva, ktorá na
základe predložených dotazníkov zostaví zoznam navrhovaných kandidátov, ktorý predloží
na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.
§7
Odvolanie prísediaceho z funkcie
(1) Na návrh predsedu príslušného súdu mestské zastupiteľstvo odvolá prísediaceho z funkcie,
ak
a) závažným spôsobom porušil svoje povinnosti prísediaceho,
b) prestal spĺňať predpoklady ustanovené osobitným zákonom a týmto VZN pre výkon
funkcie prísediaceho,
c) jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti prísediaceho.
(2) Pred rozhodnutím o odvolaní prísediaceho z funkcie si mestské zastupiteľstvo vyžiada jeho
vyjadrenie.
(3) Funkcia prísediaceho zaniká dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní.
§8
Vzdanie sa funkcie prísediaceho
Prísediaci sa môže vzdať svojej funkcie. Funkcia prísediaceho zaniká uplynutím troch
kalendárnych mesiacov, nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa
funkcie doručené predsedovi príslušného súdu.
§9
Zánik funkcie prísediaceho
Funkcia prísediaceho zaniká dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za
úmyselný trestný čin, pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho
spôsobilosť na právne úkony obmedzená, smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.

§ 10
Základné práva a povinnosti prísediacich
(1) Prísediaci má v súvislosti s výkonom funkcie právo na poskytnutie potrebnej literatúry
a právnych predpisov nevyhnutných na riadny výkon funkcie.
(2) Prísediaci sú povinní vykonávať svoje povinnosti svedomito a pri výkone funkcie aj
v občianskom živote zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojnosť funkcie
prísediaceho alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie
súdov.
(3) Prísediaci sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie, o veciach, o ktorých
sa dozvedeli pri výkone funkcie, ak neboli tejto povinnosti zbavení podľa osobitného
predpisu, alebo osobou, v ktorej záujme túto povinnosť zachovávajú. Z vážnych dôvodov je
oprávnený zbaviť prísediaceho povinnosti zachovávať mlčanlivosť aj predseda súdu, na
ktorom prísediaci pôsobí.
§ 11
Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003.
(2) Zrušuje sa VZN číslo 4/1994 o výbere, voľbe prísediacich okresných a krajských súdov.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.
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