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Dôvodová správa:    
 Mestu Levoča bolo dňa 31. 08. 2021 doručené na vedomie oznámenie Okresného súdu 

Spišská Nová Ves číslo SprO/362/2021 o zániku funkcie prísediaceho okresného súdu 

PaedDr. Jána Ferka, ktorý bol do tejto funkcie zvolený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Levoči č. 39 zo dňa 14.12.2017. Uvedené je v súlade s reformou súdnictva a novelizovaným 

znením ustanovenia § 145 ods. 2 zákona č. 385/2020 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. 01. 2021. Zákonným dôvodom zániku 

funkcie je prekročenie vekového limitu 65 rokov. 

 V zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich volia obecné 

(mestské) 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. 

 Mestské zastupiteľstvo v Levoči môže na návrh primátora mesta Levoča zvoliť 

prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves po skončení aktuálneho funkčného obdobia 

(máj 2022), a to na najbližšie funkčné obdobie rokov 2022 až 2026. Časový harmonogram 

voľby určí Okresný súd Spišská nová Ves. 

  

               

Návrh predkladateľa na uznesenie:    

Mestská rada v Levoči berie na vedomie zánik funkcie prísediaceho Okresného súdu Spišská 

Nová Ves PaedDr. Jána Ferka, nar. 06. 08. 1944, Pod vinicou 1522/11, Levoča, podľa 

ustanovenia § 145 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01. 2021 

z dôvodu prekročenia vekového limitu 65 rokov. 

T: 30. 09. 2021                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 

                 

                                  

Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 

prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                               právny útvar mestského úradu  

                                                     

V Levoči:    09. 09. 2021   


