NÁVRH SÚDNEJ MAPY - REGIONÁLNE PRACOVISKO – VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA SÚDNEHO OBVODU A
AGEND
Z novelizácie zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov vyplýva, že časť
okresných súdov bude mať okrem svojho sídla aj pracovisko v rámci svojho obvodu. Navrhovaný §
51b s cieľom priblíženia súdu a tým aj spravodlivosti účastníkom konania upravuje možnosť
vytvorenia obvodu pracoviska v rámci obvodu súdu pre vybavovanie niektorej z hlavných agend súdu,
ktorými sú agendy uvedené v § 3 ods. 5.
Právnym aktom, ktorým bude dochádzať k vytváraniu obvodu pracoviska okresného súdu bude
rozvrh práce príslušného súdu.
Podmienkou pre vytvorenie obvodu pracoviska súdu bude, že na vybavovanie konkrétnej hlavnej
agendy sú na súde vytvorené aspoň tri senáty alebo jej vybavovaním sú poverení aspoň traja
samosudcovia, pričom musí ísť o senáty, resp. samosudcov, ktorý vybavujú výlučne jednu hlavnú
agendu. Inak povedané, ak sú sudcovia okresného súdu poverení vybavovaním viacerých hlavných
agend, tak nebude splnená podmienka pre vytvorenie obvodu pracoviska súdu.
Pri vytváraní obvodu pracoviska bude musieť predseda súdu rešpektovať územné a správne
usporiadanie Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čo v praxi
znamená, že obvod pracoviska sa bude odvíjať od územného obvodu okresu. Napríklad v rámci
obvod Okresného súdu Žilina bude možné vytvoriť obvod pre pracovisko v Považskej Bystrici, pričom
obvod pracoviska môže zahŕňať územný obvod okresov Považská Bystrica a Púchov. Požiadavka na
rešpektovanie územného a správneho členenia Slovenskej republiky však nebude dodržaná, ak by
malo dôjsť k vytvoreniu obvodu pracoviska podľa území obcí, či miest. Osobitné a vo väzbe na
územnosprávne členenie komplementárne pravidlo sa normuje v prípade trestnoprávnej agendy, pri
ktorej sa výslovne požaduje, aby obvod pracoviska „kopíroval“ obvod okresnej prokuratúry, ak ide o
situácie, že v obvode okresného súdu majú sídla dve alebo viaceré prokuratúry.
Ak dôjde k vytvoreniu obvodu pracoviska, tak podľa odseku 2 bude platiť, že veci, v ktorých je miesto
rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu v obvode pracoviska, sa budú
prideľovať tým sudcom alebo senátom, ktorí sú určení v rozvrhu práce. Napríklad na Okresnom súde
Žilina je vytvorených sedem občianskoprávnych oddelení senátov (oddelení), a to 1C až 7C. Ak rozvrh
práce vytvorí obvod pracoviska v Považskej Bystrici, tak zároveň určí, že veci, v ktorých je miesto
rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu v obvode pracoviska, sa budú
prideľovať medzi senáty 1C, 2C a 3C.
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