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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline vyjadruje hlboké znepokojenie nad plánovaným zrušením Krajského súdu v 
Žiline a žiada Ministerku spravodlivosti SR o prehodnotenie tohto kroku a zabezpečenie práva na súdnu 
ochranu aj obyvateľom Žiliny, celého žilinského regiónu a Žilinského kraja. 

 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA  

Materiál je v súlade so Štatútom Mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na 
rozpočet. 

Mesto Žilina má osobitné postavenie na severnom Slovensku ako dopravná križovatka, ale najmä ako prirodzené 
centrum a metropola celého severného Slovenska. Toto postavenie je dôležité aj z hľadiska existencie 
strategických zamestnávateľov, ako je napríklad aj automobilka KIA.  
 
Navrhované zrušenie Krajského súdu v Žiline ako spádového odvolacieho súdu pre niekoľko regiónov Slovenska, 
by mohlo znamenať výrazné skomplikovanie prístupu k domáhaniu sa práva súdnou cestou, ako aj vymožiteľnosti 
práva pre obyvateľov mesta Žilina, ako aj celého Žilinského kraja /hrozí nám kraj bez krajského súdu/.  
Žilinčania, rovnako ako aj obyvatelia celého regiónu a kraja,  by museli po rokoch opäť dochádzať do ,,v minulosti 
obľúbenej Banskej Bystrice,“ ktorá bola oproti Žiline historicky vždy privilegovaná, a to napriek menšiemu počtu 
obyvateľov a ďalším objektívnym kritériám. 
 
Miestna príslušnosť krajského súdu v rámci opravných prostriedkov sa týka aj už spomínanej fabriky KIA, ale aj 
ďalších veľkých zamestnávateľov v žilinskom regióne, ktorí z hľadiska sociálnej diverzifikácie majú strategické 
postavenie pre celú krajinu. Právo na súdnu ochranu má byť dosažiteľné nie len v teoretickej rovine príslušných 
ustanovení zákona, ale aj v reálnej dostupnosti a prístupu k súdom dosiahnuteľnosti. Okrem práva na spravodlivý 
proces vo svojom krajskom meste ide, v nie poslednom rade, aj o zásadné zníženie atraktivity krajského mesta. 
A to najmä v situácii, kedy by sa mali mestá snažiť zvýšiť svoju atraktivitu pre budúcich investorov, ale aj pre 
samotných obyvateľov mesta a regiónu. Takéto oslabenie Žiliny môže mať negatívny dopad tak na rozvoj mesta, 
ako aj na zachovanie jeho súčasného statusu a nielen ekonomickej atraktivity.  
 
Z uvedených dôvodov žiadame MZ v Žiline o prijatie takéhoto uznesenia a zároveň žiadame našich 
kolegov  poslancov, najmä v prípade člena zákonodarného zboru SR, o proaktívnu činnosť, v mene záujmov nášho 
mesta a jeho obyvateľov, o zachovanie Krajského súdu v Žiline. Ďakujeme.  

 


