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Ing. František Talapka 

JUDr. Jozef Augustín, PhD.  

 

Zodpovední za vypracovanie: 

Mgr. Miriam Šuteková 
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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Uznesenie č._   /2021 

Mestské zastupiteľstvu v Žiline žiada prednostu mestského úradu, aby zabezpečil: 



 

 

I. 

- najneskôr do prvého riadneho zastupiteľstva v roku 2022 zverejnenie všetkých 

súdnych rozhodnutí v civilných, obchodných a trestných konaniach, kde mesto 

Žilina vystupuje ako účastník konania a to spätne 10 rokov odo dňa právoplatnosti 

a vykonateľnosti týchto rozhodnutí v súlade so Zákonom o ochrane osobných 

údajov účastníkov daných konaní 

II. 

- najneskôr do prvého riadneho zastupiteľstva v roku 2022 zverejnenie spisových 

značiek, účastníkov konaní a súdov, na ktorých aktuálne prebiehajú neukončené 

civilné, obchodné a trestné konania, v ktorých mesto Žilina vystupuje ako účastník 

konania a zároveň zabezpečil ich priebežné zverejňovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Verejnosť nemá prehľad o tom, aké konania a súdne spory vedie mesto Žilina s externým 

prostredím, fyzickými či právnickými subjektami. Tieto údaje sú však dôležitou súčasťou 

verejnej kontroly, ktoré pomáhajú poslancom i verejnosti získavať korektné informácie o 

postupe mesta pri obhajobe svojich práv a ochrany majetku mesta. V minulosti i v súčasnosti 

sa z času na čas vynárajú nové spojitosti v majetkových a vlastníckych vzťahoch mesta, nové 

situácie, ktoré v rámci ochrany právnej suverenity a subjektivity vedú či mali by viesť k 



 

 

právnym krokom a súdnym podaniam, k využitiu inštitútu právnej ochrany zo strany vedenia 

mesta. Ide o dôležité postupy ako súčasť dobrej správy a samosprávy. Kvalitný a rýchly prístup 

k týmto informáciám zo strany verejnosti je preto dôležitý. Garantuje nielen prehľadnosť a 

prístup ku krokom a postupe mesta, ale umožňuje kontrolovať i správnosť zvolených 

prostriedkov, ich pružnosť a účinnosť. Zverejňovanie týchto rozhodnutí už bolo v minulosti 

prijaté mestským zastupiteľstvom a takéto informácie boli na stránke mesta zverejňované. 

Týmto materiálom sa chceme len vrátiť ku kedysi zaužívanej praxi, od ktorej v súčasnosti 

mesto ustúpilo.  

 

Materiál nemá vplyv na rozpočet. 


