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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

  

schvaľuje 

 

zverejňovanie informácií o súdnych sporoch nasledovne: 

 

I. Zverejňovanie informácií o súdnych sporov mesta Žilina 

 

a) Od 1. 1. 2018 Mesto Žilina zverejní na svojej web stránke v rubrike: Transparentné 

mesto – Hospodárenie mesta – SÚDNE SPORY MESTA: 

 informácie o 10 najväčších aktuálnych súdnych sporoch s najväčšou hodnotou 

sporu k dátumu zverejnenia (Mesto Žilina ako žalovaný)  

 informácie o 10 najväčších aktuálnych súdnych sporoch s najväčšou hodnotou 

sporu k dátumu zverejnenia (Mesto Žilina ako žalobca). 

 

b) Od 1. 3. 2018 Mesto Žilina zverejní na svojej web stránke v rubrike: Transparentné 

mesto – Hospodárenie mesta – SÚDNE SPORY MESTA: 

 informácie o 50 najväčších aktuálnych súdnych sporoch s najväčšou hodnotou 

sporu k dátumu zverejnenia (Mesto Žilina ako žalovaný)  

 informácie o 50 najväčších aktuálnych súdnych sporoch s najväčšou hodnotou 

sporu k dátumu zverejnenia (Mesto Žilina ako žalobca) 

 

c) Ak je to pre Mesto Žilina administratívne a technicky jednoduchšie a menej prácne, 

môže namiesto bodu b) zverejniť od 1. 3. 2018 na web stránke mesta Žilina všetky 

spory mesta Žilina s istinou nad 10 000 eur, pričom sa uvedie okrem istiny aj 

informácia, aký úrok v percentách žiada žalobca. 

 

d) Od 1. 4. 2018 Mesto Žilina zverejní na svojej web stránke v rubrike: Transparentné 

mesto – Hospodárenie mesta – SÚDNE SPORY MESTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ: 

 informácie o 10 najväčších aktuálnych súdnych sporoch s najväčšou hodnotou 

sporu k dátumu zverejnenia (ako žalovaný – organizácia s právnou 

subjektivitou, v ktorej má mesto Žilina najmenej 50% majetkový podiel)  



 informácie o 10 najväčších aktuálnych súdnych sporoch s najväčšou hodnotou 

sporu k dátumu zverejnenia (ako žalobca – organizácia s právnou 

subjektivitou, v ktorej má mesto Žilina najmenej 50% majetkový podiel). 

 

e) Mesto Žilina priebežne dopĺňa informácie na web stránke mesta Žilina o svojich 

najväčších súdnych sporoch podľa reálnej situácie stavu súdnych sporov mesta. 

 

f) Informácie o súdnych sporoch zverejní Mesto Žilina prostredníctvom nasledovných 

tabuliek: 

 

MESTO ŽILINA ako ŽALOVANÝ 
Poradové 

číslo 
Rok 

začatia 

konania 

Predmet 

konania 

 

Subjekt, 

ktorý 

žaloval 

Mesto 

Žilina 

Hodnota sporu  

k dátumu 

zverejnenia 

sporu na web 

stránke (€) 

Právny 

zástupca 

mesta 

Žilina 

Dohodnutá 

odmena za 

právne 

zastupovanie 

(€) 

Poznámka 

1. 2011 

Neuhradené 
faktúry za 
investorskú 
a poradenskú 
činnosť 

Mestský 
investorský 
útvar s.r.o,. 
Žilina 

2 810 890 

HADBÁBNA 
& spol, 

advokátska 
kancelária, 

s.r.o. 

220 000  

 

MESTO ŽILINA ako ŽALOBCA 
Poradové 

číslo 
Rok 

začatia 

konania 

Predmet 

konania 

 

Subjekt, 

ktorý je 

žalovaný 

Mestom 

Žilina 

Hodnota 

sporu k 

dátumu 

zverejnenia 

(€) 

Právny 

zástupca 

mesta 

Žilina 

Dohodnutá 

odmena za 

právne 

zastupovanie 

(€) 

Poznámka 

        

 

g) V informácii o súdnych sporoch mesto Žilina uvedie najmä: 

 informáciu o tom, či je Mesto Žilina žalobcom alebo žalovaným 

 rok začatia konania  

 predmet konania,  

 identifikáciu subjektu, s ktorým je mesto v spore  

 informáciu o hodnote sporu k dátumu zverejnenia na web stránke mesta Žilina 

(tu sa spravidla uvedie hodnota istiny, aký úrok žiada žalobca a pod.)  

 identifikáciu právneho zástupcu mesta Žilina 

 predpokladanú výšku trov mesta Žilina za právne zastupovanie na základe 

zmluvy s právnym zástupcom - vyčíslenú sumou alebo percentom z ušetrených 

financií mesta alebo inak (napríklad slovne – tak, ako je uvedené v zmluve) 

 

Dôvodová správa:  

 

Zmysel uznesenia: 

 

 verejná kontrola spravovania mestského majetku a mestských financií 

 verejná kontrola nevýhodných zmlúv, z ktorých vyplývajú neprimerané sankcie pre 

mesto Žilina 

 verejná kontrola vymáhania najväčších mestských pohľadávok 

 verejná kontrola odmien pre subjekty, ktoré právne zastupujú mesto Žilina v súdnych 

sporoch  


