
P E T Í C I A 

za zachovanie Okresného súdu Čadca, ktorého zrušenie navrhuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky a to návrhom zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vedený pod rezortným číslom 17136/2021/100. 

My, podpísaní občania, žiadame zastaviť  legislatívny proces a nepredložiť Národnej rade SR návrh zákona 

o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedený pod 

rezortným číslom 17136/2021/100.  

Nesúhlasíme so zrušením Okresného súdu Čadca, tak ako je to navrhované v citovanom návrhu 

zákona.  Sme pobúrení skutočnosťou, že o uvedenom zámere sme sa dozvedeli len z médií a zo strany 

kompetentných orgánov s nami a predstaviteľmi regiónu Kysuce nikto túto vec neprejednal. 

Okresný súd Čadca, resp. jeho predchodca má významnú históriu a nenahraditeľné postavenie 

v štruktúre úradov na Kysuciach. Okresný súd pôsobí v Čadci od roku 1859. Okres Čadca zahŕňa 20 vidieckych 

sídel a 3 mestá. Súčasný približný počet obyvateľov okresu činí 91 630. Zánikom okresného súdu v okrese 

Čadca bude jednoznačne a nezastupiteľne  sťažené ústavné právo občana súdiť sa  za primeraných a rovnakých 

podmienok platiacich pre občanov v iných regiónoch, ale nie pre Kysučanov. Sme jeden z mála regiónov, ktoré 

„súdna mapa“ vymaže z mapy súdov (napr. región „Orava“ aj po zrušení Okresného súdu Námestovo bude 

mať naďalej v regióne Okresný súd Dolný Kubín, na rozdiel od regiónu „Kysúc“). V tejto súvislosti treba uviesť, 

že obvod Kysucké Nové Mesto je obvodom „regiónu Kysúc“, patril pod Okresný súd Čadca a navrhujeme 

teda takto umelo roztrhnutý región Kysúc sceliť, vrátiť obvod Kysucké Nové Mesto pod Okresný súd Čadca 

a zachovať tak pre ucelený región Kysúc súd. Dopravná dostupnosť  súdu v Žiline obyvateľstvu Kysúc je vo 

väčšine   prípadov komplikovaná, ide o hornatý kraj,  v zime dopravne komplikovaný, s neustálymi zápchami. Pre 

využitie železnice je potrebné minimálne u ¾ obyvateľstva prestupovanie.   

 Zrušenie Okresného súdu Čadca bude mať následky aj pre iné inštitúcie, najmä Okresnú prokuratúru 

v Čadci, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný úrad aj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 

pričom predpokladáme následné zrušenie týchto inštitúcii, čím sa vraciame do doby 50-tych a 60 rokov minulého 

storočia, kedy bývalý prezident ČSSR Antonín Novotný navrhol Kysuce vysťahovať a zalesniť. 

Prípadné schválenie predmetného zákona zásadným spôsobom ovplyvní sociálno - ekonomické 

postavenie občanov, nakoľko zrušením Okresného súdu Čadca sa navýšia náklady na súdne konanie, pretože 

sa podstatne zvýši cena  za služby advokátov. 

Žiadame preto predkladateľov návrhu, aby za účasti sudcov, odborníkov, širokej verejnosti                                

a zástupcov samosprávy vypracovali nový návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky                     

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to po zohľadnení všetkých relevantných skutočností.  



My, signatári petície, podľa § 3 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) vytvárame petičný výbor uvedený nižšie:  
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Členovia petičného výboru podľa § 3 ods. 3 zákona o petičnom práve určujú osobu na zastupovanie v styku 
s orgánom verejnej moci.  

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Ing. Milan Gura, Rieka 2809, 022 01 Čadca 

Petičný výbor: Ing. Milan Gura, Rieka 2809, 022 01 Čadca 

JUDr. Ľubomír Golis, Stred 458, 023 54 Turzovka 

PaedDr. Jozef Cech,  Skalité 1124, 023 14 Skalité 

JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD., Stará Bystrica 515, 023 04  Stará Bystrica 

Ing. Jozef Grapa, Krásno nad Kysucou 1223, 023 02 Krásno nad Kysucou 


