Poradové číslo

1

2

3

4

Podacie číslo

C-179

C-563

C-838

C-839

Dátum prijatia

Názov žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám

Dátum vybavenia

3.1.2017

Žiadosť o informácie: 1. Kde konkrétne Mesto Žilina vyhlasuje obch.
ver. súťaž na prenájom majetku mesta? 2. Je už určený termín na
predkladanie súťažných návrhov, prípadne vyhlásenie súťaže na
prenájom majetku mesta a to častí pozemkov na zastávkach MHD,
pre účely vybudovania zastávkových prístreškov, časti pozemkov na
umiestnenie reklamných zariadení typu citylight? Ak áno, tak
prosím o jeho zaslanie. 3. Z akého dôvodu bolo zrušenie verejno
obchodnej súťaže uverejnené na úradnej tabuli mesta dvakrát a to
27.12.2016 pod číslom 6564 a dňa 29.12.2016 pod číslom 6586?

11.1.2017

5.1.2017

10.1.2017

9.1.2017

Žiadosť o sprístupnenie kópie protestu prpokurátora proti VZN
mesta Žilina č. 16/2016 o podmienkach vylepovania a
umiestňovania plagátov
Pd 239/16/5511, JUDr. Dobešová, 29.12.2016.

Žiadosť o poskytnutie informácie, či mesto Žilina, Stavebný úrad
alebo Špeciálny stavebný úrad, odbor dopravy zverejnili alebo
vyvesili na nástenkách, informačných tabuliach umiestnených v
obytných súboroch 3*STAR (nachádzajúcich sa medzi ulicami „Za
plavárňou“ a „Cesta k Paľovej búde“) a to:
Oznámenie začatie územného konania - verejná vyhláška č. s.:
627/2016-1963/2016-OSP-KRE zo dňa 18.1.2016 Územné
rozhodnutie č. s.: 627/2016-7288/2016-OSP-KRE
Upovedomenie o oprave č. s.: 627/2016-12752-2016-OSP-KRE,
Stavebné povolenie č.s.: 11659/2016-37771/2016-OSP-KRE zo dňa
1.8.2016, Oznámenie o začatí stavebného konania č.s: 11659/201633402/2016-OSP-KRE zo dňa 23.6.2016, Stavebné povolenie č.
11636/2016-32401/2016/OD/MO-SP zo dňa 20.7.2016 – a
oznámenie o začatí stavebného konania na komunikácie a spevnené
plochy k predmetnej stavbe Oznámenie o začatí stavebného konania
a stavebné povolenie č. s.: 11325/2016 – 36845/2016-OSP-KRE.
Zároveň Vás žiadam, aby ste uviedli termín vyvesenia a termín
zvesenia horeuvedených dokumentov na hore opisovanom mieste.
Pokiaľ horeuvedené oznámenia boli zverejnené ešte na inom
mieste, dovoľujeme si Vás požiadať o informáciu, kde a v akom čase
boli zverejnené.

Žiadosť o informácie o Vianočnom mestečku v Žiline: Koľko dní trvá
Vianočné mestečko a tiež koľko hodín denne býva otvorené? Akým
spôsobom mesto Žilina vyberá stánkarov? Zapožičiava mesto stánky
alebo ich prenajíma? Aká je cena prenájmu jedného stánku? Celkovo
koľko stánkov mesto v roku 2016 prenajalo príp. zapožičalo? Aký
celkový finančný výnos malo mesto z tohto podujatia?
Žiadosť o informácie: 1. Máme povinnosť podať daňové priznanie k
dani z nehnuteľnosti? 2. Viem ho podať aj elektronicky bez toho, aby
som musel fyzicky dôjsť na MSÚ?

16.1.2017

17.1.2017

16.1.2017

5

C-1543

13.1.2017

6

C-1608

16.1.2017

7

C-1765

16.1.2017

8

C-1826

16.1.2017

Žiadosť o informáciu, kto má na starosti očistenie schodov od snehu
na autobusovej zastávke Bernoláka z obidvoch strán.

20.1.2017

9

C-2147

18.1.2017

Žiadosť o informáciu, kto má na starosti kontrolu prázdneho bytu?

20.1.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácie: kópiu právoplatného
stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu v k. ú.
Žilinská Lehota na parc. č. KN - C 185/1 a 185/2.
Žiadosť o poskytnutie informácie ohľadne celkového počtu bytov v
Žiline do roku 2005, prípadne do roku 2016

17.1.2017

17.1.2017
20.1.2017

10

11

C-2442

C-3061

19.1.2017

Žiadosť o informácie: 1. Kedy a kým a pod akým číslom - spisovou
značkou bolo vydané stavebné povolenie/povolenia na plochy LV
3846, 7569, 1100 na spevnené plochy, alebo parkovisko. 2. Kedy
bolo takéto rozhodnutia právoplatné. 3. Kedy a kým bolo vydané
záväzné stanovisko, alebo rozhodnutie na ochranu životného
prostredia, odlučovača ropných látok a ochrany trvalo udržateľného
rozvoja na danom území v súvislosti s prevádzkou parkoviska, alebo
spevnených plôch ?

1.2.2017

24.1.2017

Žiadosť o poskytnutie informácie: 1. Kto je správcom predmetnej
asfaltovej cesty. 2. Na základe akého právneho dôvodu. 3. V ktorej
poisťovni je správca asfaltovej cesty poistený zo zodpovednosti za
škodu.

27.1.2017

Žiadosť o informácie: 1. Fotokópiu - každý evidenčný list
informačného systému osobných údajov Mesta Žilina (vrátane jeho
všetkých odborov a oddelení) vedeného podľa § 43 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. 2. Zoznam všetkých predpisov, metodických
usmernení a pokynov, ktoré upravujú ochranu osobných údajov
Mesta Žilina.

3.2.2017

12

C-3193

24.1.2017

13

C-3199

24.1.2017

14

C-3581

26.1.2017

15

16

17

C-4094

C-4151

C-5034

Žiadosť o informáciu, či predajňa Ľudovka má na odpad svoju
nádobu.
Žiadosť o informáciu a poskytnutie kópií, výsledkov zistení všetkých
úkonov vo veci podnetu zo dňa 18.12.2015 a doplnenia č. 1 zo dňa
22.12.2015 od menovaných ako aj stanoviska prípadných účastníkov
konaní.

30.1.2017

7.2.2017

30.1.2017

Žiadosť o informácie: 1. Či sa v podmienkach Mestského/Miestneho úradu niekedy
v čase od 01.01.2010 overovalo dodržiavanie § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 2. Koľkokrát od
01.01.2010 Mestský/Miestny úrad, resp. Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov, overoval/a dodržiavanie § 9 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 3.
Koľko vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávali funkciu štatutárneho orgánu v
mestskej spoločnosti s podielom samosprávy nad 67 % v súlade s § 9 ods. 4 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
v čase od 01.01.2010 oznámilo do 30 dní odo dňa ich ustanovenia na miesto
vedúceho zamestnanca skončenie inej zárobkovej činnosti, podnikania alebo
členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť spôsobom vyplývajúcim z príslušných
právnych predpisov. 4. Či Mestský/Miestny úrad, resp. Komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vyžadoval/a v čase od
01.01.2010 od dotknutých osôb,[1] aby dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (resp.
predmetného ustanovenia zákona) deklarovali čestným prehlásením. 5. Koľko
dotknutých osôb deklarovalo od 01.01.2010 vyššie vymedzeným čestným
prehlásením, že dodržiavajú zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov (resp. predmetného ustanovenia zákona). 6.
Koľkokrát hlavný/miestny kontrolór uskutočnil v čase od 01.01.2010 kontrolu
dodržiavania zákona č. 552/2003 Zb. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, spolu s informáciou, kedy sa tak stalo a kde je možné správu
z kontroly dohľadať (resp. kde je zverejnená).

6.2.2017

31.1.2017

Žiadosť o informácie: 1. Bola Roza Ružena Pfeifer vydatá pred jej
manželstvom s Lajosom/Ludwigom Pfeiferom, prípadne narodili sa v
jej prvom manželstve nejaké deti? Ak áno, aké boli mená detí a kde
žili/žijú? 2. Existujú záznamy o svadbe Štefánie rod. Marmorstein,
prípadne rodné listy jej detí, resp. ich bydlisko? 3. Kedy sa zosobášili
a zanechali po sebe potomkov? Ak áno, zaujímajú ma ich mená,
resp. adresy.

6.2.2017

3.2.2017

Žiadosť o nahliadnutie do spisu Územného rozhodnutia č. 2005/C12304/Aš zo dňa 14.1.2006 a Stavebného rozhodnutia 2005 C17366/Aš z 18.9.2006 obe na Obytný súbor COLOR PARK +
inžinierske siete.

10.2.2017

18

C-5340

6.2.2017

Žiadosť o poskytnutie zoznamu neziskových organizácií, alebo
občianských združení od ktorých mesto Žilina žiadalo informácie od
roku 2010 do 2016 v podobnom znení, ako bola zaslaná žiadosť dňa
30.1.2017 adresovaná Juventas Žilina, n.o., Pivovarská 3, 010 01
Žilina, podpísaná prednostom MsÚ Ing. Igor Liška. K zoznamu
žiadame dokladovať adresáta a číslo tak ako boli zasielané pod: Váš
list značka/ zo dňa, zaprotokolované MsÚ Žilina
Žiadosť o informácie o spôsobe vyplácania rozhodcov a časomeračov
od roku 2013 do 31.12.2016, ktorí zabezpečovali zápasy Mestskej
futsalovej ligy Žilina /MFLŽ/.
Informácie žiadame zaslať formou rok, počet rozhodcov a
časomeračov a forma pracovno- právnych vzťahov.

19

C-5342

6.2.2017

20

C-5346

6.2.2017

Žiadosť o informácie, kedy plánujete zriadiť v Rosenfeldovom paláci
úradne určenú obradnú miestnosť?

9.2.2017

8.2.2017

Žiadosť o informáciu kde na vašej stránke sa dozviem a ako často a
dopredu je aktualizovaný zoznam nehnuteľností (pozemkov) ktoré
sú vo vlastníctve mesta ale budú predané napríklad formou dražby
nakoľko niekto požiadal o ich odkúpenie ? A akým spôsobom sa
viem do prípadnej dražby tiež zapojiť ?

10.2.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Aká je najväčšia kultúrnospoločenská sála podľa výmery podlahovej plochy, v správe, alebo
dlhodobom prenájme vašej samosprávy, alebo ním zriadenej alebo
založenej právnickej osoby? 2. Aká je najväčšia kultúrno-spoločenská
sála podľa počtu miest na sedenie, v správe, alebo dlhodobom
prenájme vašej samosprávy, alebo ním zriadenej alebo založenej
právnickej osoby?

20.2.2017

21

C-5707

22

C-6280

10.2.2017

23

C-6346

13.2.2017

24

C-6784

14.2.2017

25

C-6787

14.2.2017

26

C-6974

15.2.2017

27

C-7045

15.2.2017

28

C-7226

16.2.2017

29

C-7395

17.2.2017

30

C-7454

18.2.2017

31

C-7452

19.2.2017

Žiadosť o informácie o svojich bratrancoch.
Žiadosť o informácie akým spôsobom a pod akým číslom je
zaevidovaná Vaša žiadosť zo dňa 06.02.2017 zaslaná na email:
vedenie@zirafa.sk.
Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. počet kandidátov, ktorí
kandidovali do mestského zastupiteľstva v rokoch 1990-2014
(poprípade aj kandidátne listiny) 2. počet kandidátov, ktorí
kandidovali na post primátora mesta Žilina v rokoch 1990-2014
(poprípade aj kandidátne listiny).
Žiadosť o vaše vyjadrenie kto, ktorý subjekt vyplácal rozhodcov a
časomeračov od roku 2013 do 31.12.2016, ktorí zabezpečovali
zápasy Mestskej futsalovej ligy Žilina (MFLŽ) a s kým mali uzatvorené
pracovno-právne vzťahy. Keďže sa jedná o MFLŽ predpokladáme, že
tieto informácie musíte mať a teda aj poskytnúť. Žiadame poskytnúť
meno subjektu pod ktorým sa táto činnosť vykonávala.
Žiadosť o zaslanie investičných plánov Vášho mesta/obce pre rok
2017, resp. zoznam stavebných projektov, ktoré sú plánované
mestom/obcou na rok 2016 a budú financované z rozpočtov obce
alebo z iných verejných rozpočtov.
Žiadosť o informáciu, či Mesto Žilina vydalo rozhodnutie alebo
súhlas na ťažbu dreva v k.ú. Varín (867446) na LV č. 3332, lesné
pozemky č. 1254/27, 1254/60, 1254/45, 1254/5 a 1254/50 pre
URBÁRSKU OBEC pozemkové spoločenstvo VARÍN, IČO 17058074
alebo pre Urbariát Nezbudská Lúčka, IČO 00629286, resp. pre iný
subjekt. V prípade, že Mesto Žilina takýto súhlas alebo povolenie na
ťažbu vydalo, prosím o zaslanie jeho kópie v elektronickej forme.
Žiadosť o zaslanie spoločného memoranda o vzájomnej spolupráci a
porozumení medzi mestom Žilina a spoločnosťou Carmel Auto s.r.o.z
roku 2011 alebo 2012
Žiadosť o informáciu: Schválilo mestské zastupiteľstvo za rok 2016
odmenu hlavnému kontrolórovi Vášho mesta? Resp. bola mu
udelená odmena? Ak áno, tak v akej výške, a koľko percent,
poprípade za aké obdobie (1. polrok a pod)
Žiadosť o informácie - neuvedené o aké informácie má záujem

16.2.2017
24.2.2017

22.2.2017

17.2.2017

24.2.2017

23.2.2017

21.2.2017

24.2.2017

1.3.2017

Žiadosť o poskytnutie informácií o tom, akým konkrétnym
rozhodnutím akého orgánu došlo k presunu zastávky MHD v
Budatíne - Na lány a kedy toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť a vykonateľnosť (rovnako žiadam o zaslanie jeho
fotokópie).
Žiadosť o informáciu, ktorý právny predpis - zákon bráni vypnutiu
obrazovky?

32

C-7398

17.2.2017

33

C-7562

20.2.2017

34

C-7691

20.2.2017

Žiadosť o sprístupnenie ospovede MH SR na list zo dňa 29.1.2016.

28.2.2017

35

C-7878

21.2.2017

Žiadosť o informácie ohľadom výstavby na pozemku medzi
Europalace a The Cube v Žiline na Vlčincoch, čo sa tam plánuje
stavať a v akom časovom horizonte sa plánuje s výstavbou.

1.3.2017

36

C-7814

21.2.2017

Žiadosť o fotokópiu zápisu zo skúšky kanalizačného potrubia z
dažďového zvodu z objektu na ul. Makovického z roku 2015

28.2.2017

37

C-11653

27.2.2017

38

C-12343

1.3.2017

39

C-12408

1.3.2017

Žiadosť o informácie: počet stromov a druhy stromov, ktoré boli
spílené a odstránené v Bôrickom parku, premenovaného na Park
Ľudovíta Štúra v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017.

9.3.2017

9.3.2017

Žiadosť o informáciu, či je možné odstrániť konáre na stromoch v
Žiline na ul. Hečkovej č. 22 až 38 na ceste.
Žiadosť o kópiu - Rozhodnutie – stavebný úrad o nariadení
odstránenia stavby „ OPORNÝ MÚR „ z mesiaca
január 2017 postaveného na parcele č. 4906/54 a č. 4906/55, kópie
ev . odvolaní predmetného stavebníka ku Rozhodnutiu stavebného
úradu.

24.2.2017

27.2.2017

2.3.2017

9.3.2017

40

C-12724

4.3.2017

Žiadosť o informície: 1. Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 1.
1. 2016? 2. Z celkového počtu zamestnancov k 1. 1 . 2016 bolo koľko
mužov a koľko žien? 3. Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 1.
1. 2017? 4. Z celkového počtu zamestnancov k 1. 1 . 2017 bolo koľko
mužov a koľko žien? 5. Koľko bolo prijatých vedúcich pracovníkov
Mestského úradu Žilina za obdobie od 1.1.2016 do 31. 12. 2016? 6. Koľko
bolo prijatých ostatných pracovníkov Mestského úradu Žilina za obdobie
od 1.1.2016 do 31.12.2016? 7. Koľko prijatých vedúcich pracovníkov
Mestského úradu Žilina za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 sa
zúčastnilo výberového konania? Prosím, uveďte o aký typ výberového
konania išlo: jednokolové s/bez písomného testu, dvojkolové s/bez
písomného testu, bez výberového konania.
8. Koľko prijatých ostatných zamestnancov Mestského úradu Žilina za
obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 sa zúčastnilo výberového konania?
Prosím, uveďte o aký typ výberového konania išlo: jednokolové s/bez
písomného testu, dvojkolové s/bez písomného testu, bez ýberového
konania. 9. Sú na internetovej stránke magistrátu zverejnené majetkové
priznania poslancov Mestského zastupiteľstva?

41

C-13306

8.3.2017

Žiadosť o informáciu ako je pozemok parc. č. KN-C 760/21 v k. ú.
Budatín riešený platným Územným plánom mesta Žilina.

16.3.2017

42

C-13580

9.3.2017

Žiadosť o informácie - neuvedené o aké informácie má záujem

13.3.2017

43

C-14034

13.3.2017

Žiadosť o oznámenie sumy za vykonané práce pri rekonštrukcii
chodníka vo vnútri bloku Osikovej ulice na Solinkách v Žiline.

20.3.2017

44

C-14530

15.3.2017

45

C-14939, C-14981

15.3.2017,
16.3.2017

46

C-15090

20.3.2017

47

C-15262

20.3.2017

Žiadosť o informácie: Ohlásenie oplotenia, altánok 19232/2010 JS oplotenie a 18330/2013 MT - altánok na parcele č. 214 v k. ú.
Budatín
Žiadosť o poskytnutie informácií a obsadenia pracovných pozícií
generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstva mestských firiem
mesta Žilina vrátane firiem s účasťou mesta za obdobie rokov 2002 2017.
Žiadosť o sprístupnenie kópie stavebného a kolaudačného
rozhodnutia týkajúce sa stavby "Prestavba a stavebné úpravy
bytového domu s obchodným parterom na Hornom Vale 21" na
pozemku parc. č. KN C 80 k. ú. Žilina navrhovateľa LICITOR
Development s.r.o.
Žiadosť o o sprístupnenie informácií k projektu Kamerový systém
mesta Žilina-V.etapa, vybudovanie digitálneho kamerového
systemu v meste Žilina. Žiadosť o údaj o tom kedy bude vyhlásené
VO, Výkaz výmer k predmetnej zákazke.

21.3.2017

20.3.2017

23.3.2017

24.3.2017

48

C-15567

21.3.2017

49

C-15568

22.3.2017

50

C-15740

22.3.2017

Žiadosť o informácie: poskytnutie formulára o poskytnutie
sociálneho bytu.
Žiadosť o zaslanie kópie faktúry č. 20170037 a všetky jej podklady
(objednávka, dodací list), vystavenej subjektom Rudolf Škrobák - RAJ
pod č. 20170037, predmetom ktorej bolo pravdepodobne dodanie
občerstvenia dňa 28.02.2017 pre mesto Žilina. Zároveň Vás žiadam,
aby ste mi uviedli na akú akciu bolo občerstvenie dodané a z akého
dôvodu.
Žiadosť o zaslanie plánu verejných obstarávaní na rok 2017.

51

C-15854

23.3.2017

Žiadosť o informácie - neuvedené o aké informácie má záujem

4.4.2017

5.4.2017

27.3.2017

3.4.2017

3.4.2017

52

C-15918

24.3.2017

Žiadosť o informácie: 1. Kópiu vydaného stavebného povolenia na
stavbu povolenú na pozemkoch parc. reg. C KN č. 6663/7 a 6663/9 v
k. ú. Žilina 2. Kópiu vydaného oznámenia k ohláseniu drobnej stavby
na pozemkoch parc. reg. C KN č. 6663/7 a 6663/9 v k. ú. Žilina

53

C-15966

24.3.2017

Žiadosť o zaslanie celého znenia dokumentov (listín) k vyúčtovaniu
grantového systému dotácií mesta Žilina pod číslom: 99/2016OKŠCRMR/2016

4.4.2017

4.4.2017

4.4.2017

54

C-16202

26.3.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa internetovej stránky
mesta Žilina: 1. Sú na internetovej stránke mesta Žilina zverejňované
správy z kontroly hlavného kontrolóra mesta? 2. Obsahuje web
stránka mesta Žilina samostatnú sekciu pre infožiadosti, ktorá je
okamžite vyhľadateľná? 3. Sú na internet. stránke zverejnené
materiály na rokovanie zastupiteľstva aspoň 2 dni pred jeho
konaním? 4. Sú na internet. stránke trvalo zverejňované materiály,
pozvánky a zápisnice zo všetkých verejných schôdzí? 5. Je na
internet. stránke mesta Žilina vlastná sekcia s materiálmi a archívom
materiálov na zasadnutia zastupiteľstva?

55

C-16205

26.3.2017

Žiadosť o informáciu ohľadom poplatku za komunálny odpad.

56

C-16435

27.3.2017

57

C-16454

27.3.2017

58

C-16488

28.3.2017

59

C-16564

28.3.2017

60

C-16973

30.3.2017

61

C-17236

3.4.2017

62

C-17653

4.4.2017

63

C-17827

5.4.2017

64

C-17966

6.4.2017

Žiadosť o informáciu či mesto Žilina dalo podnet na presun značky a
z akého dôvodu na Daxnerovej ulici.
Žiadosť o vyhľadanie spisu č. 6284/2015-34913/2015-OS-DB zo dňa
10.8.2015, stavba: Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba RD č.
2142 na ul. Rovniankova v Žiline, č. parcely KN 683, 684/1, 684/2 v
k.ú. Žilina na meno stavebníka: Ing. Matej Jandel, Ing. Annamária
Fečková
Žiadosť o sprístupnenie informácií - zoznam súdnych konaní za rok
2016 a za rok 2017, kde Mesto Žilina vystupuje ako
žalobca/navrhovateľ. Zároveň uviesť ku konaniu
odporcu/žalovaného, predmet sporu, spisovú značku a príslušný
súd, na ktorý bola žaloba podaná.
Žiadosť o zverejnenie nasledujúcich informácií: A)kto schvaľuje
delegátov do rady školy do ZŠ vo vašom meste za zriaďovateľa - MZ
alebo primátor bez schválenia MZ? B) číslo uznesenia MZ, ktorým ste
naposledy delegovali zástupcov do rady školy. C) v prípade, že 4
zástupcov schvaľuje MsZ, na základe akej právnej úpravy (zákona,
paragrafu a písmena) sa rozhoduje o delegátoch zriaďovateľa podľa
bodu A? D) má vaše mesto voľbu a delegovanie do rady školy
upravenú v štatúte mesta?
Žiadosť o zaslanie údajov o schválených odmenách pre primátora
mesta počas rokov 2012-2017.
Žiadosť o informáciu o celkovej výške nákladov pre vytvorenie webu
Vášho mesta a rok, kedy bol vytvorený.
Žiadosť o informácie, ktoré sa týkajú triedenia odpadu.
Žiadosť o sprístupnenie povolenia na stavbu údiarne v obci Rosina č.
173.
Žiadosť o zaslanie kópie zápisnice zo stretnutia s občanmi mestskej
časti Budatín, na ktorej bolo prijaté uznesenie o riešení dopravnej
situácie križovatiek ulíc Na lány a Slovenských dobrovoľníkov a o
premiestnení zastávky MHD č. 27 ma ulici Na lány v smere do mesta.

5.4.2017

5.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

7.4.2017
10.4.2017
12.4.2017
12.4.2017

18.4.2017

65

C-17994

6.4.2017

Žiadosť o informácie: 1. Ako bol môj podnet zo dňa 2.6.2016
vybavený, príp. v ako, je stave riešenia 2. zaslanie kópie
záznamu/zápisnice z vykonaného štátneho stavebného dohľadu na
neskolaudovanom obývanom objekte na par. č. 769/2 zo dňa
12.7.2016, k. ú. Závodie 3. zaslanie kópiestavebného povolenia na
objekt na par. č. 769/2, k. ú. Závodie.

66

C-18046

6.4.2017

Žiadosť o zaslanie rozpočtu obnovy domu na Gaštanovej ul. č.
26,28,30, ktorý sa nachádza v časti "F"-Rozpočet, technickej správy.

18.4.2017

67

C-18147

7.4.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhotovenia novej
trasy vzduchotechniky na objekte kultúrneho domu v Žiline Trnovom.

20.4.2017

12.4.2017

Žiadosť o informáciu, ktorým VZN mesta Žilina, obec ustanovila
podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia
odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest
v zmysle Zákona 135/1965 Zb. § 6a ods.2

21.4.2017

Žiadosť o informácie: 1. Odkedy - presnú dobu začatia a skončenia
pracovného pomeru Ing. E. Kozáčka vo funkcii na MÚ ako vedúci
oddelenia ÚP a SP, prípadne iných funkcií na úrade mesta od roku
2004 až do dnešného dňa, 2. Všetky aj ďalšie listiny a dokumenty
iných dotknutých, ktoré sú súčasťou pôsobenia menovaného vo
funkcii, resp. pracovných pomerov k mestu

28.4.2017

68

C-18893

69

C-19254

19.4.2017

70

C-19408

19.4.2017

71

C-19726

21.4.2017

Žiadosť o výmenu smetného koša.
Žiadosť o informácie vo veci: Podnet na riešenie havarijnej
dopravnej situácie na Hričovskej ulici v Žiline, časť Strážov.
Žiadosť o zaslanie všetkých mzdových podkladov a podkladov
čerpania mzdy Mgr. Mariany Bohačiakovej riaditeľky CVČ
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. Informácie žiadam zaslať na základe
listu a vyjadrenia MŠVVaŠ SR zo dňa 21.07.2014.

19.4.2017

21.4.2017
3.5.2017

72

C-19780

21.4.2017

73

C-19857

22.4.2017

74

C-19859

21.4.2017

75

C-19920

24.4.2017

Žiadosť o informáciu, či je reálne obnovenie prevádzky zariadenia,
keď už bolo vydané rozhodnutie o odstránení a vydaný exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov.

28.4.2017

24.4.2017

Žiadosť o informácie: Na Bratislavskej ulici v Žiline prebiehajú od mesiaca
február 2017 stavebné práce na spevnených plochách stavebníka DYMOS.
Žiadame o informáciu koľko parkovacích miest bude zrealizovaných a
dokladovanie výpočtu parkovacích miest. Súčasne žiadame o predloženie
kópie stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preukázanie súladu so
záväznými regulatívmi územného plánu Mesta Žilina prihliadajúc na
dodržanie indexu ozelenenia pri výstavbe. 2. Keďže sa táto značka
nachádza na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina žiadame o odôvodnenie
osadenia tejto značky ako aj o informácie na základe akej žiadosti došlo k
jej umiestneniu na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina. 3. Žiadame o
predloženie kópie stavebného povolenia a preukázanie súladu so
záväznými regulatívmi územného plánu Mesta Žilina prihliadajúc na
dodržanie indexu ozelenenia pri výstavbe pre stavbu Sungwoo Hitech na
pozemkoch parcele č. 3516/1, 3516/2, 3516/4 v k.ú. Žilina. 4. Žiadame o
predloženie kópie stavebného povolenia a preukázanie súladu so
záväznými regulatívmi územného plánu Mesta Žilina prihliadajúc na
dodržanie indexu ozelenenia pri výstavbe pre stavbu DEK TRADE –
stavebniny, situovanú na Bánovskej ceste v Žiline. 5. Žiadame o
predloženie kópie stavebného povolenia a preukázanie súladu so
záväznými regulatívmi územného plánu Mesta Žilina prihliadajúc
nadodržanie indexu ozelenenia pri výstavbe pre stavbu CARGO –
prekladisko, situovanú na Bratislavskej ulici v Žiline, na mieste bývalých
obytných domov. 6. Žiadame o predloženie kópie tavebného povolenia a
kolaudačného rozhodnutia a tiež preukázanie súladu so záväznými
regulatívmi územného plánu Mesta Žilina prihliadajúc na dodržanie indexu
ozelenenia pri výstavbe pre stavbu ODBORNÉ PRACOVISKO LIEČBY
FUNKČNÝCH OCHORENÍ CHRBTICE, situovanú na Hôreckej ceste v Žiline. 7.
Žiadame o sprístupnenie informácie koľko návrhov na vydanie územného
rozhodnutia za rok 2016 bolo stavebným úradom Mesta Žilina vybavené
do 30 dní 8. Žiadame o sprístupnenie informácie koľko krát a aký poslanec
si splnil oznamovaciu povinnosť podľa zákona č. 357/2004 o ochrane

12.5.2017

76

C-19945

Žiadosť o informácie prečo už dlhšie nefunguje stránka city monitor
tak ako kedysi,
Žiadosť o informácie spoločnostiam s majetkovou účasťou mesta
ohľadom obsadenia najvyššej funkcie spoločnosti

3.5.2017

26.4.2017
25.4.2017

77

C-20145

25.4.2017

Žiadosť o informácie: 1. Zaslanie kópie vyjadrenia č. 22507/20162492/2017-OS-CHR zo dňa 23.1.2017 (dokument týkajúci sa
výstavby na parc. č. 769/2, k. ú. Závodie). 2. Zaslanie kópie
projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní o vydanie
stavebného povolenia č. ÚP 946/82 zo dňa 1982 (dokument týkajúci
sa výstavby na parc. č. 769/2, k. ú. Závodie). 3. Zaslanie kópie
Rozhodnutia o umiestnení stavby RD, ktoré bolo podkladom v
stavebnom konaní o vydanie stavebného povolenia č. ÚP 946/82 zo
dňa 16.7.1982 (dokument týkajúci sa výstavby na parc. č. 769/2, k.
ú. Závodie). 4. Zaslanie kópie užívacieho povolenia na objekt na parc.
č. 769/2, k. ú. Závodie.

78

C-20280

25.4.2017

Žiadosť o zaslanie faktúry na nákup knižky Žilina a okolie, druhé
vydanie z roku 2015.

28.4.2017

79

C-20432

26.4.2017

Žiadisť o zaslanie kópie stavebného povolenia a kolaudačného
rozhodnutia, ktorým bola povolená stavba: rodinný dom súp. č.
1420, postavený na parcele registra "C" parc. č. 1417/253.

9.5.2017

80

C-20475

26.4.2017

Žiadosť o kópiu dokumentu (rozhodnutie, povolenie) prevádzky
ATOMIC na ulici A. Rudnaya Žilina

9.5.2017

Žiadosť o zaslanie informácií týkajúcich sa stavby autoumyvárne
postavenej na C-KN p. č. 3711/26 a C-KN p. č. 3711/41 v k. ú. Žilina
pre stavebníka spoločnosť LPH REALITY, s. r. o. Žilina a to: 1. Územné
rozhodnutie na podklade ktorého došlo k umiestneniu stavby,
vrátane nyjadrení dotknutých orgánov, 2. Stavebného povolenia,
ktorým bola povolená stavba vrátane vyjadrení dotknutých orgánov,
3. Kolaudačné rozhodnutie, ktorým bola označená stavba daná do
užívania.

10.5.2017

5.5.2017

81

C-20616

27.4.2017

82

C-20933

28.4.2017

83

C-20932

28.4.2017

84

C-21075

1.5.2017

85

C-21239

2.5.2017

Žiadosť o kópiu dokumentu ( rozhodnutie o kolaudácii stavby) CO
kryt na ulici A. Rudnaya, Žilina na účely nočného klubu ATOMIC.

12.5.2017

86

C-21241

2.5.2017

Žiadosť o zaslanie všetkých zápisníc z mestských zastupiteľstiev v
Žiline (kompletné prepisy) za roky január 2010 - apríl 2017.

19.5.2017

87

C-22152

3.5.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácie o nadstavbe nad predajňu MÄSO
UDENINY.

12.5.2017

88

C-22639

4.5.2017

Žiadosť o vysvetlenie "Doručenky", ktorá mi prišla do el. schránky.

10.5.2017

89

C-22976

8.5.2017

Žiadosť o informácie, kde sa dajú zohnať informácie o narodených
príbuzných i 50 rokov späť?

15.5.2017

90

C-23368

9.5.2017

Žiadosť o zaslanie stavebného povolenia č. 397/2013-21344/2014
na novostavbu bytového domu, prípojky sietí, ul. Radlinského.
Žiadosť o doloženie posudku na svetelnotechnickú štúdiu.

11.5.2017

Žiadosť o sprístupnenie stavebného povolenia stavebných úprav na
ceste č. I/18 v stredovom deliacom páse cesty, z dôvodu
vybudovania spevnenia v existujúcom zelenom páse pre umožnenie
vjazdu do areálu a výjazdu z areálu súkromnej spoločnosti. Ide o
odbočku smerom do Žiliny pred odbočkou k "Merkur Marketu "

12.5.2017

91

C-13694

11.5.2017

92

C-23875

12.5.2017

93

C-24407

15.5.2017

Žiadosť o sprístupnenie všetkých faktúr za rok 2007 a 2008 od Ing.
Ľubomír Bechný Vifo, knižne centrum, spol s.r.o. - kniha Žilina a
okolie.
Žiadosť o sprístupnenie všetkých faktúr za rok 2008 a 2015 od Alena
Mačejková Štúdio 27.
Žiadosť o informáciu, kto zabezpečuje výsadbu a následne
starostlivosť o zeleň vo vašom meste.

Žiadosť o zaslanie rozsudku pod č. 2C/389/2012 spolu s
prislúchajúcim znaleckým posudkom.
Žiadosť o informácie: kompletné ponuky všetkých uchádzačov (časť
kritériá aj časť ostatné) vo vzťahu k nasledovnej zákazke:
https://uvo.gov.sk/vyhladavanie dokumentov/document/508409/profil/8155/Predmet/134499/guid
/069e7680-060c-4f14-ae05-34462170aff8/id/612403

3.5.2017
4.5.2017
10.5.2017

22.5.2017

1.6.2017

Žiadosť o informácie: 1. Je povolený vjazd cyklistov na pešiu zónu vo
vašom meste. 2. Od ktorého roku je povolený vjazd cyklistov na
pešiu zónu. 3. V akom časovom rozsahu počas dňa je povolený vstup
cyklistov na pešiu zónu. 4. Sú na pešej zóne vyznačené samostatné
pruhy pre cyklistov. 5. Bola na pešej zóne evidovaná dopravná
nehoda cyklistu a chodca. 6. Kontakt na pracovníka úradu, do
ktorého pracovnej náplne patrí problematika cyklodopravy.

94

C-25402

18.5.2017

95

C-25486

19.5.2017

96

C-26038

23.5.2017

97

C-26801

26.5.2017

Žiadosť o zaslanie kópie územného rozhodnutia na stavbu "Súbor
IBV Trnové - 5 RD, technická infraštruktúra, prístupová komunikácia,
ČOV" zo dňa 27.05.2009 č. C - 25002/2008/MsÚ/Mt

5.6.2017

98

C-27269

29.5.2017

Žiadosť o poskytnutie zoznamu vydaných územných a stavebných
povolení rodinných domov a polyfunkčných objektov Vašim
stavebným úradom od 6/2016 do dňa žiadania.

6.6.2017

99

C-27632

1.6.2017

Žiadosť o informácie ohľadom vyhradeného parkovania na sídlisku
Vlčince.

5.6.2017

12.6.2017

13.6.2017

Žiadosť o informácie prečo ani po mesiaci nedochádza k demontáži
obrazovky?
Žiadosť o informácie o spôsobe získania parkovacieho miesta pred
domom na základe preukazov ŤZP

100

C-27852

1.6.2017

Žiadosť o informácie o zmluve o technickej infraštruktúre resp.
zmluve o budúcej zmluve, ktorá ma oprávňuje ako účastníka konania
k napojeniu na inž. Siete, ktorá bola uzatvorená počas územného
konania č. 9715/2008/BO pre účel individuálnej bytovej výstavby _
Budatín radový RD - 7 kusov.

101

C-27940

2.6.2017

Žiadosť o predloženie projektovej dokumentácie a povolenie na
jestvujúci vjadz a jeho schválenie na parcelách 8133/1 a 8131/1 do
cirkevnej ZŠ s MŠ Dobrého pastiera na ul. Gaštanová 53.

102

C-28134

2.6.2017

103

C-28540

7.6.2017

Žiadosť o prístup ku kompletnému spisu týkajúceho sa stavebného
konania č. 2001/01065 zo dňa 06. júna 2001 na stavbu - Realizácia
úpravy bytovej jednotky.
Žiadosť o informácie: 1. Počet zamestnancov mestského úradu k
31.12.2006, 31.12.2010 a 31.5.2017, 2. Počet, mená a výšku ročných
odmien členov orgánov spoločností, kde je mesto vlastníkom tiež k
vyššie uvedeným dátumom.

24.5.2017

25.5.2017
30.5.2017

12.6.2017

15.6.2017

104

C-28662

7.6.2017

Žiadosť o informácie čo bolo opravované na detskom pieskovisku na
ul. Osiková, kedy bola vykonaná oprava, názov firmy, ktorá opravy
vykonávala a suma, ktorá bola firme realizujúcej opravu uhradená.
Predhaľ o zabezpečení čistenia, prehrabávania piesku na detskom
pieskovisku na ul. Osiková za roky 2017, 2016, 2015, 2014. Záznamy,
kedy bolo pracovníkom Mesta Žilina vykonané čistenie a
prehrabávanie piesku na ul. Osiková.

105

C-29693

13.6.2017

Žiadosť o informácie týkajúce sa presného zadefinovania funkčných
plôch v zmysle platného ÚP sídelného útvaru Žilina

23.6.2017

13.6.2017

Žiadosť o informácie: 1. Fotokópie kompletného spisového
materiálu, ktorý sa týka podnetov na prevádzku Atomic club,
Alexandra Rudnaya 21, Žilina v súvislosti s porušením Všeobecného
záväzného nariadenia č. 5/2016 vydaným Mestom Žilina zaslaného
Mestu Žilina, odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho
rozvoja. 2. Fotokópii kompletných spisových materiálov všetkých
prevádzok služieb na území Mesta Žilina za rok 2016, v ktorých boli
riešené podnety v súvislosti s porušením Všeobecného záväzného
nariadenia č. 5/2016 vydaným Mestom Žilina. 3. Fotokópii
kompletných spisových materiálov všetkých prevádzok služieb na
území Mesta Žilina za rok 2013, v ktorých boli riešené podnety v
súvislosti s porušením v tom čase platného Všeobecného záväzného
nariadenia pre prevádzky služieb.

20.6.2017

106

C-29754

16.6.2017

107

C-29799

13.6.2017

Žiadosť o poskytnutie informácie: 1. Počet občanov mesta k
31.12.2016. 2. Mesačné platy priznané v nasledovnom členení základ podľa zákona a koeficientu podľa počtu občanov v eurách ,
navýšenie schválené MZ v percentách aj eurách, mesačný plat spolu
za : Primátor mesta, Zástupca primátora, Hlavný kontrolór mesta, 3.
Ďalej priznané FUNKČNÉ platy k 1.5.2016 a k 1.5.2017 Riaditeľom
ZŠ, MŠ, CVC, ZUŠ, ďalších organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti 4.
všetkých odborov či oddelení mestského úradu (osobitne za
jednotlivých vedúcich, uvedenie podľa funkcie) 5. náčelníkovi
mestskej polície 6. všetky ostatné referentské či inak nazvané
pracovné miesta, ktoré podliehajú sprístupneniu a zverejneniu).

20.6.2017

Žiadosť o informácie: 1. Počet občanov mesta k 31.12.2016 , 2.
Odmeny vyplatené za r. 2016 riaditeľom organizácií zriadených
mestom: ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ, iné organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, 3. Odmeny vyplatené za rok r. 2016 vedúcim
zamestnancom mesta Jednotliví vedúci oddelení či odborov na MÚ
(uvedenie podľa funkcie), Náčelník mestskej polície

20.6.2017

108

C-29800

13.6.2017

109

C-29926

14.6.2017

110

C-31245

22.6.2017

111

C-31607

26.6.2017

112

C-32093

28.6.2017

Žiadosť o zaslanie zoznamu s adresami prevádzok firmy Fax Copy a.
s., ktoré pôsobia v Žiline so súhladom mesta.
Žiadosť o informácie: Stavebné povolenie, oznámenie o začatí
stavebných prác a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vo
vzťahu k stavbe súp. č. 660, postavenej na parcele 1113/5, zapísanej
na LV č. 1382, ku Bytčica
Žiadosť o odpovede na otázky: 1. . Plánuje mesto Žilina výzvu využiť?
2. Ak áno, na čo finančné prostriedky využije? (autobusy, nabíjacie
stanice, propagácia...) 3. Zameria sa na MHD alebo prímestskú
dopravu?
Žiadosť o informáciu: prečo som v daňovom priznaní z nehnuteľnosti
platil-tzv daň z podlažia,keď zákon ešte nie je právoplatne
osúhlasený a platiť bude až od novembra 2017?

19.6.2017

3.7.2017

27.6.2017

7.7.2017

