
Poradové číslo Podacie číslo Dátum prijatia
Názov žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám
Dátum vybavenia

1 C-465 8.1.2016
Žiadosť o informácie v súvislosti s pozemkom z výpisu vlastníctva č. 

5703
13.1.2016

2 C-845 12.1.2016
Žiadosť o informácie v súvislosti so zmenou prechodného pobytu a 

poplatku komunálneho odpadu
13.1.2016

3 C-1048 13.1.2016
Žiadosť o doplnenie informácie ohľadom RIP zariadení - žiadosť o 

doplnenie
18.1.2016

4 C-1202 13.1.2016
Žiadosť o aktuálne informácie v súvislosti s veľkoplošnou 

obrazovkou na Hoteli Slovakia
22.1.2016

5 C-1206 13.1.2016
Žiadosť o informácie v súvislosti s budovou DPMŽ na konečnej 

trolejbusov
21.1.2016

6 C-1589 15.1.2016 Žiadosť o sprístupnenie informácie ohľadom služobného vozidla 21.1.2016

7 C-2361 20.1.2016 Žiadosť o informácie v bode 2. postúpené z MV SR 22.1.2016

8 C-3969 28.1.2016 Doplnenie informácií ohľadom budovy patriacej mestu 28.1.2016

9 C-3972 28.1.2016 Informácie v súvislosti so svetelnou obrazovkou na Hoteli Slovakia 8.2.2016

10 C-3973 28.1.2016 5 otázok v súvislosti so stavebným a kolaudačným povolením 8.2.2016

11 C-4980 3.2.2016
Informácie o prizodzenom prírastku a úbytku a o migračnom 

prírastku a úbytku za roky 2013, 2014 v meste ZA
10.2.2016

12 C-4990 3.2.2016
Informácia, kde je možné zístať plán opráv, zoznam parciel a pod. k 

plánovanej výstavbe a rekonštrukcii chodníkov
10.2.2016

13 C-5277 4.2.2016 Žiadosť o informáciu, či je schválený plán VO mesta v roku 2016 5.2.2016

14 C-5656 8.2.2016 Žiadosť o predĺženie lehoty o pridelenie nájomného bytu 10.2.2016

15 C-5735 8.2.2016
Žiadosť o kópiu nájomnej zmluvy za parcely 4744/1,3,7,8,9,10 a 

7934/22
10.2.2016

16 C-5788 8.2.2016 Žiadosť o informácie o legálnom reklám na budove Domu odborov 9.2.2016

17 C-5827 9.2.2016 Žiadosť o poslanie mailových adries obcí v okrese Žilina 9.2.2016

18 C-5974 9.2.2016 Žiadosť o kontakty na evidencii 9.2.2016

19 C-6151 10.2.2016
Žiadosť o vyjadrenie k návrhom v súvislosti s cyklotrasami, 

chodníkmi a osvetlením
19.2.2016

20 C-6370 10.2.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácií o stavebníkovi a tiež, či bola 

uložená pokuta v zmysla z. 50/1976 Zb.
19.2.2016

21 C-6430 11.2.2016
Žiadosť o informáciu, či bolo vydané riadne stavebné povolenie na 

prestavbu - výstavba rekreačnej chatky
19.2.2106

22 C- 6601 12.2.2016
Žiadosť o fotokópiu kúpno-predajnej zmluvy na pozemky KN č. 

1345/10,1345/11,1345/19,1345/21,1345/22,1345/2
16.2.2016

23 C-6602 12.2.2016

Žiadosť o zaslanie: 1. informácie v akom stave je konanie voči F. 

Ferechovi, 2. fotokópie nového platného rozhodnutia o odstránení 

stavby "Prístavba k rod. Domu na ul. Čulenova 6, Žilina, 3. spôsob 

nadobudnutia bytu č. 30 na ul. A. Bernoláka

23.2.2016

24 C-6709 12.2.2016
Žiadosť o nahliadnutie do projektovej dokumentácie č. sp. 

1670/2016-3431/2016-OSP-BAB
12.2.2016

25 C-6773 12.2.2016

Žiadosť o informácie či: 1. schválilo MZ odmenu hlavnému 

kontrolórovi za rok 2015, poprípade 2014, 2. ak áno, v akej výške a 

koľko to bolo %, 3. Ako bola odmena zdôvodnená, resp. za čo bola 

navrhnutá

22.2.2016

26 C-7009 15.2.2016

 Žiadosť o informáciu komu bola udelená pokuta vo výške 8.000,- 

Eur za výstavbu závodu na území mesta Žilina, v akej časti sa 

výstavba uskutočňuje a aká veľká je zastavaná plocha závodu a 

orientačný rozpočet stavby

19.2.2016

27 C-7019 15.2.2016

Žiadosť o informácie: 1. Či má mesto schválený Program rozvoja 

obce v zmysle zákona, 2. kedy bol scgválený, 3. koľko finančných 

prostriedkov bolo vynaložených na vypracovanie Programu rozvoja 

mesta

19.2.2016



28 C-7294 17.2.2016

Žiadosť o informáciu, kto a akým spôsobom rozhoduje o 

priďeľovaní nájomných bytov v meste Žilina, či bol niekedy 

pridelený nájomný byt primátorom vydaním dekrétu a či pripúšťa 

zákon č. 369/1990 alebo iný, že primátor mesta alebo starosta 

môže rozhodnúť o pridelená NB vydaním svojho dekrétu

23.2.2016

29 C-7528 18.2.2016 Žiadosť o informáciu vo veci svetelnej obrazovky na Hoteli Slovakia 26.2.2016

30 C-7531 17.2.2016
Žiadosť o informáciu, kde a akým spôsobom sa dá vybaviť 

potvrdenie o zrušenom trvalom pobyte
25.2.2016

31 C-7696 18.2.2016

Žiadosť o texty resp. kópie zmlúv vrátane dodatkov so spoločnosťou 

Mestský investorský útvar a všetkých súdnych rozhodnutí vo veci 

sporu so spol. Mestský investorský útvar

24.2.2016

32 C-7703 18.2.2016
Žiadosť o informáciu, kedy bude vyhlásená súťaž o prenájom 

lesoparku a objektu pri otočke trolejbusov
23.2.2016

33 C-8211 23.2.2016
Žiadosť o zaslanie fotokópií všetkých rozhodnutí ako aj všetkých 

podkladov pre vydanie rozhodnutí vo veci stavby so s.č. 8351
3.3.2016

34 C-8255 23.2.2016
Žiadosť o informáciu ako je to s poplatkom za smeti keď syn pracuje 

v zahraničí
26.2.2016

35 C-8258 18.2.2016
Žiadosť o informácie o schválených developerských projektroch, 

ktoré sa začnú realizovať v roku 2016
29.2.2016

36 C-11126 25.2.2016

Žiadosť o poskytnutie kópie zápisnice zo zasadnutia MZ, ktorá sa 

týkala voľby prísediacej Dariny Tomašcovej, kópiu vyjadrenia 

predsedu súdu k uvedenej prísediacej, kópiu osvedčenia o zvolení 

uvedenej prísediacej

4.3.2016

37 C-11286 25.2.2016

Žiadosť o informácie, či bolo vydané povolenie na stavebé úpravy a 

za akým účelom, či bolo vydané povolenie na výstavbu oplotenia, či 

bolo povolené vybudovanie priame cestné napojenie z uvedených 

pozemkov na hlavnú cestu, či bola ohlásená a povolená prevádzka 

(ktorej firme a na akú činnosť)

4.3.2016

38 C-11293 25.2.2016

Žiadosť o informáciu, akú činnosť vykonávajú poberatelia dávky v 

hmotnej núdzi, koľko koordinátorov sa tejto činnpsti súčastnilo, 

koľko to stálo, aké náradie používali.

4.3.2016

39 C-11327 26.6.2016
Žiadosť o informácie, akú periodickú tlač si úrad predplácal v roku 

2015 a v akých množstvách.
1.3.2016

40 C-11578 29.2.2016 Žiadosť o potvrdenie výšky pokuty KS 2.3.2016

41 C-12003 1.3.2016
Žiadosť o informáciu, koľko je v Žiline detí, adolescentov, dospelých 

a seniorov
9.3.2016

42 C-13219 8.3.2016

Žiadosť o informácie č.1 či existuje interný dokument MsÚ, ktorý 

upravuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov, 2. Ak áno, je možné doň 

nahliadnuť, 3. aké kvalifikačné požiadavky musí spĺňat uchádzač o 

zamestnanie do jednotlivých odborov (OVV, OE, OKŠCR, OŠaM, OI 

OPEÚ, 4. využíva sa internet (e-learning) ako spôsob vzdelávania 

zamestnancov v jednotlivých odboroch?

15.3.2016

43 C-13833 11.3.2016

Žiadosť o informácie o: 1.financovaní verejných statkov a služieb, 2. 

výročnú správu mesta, 3. verejné statky a služby sú financované len 

z mesta alebo spolupracujete aj s iným subjektom a pokiaľ áno, 

akou formou a v akej výške

14.3.2016

44 C-13933 11.3.2016

Žiadosť o informácie či: 1. či na výstavbu cestného telesa 

nachádzajúceho sa v k.ú. Bytčica, parc. Č. KN-C 1401/1 bolo vydané 

stavebné povolenie, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, 2. či 

Mesto Žilina považuje uvedené cestné teleso postavebné na vyššie 

uvedenej parc. za pozemnú komunikáciu, keď uvedené cestné 

teleso nespĺňa minimálne podmienky § 1 ods. 3 zák. č. 135/1961 

Zb., 3. či Mesto Žilina bude zodpovedať za škody vzniknuté na 

živote, zdraví a majetku občanov, 4. ak Mesto Žilina nezodpovedá 

za tieto škody, kto zauvedenú škodu zodpovedá.

17.3.2016



45 C-13934 11.3.2016
Žiadosť o informácie, na koho žiadosť bolo zmenené uvedené 

dopravné značenie, na základe akej právnej normy
17.3.2016

46 C-14070 14.3.2016

Žiadosť o 1. poskytnutie kópie zápisnice zo zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, ktorá sa týka voľby prísediacej Dariny 

Tomašcovej spred roku 2012, 2. poskytnutie kópie uznesenia, ktorí 

sa týka hore uvedenej voľby, 3. poskytnutie ostatných kópií 

dokumentov, ktoré sa týkajú uvedenej voľby, vyjadrenie predsedu 

súdu k uvedenej voľbe, 4. pokiaľ sú k uvedenej voľbe aj iné 

dokumenty, ktoré tvoria prílohu spomínanej zápisnice či uznesení, 

5. poskytnutie znenia zákona, ktorý upravuje čo má obsahovať 

uznesenie o voľbe

15.3.2016

47 C-14273 14.3.2016

Žiadosť o informáciu, či pozemok EKN parc. Č. 270/8 má charakter 

pozemnej komunikácie, ak áno, na základe akého právneho 

dôvodu, či Mestská polícia v Žiline je oprývnená plniť úlohy obecnej 

polície aj na súkromných pozemkoch, ktoré nemajú charakter 

pozemnej komunikácie, Ak áno, na základe čoho?

21.3.2016

48 C-14281 14.3.2016

Žiadosť o informácie o: - určenie volebných okrskov vo Vašom 

meste pre konanie volieb do NR SR 2016, - zmeny v podobe 

volebných okrskov medzi voľbami do NR SR v rokoch 2012 a 2016

21.3.2016

49 C-14609 14.3.2016

Žiadosť o informácie: - kto je stavebníkom na vyššie uvedených 

parcelách, - či prebehlo stavebné konanie k stavbe na vyššie 

uvedených parcelách, - či bola stavba povolená, - pokiaľ stavba 

nebola povolená, či bola tomuto stavebníkovi uložená sankcia za 

porušenie zákona, - poprípade čo je predmetom stavebného 

konania na vyššie uvedených parcelách

23.3.2016

50 C-14611 14.3.2016

Žiadosť o informácie, či prebehlo stavebné konanie, ktoré túto 

stavebnú činnosť na vyššie uvedených parcelách povoľuje, 

poprípade či toto stavebné konanie prebieha. Zároveň žiadam o 

nahliadnutie do prpojektovej dokumentácie.

23.3.2016

51 C-14625 14.3.2016
Žiadosť o informáciu, či Mesto Žilina poskytuje nejaký jednorázový 

príspevok pri narodení dieťaťa ako podporu od mesta
16.3.2016

52 C-15193 16.3.2016 Žiadosť o informácie o rozpočte rodnej obce 18.3.2016

53 C-15486 17.3.2016

Žiadosť o informácie:1. aké kvalifikačné požiadavky musí spĺňať 

uchádzač o zamestnanie na OS, OD, OŽP, 2. Aká je obsahová náplň 

práce zamestnancov OE, OŠaM, OI, OPEÚ, OS, OD a OŽP

22.3.2016

54 C-15735 18.3.2016

Žiadosť o informáciu, ako je to s vlastníctvom či prípadným 

predajom bytov na Bernolákovej ulici č. 12 zo strany mesta, ale aj v 

susednom vchode č. 38

24.3.2016

55 C-16112 22.3.2016

Žiadosť o informácie, -kedy sa uvažovalo nad výstavbou lanovej 

dráhy, - boli známe aj presnwjšie technické parametre, -plánuje sa v 

súčasnej dobe výstavba tejto lanovky, -v akej trase mala viesť, -

pošíta územný plán resp. štúdie s lanovou dráhou, ak áno, žiadosť o 

zaslanie mapky trasy, -počíta sa v budúcnosti s inou lanovou dráhou 

v katastri mesta Žilina?

1.4.2016

56 C-16259 22.3.2016
Žiadosť o poskytnutie fotokópie rozhodnutia o umiestnení stavby, 

fotokópiu overenej situácie a fotokópiu vyjadrenia SEVAK Žilina.
31.3.2016

57 C-16287 22.3.2016
Žiadosť o informáciu, z akého dôvodu musí platiť majiteľ psa daň 

mestu za psa.
24.3.2016



58 C-16692 24.3.2016

Žiadosť o informácie: 1. Menný zoznam všetkých predsedov, 

podpredsedov a sekretárov všetkých komisií mestského 

zastupiteľstva na obdobie rokov 2014 – 2018, 2. Minimálna 

stanovená lehota rokovania komisií mestského zastupiteľstva na 

obdobie rokov 2014 – 2018 (ako často komisie rokujú), 3. Dátumy 

rokovania všetkých komisií za rok 2015, 4. Curriculum vitae 

všetkých členov komisií – poslancov a neposlancov za obdobie 

rokov 2014 – 2018.

29.3.2016

59 C-20009 4.4.2016 Žiadosť o sprístupnenie spisu stavebníka, par. č. 683, k.ú. Žilina 8.4.2016

60 C-20231 5.4.2016 Žiadosť o informácie 18.4.2016

61 C-20311 5.4.2016

Žiadosť o informácie:- kto konkrétne a kedy dal podnet na 

umiestnenie dopr. značenia č. B34, - vyjadrenie a zdôvodnenie 

osadenia dopr. značenia odboru dopravy MsÚ v Žiline, - vyjadrenie 

príslušnej komisie, resp. prísl. Občianskeho výboru, - záznam z 

vykonanej obhliadky, ktorú vykonal dopravný inžinier v spolupráci s 

ved. OD a poslancom na tvare miesta, - vyjadrenie a stanovisko 

dopravného inžiniera ODI OR PZ Žilina k druhu a umiestneniu 

značenia, - projektová dokumentácia zámeru, - z akého dôvodu 

bolo osadené dopr. značenie B34, - z akého dôvodu neboli o 

pripravovanom umiestnení dopravného značenia informovaní 

obyvatelia a vlastníci troch RD, ktorí sú realizáciou podstatne 

obmedzení v ich riadnom užívaní.

7.4.2016

62 C-20558 7.4.2016

Žiadosť o informácie: - či bol plán Mestskej pamiatkovej rezervácie 

Žilina v zákonom stanovenej lehote do 1.8.2006 preskúmaný a 

aktualizovaný a zároveň kedy a akým rozhodnutím sa tak stalo, - či 

Územnoplánovacia dokumentácia Mestskej pamiatkovej rezervácie 

mesta Žilina je v kontexte uvedeného zákonného ustanovenia 

právne záväzná.

8.4.2016

63 C-20785 7.4.2016

Žiadosť o informácie či mesto Žilina uchováva písomné hárky 

kandidátov na primátora mesta Žilina, na ktorých sú podpisy 

občanov, ktorý svojim podpisom podporili kandidatúru kandidátov 

na primátora mesta Žilina. Resp. či sú uchovávané mená týchto 

občanov.

14.4.2016

64 C-20823 7.4.2016

Žiadosť o informácie, aké sú požiadavky na dosiahnuté vzdelanie

uchádzača na pracovné pozície na nasledovné oddelenia

Mestského úradu: odd. organizačné, odd. vnútorných vecí, odd.

finančné, odd. účtovníctva, odd. správy miestnych daní, odd.

právne, odd. majetkové, odbor školstva a mládeže

14.4.2016

65 C-20869 8.4.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácie o stavebném zámere a

okolnostiach na parc. Č. KN - C 6540/12, k. ú. Žilina
12.4.2016

66 C-21161 11.4.2016

Žiadosť, v akom štádiu riešenia je odvodnenie ul. Cintorínska v

Trnovom, pred križovatkou Ovocinárska-Šenkárovská, či už je

vypracovaná PD.

15.4.2016

67 C-20993 8.4.2016
Žiadosť o sprístupnenie kópie námietok Ing. Englárta za ZO SZZ 28-

97 Žilina- Pod Dubňom k zmenám územného plánu
20.4.2016

68 C-21347 12.4.2016

Žiadosť o informáciu, či cez pozemok JUDr. Vrlíkovej CKN 1789 k.ú.

Žilina vedie účelová komunikácia a či je súkromná alebo verejne

prístupná.

21.4.2016

69 C-21683 12.4.2016
Žiadosť o zaslanie kúpno-predajnej zmluvy, ktorou Mesto Žilina

predalo v r. 1997 mestský pozemok JUDr. Tatiane Vrlíkovej.
20.4.2016

70 C-21875 14.4.2016

Žiadosť o informáciu, či bolo vydané platné povolenie na

postavenie bilboardu pri ceste za Hájikom smerom na Hôrky. Podla

mapy je to zrejme parcela 1380, alebo 1390/7. 

22.4.2016

71 C-22268 16.4.2016

Žiadosť o informácie: - zoznam škôl a školských zariadení, - zoznam 

monitorovacích zariadení, - počty občanov a ich zmeny v 

jednotlivých rokoch, - zoznam obchodných prevádzok.

20.4.2016

72 C-22362 18.4.2016 Žiadosť o poskytnutie uznesenia č. 101/2012 v listinnej forme 22.4.2016



73 C-22729 19.4.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: a.) Koľko konaní na Vašom 

stavebnom úrade prebieha o dodatočné povolenie stavby. b.) Koľko 

bolo odstránených "čiernych" stavieb za posledné 3 roky. c.) Koľko z 

odstránených "čiernych" stavieb bolo realizovaných na cudzom 

pozemku proti vôli vlastníka za posledné 3 roky. d.) Koľko konaní o 

odstránení "čiernej" stavby na cudzích pozemkoch momentálne 

stavebný úrad eviduje.

27.4.2016

74 C-22731 19.4.2016

Žiadosť o informáciu, kedy bude daná úprava za zadným vchodom 

č. 21 bytového domu s.č. 2193, na parc. Č. 6611 do pôvodného 

stavu

27.4.2016

75 C-22732 19.4.2016
Žiadosť o ohlásenie termínu orezu dreviny na pozemku parc. Č. 

C/6589/1
27.4.2016

76 C-22733 19.4.2016
Žiadosť o informáciu ohľadom terénnych úprav na ul. Juraja 

Fándlyho č. 25
27.4.2016

77 C-23385 20.4.2016
Žiadosť o sprístupnenie projektovej dokumentácie dispozičných 

zmien polyfunkčného domu č. s. 2576 na ul. Hlinská
28.4.2016

78 C-23470 21.4.2016
Žiadosť o nahliadnutie do dokumentácie pre stavebné povolenie RD  

na ulici Cintorínska na parcele č. 6/2
28.4.2016

79 C-23914 25.4.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Aké nehnuteľnosti mesto 

Žilina v súčasnosti prenajíma vrátane identifikácie parciel a výmer 

týchto nehnuteľností? 2. Komu tieto nehnuteľnosti mesto 

prenajíma, za aké nájomné s uvedením údajov, či je to nájomné 

vrátane nákladov na prevádzku alebo bez nich a špecifikáciou 

týchto položiek? 3. Aké boli náklady mesta Žilina na úpravu zelene a 

verejných priestranstiev za roky 2010 až 2015? 4. Koľko 

zamestnancov zamestnávalo mesto Žilina v týchto rokoch na tento 

účel? 5. Aký bol príjem primátora v roku 2010 až 2015 za jednotlivé 

mesiace rozdelený na základný a mimoriadny (odmeny, osobné 

ohodnotenie, náhrady výdavkov atď).

29.4.2016

80 C-24001 25.4.2016
Žiadosť o poskytnutie kópie Rozhodnutia o povolení stavby na 

pozemku reg. C č. 6/2 v k.ú. Trnové
28.4.2016

81 C-24060 26.4.2016
Žiadosť o informáciu, či bol prijatý formulár o prideleníe 

nájomného bytu a tým bola predĺžená lehota na rok 2017
2.5.2016

82 C-24500 27.4.2016

Žiadosť o informácie, či a kedy bolo na čiastočné oplotenie 

pozemkov C KN parc. Č. 6561/7, 6561/9, 6561/10, 6561/12 

susediacich s polyfunkčným domom súp. Č. 2576 vydané stavebné 

povolenie alebo či boli práce zrealizované na základe súhladu 

Stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby a kto je stavebníkom 

oplotenia. V prípade, že bolo vydané stavebné povolenie alebo 

súhlas k ohláseniu drobnej stavby, žiadam priložiť kópiu.

6.5.2016

83 C-24828 29.4.2016

Žiadosť o informácie, aký je súčasný stav informatizácie v meste 

Žilina a zároveň aký bol v predchádzajúcich obdobiach (napr. 

zavádzanie, cieľ, priority, financovanie, postupy, prednosti a 

nedostatky).

11.5.2016

84 C-24974 29.4.2016

Žiadosť o informácie: 1.Aké nehnuteľnosti má v súčasnosti vo

vlastníctve mesto Žilina vrátane identifikácie parciel a výmer týchto

nehnuteľností? 2. Aké pozemky vrátane identifikácie parciel a

výmer týchto pozemkov a za akú cenu mesto Žilina predalo za roky

2015,2014,2013,2012,2011,2010, 3. Aké boli náklady mesta Žilina

na zimnú údržbu ciest a miestnych komunikácií za rok 2010-2015,

4. Koľko zamestnancov zamestnávalo mesto Žilina v týchto rokoch

na tento účel, 5. Koľko a aké súdne konania v súčastnosti vedie

mesto Žilina, na akých súdoch a pod akým sp. zn? 

20.5.2016



85 C-25390 3.5.2016

Žiadosť o informácie: - Pri susednom dome č. 207 o akú výnimku

išlo a prečo sa ho netýka základná a doplnková funkcia platného

ÚPN-M Žilina? - Kedy bola v zastupiteľstve prerokovaná moja

žiadosť zo dňa 7.4.2014 a s akým výsledkom?

11.5.2016

86 C-25676 4.5.2016
Žiadosť o informácie, či bolo vydané riadne stavebné povolenie na

výstavbu prístrešku na auto na parcele 983 LV 217
11.5.2016

87 C-26155 9.5.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Aký bol príjem 1. zástupcu

primátora a 2. zástupcu primátora v roku 2010-2015 za jednotlivé

mesiace rozdelený na základný a mimoriadny (odmeny, osobné

ohodnotenie, náhrady výdavkov atď)? 2. Aký zisk/stratu vykazovala

Mestská krytá plaváreň Žilina v roku 2010-2015 a v akej výške

dostala Dotácie od Mesta Žilina v roku 2010-2015? 3. Koľko

zamestnancov má v súčasnosti MsÚ Žilina a koľko je z toho

zamestnancov na materskej dovolenke? 4. Koľko nájomných bytov

vlastní súčasne Mesto Žilina a koľko vlastnilo v roku 2010-2015? 5.

Koľko žiadostí o pridelenie nájomného bytu eviduje Mesto v

súčasnosti a koľko ich evidovalo v roku 2010-2015 a zároveň koľko

bolo pridelených bytov v roku 2010-2015?

18.5.2016

88 C-26338 9.5.2016 Žiadosť o vyhľadanie a sprístupnenie spisu internát súp. č. 2576 18.5.2016

89 C-26572 11.5.2016 Žiadosť o kópiu územného rozhodnutia 18.5.2016

90 C-26746 11.5.2016
Žiadosť o poskytnutie kópie stanoviska OŽP OÚ Žilina k stanovisku 

ZO SZZ 28-97 Žilina - Pod Dubňom zo dňa 28.3.2016
20.5.2016

91 C-26748 11.5.2016

Žiadosť o poskytnutie všetkých informácií ohľadom stavebnej 

činnosti, ktorá je tohto času vykonávaná v Žiline, Hálkova ul. Č. par. 

474/1 vedenom v katastri nehnuteľností ako záhrada.

23.5.2016

92 C-26797 11.5.2016
Žiadosť o informáciu, či môže MsÚ v Žiline vyhotoviť kópiu rodného 

listu bezplatne.
18.5.2016

93 C-27179 13.5.2016 Žiadosť o poskytnutie fotokópie udania 23.5.2016

94 C-27235 13.5.2016

Žiadosť o informácie: 1. V súvislosti s pripravovanou zmenou 

„Územného plánu zóny, Žilinská univerzita“ žiadame 

o informáciu,  kto vyvolal uvedenú zmenu územného plánu a 

kto bude znášať náklady súvisiace s touto zmenou? 2. Aké sú 

predpokladané náklady na zmenu územného plánu zóny, 

Žilinská univerzita? 3. Či budú oslovení vlastníci dotknutých 

pozemkov, ak sú známi, aby mohli v procese vypracovania 

vzniesť prípadné pripomienky a návrhy aby sa celý proces 

ekonomicky zefektívnil (ak sa zapracujú pripomienky a návrhy 

vlastníkov dotknutých pozemkov v úvodnom štádiu 

spracovania zmeny územného plánu proces bude menej 

časovo aj finančne náročný) 4. Ako mesto postupuje pri 

zabezpečovaní odvozu a skládkovania komunálneho odpadu s 

poukazom na skutočnosť, že sa realizuje separovaný zber 

druhotných surovín a aký je príjem mesta z takéhoto zberu 

(predaja druhotných surovín)? 5. Ako sa vypočítava poplatok 

za odvoz komunálneho odpadu a ako sa vyššie uvedený príjem 

z predaja druhotných surovín zohľadňuje vo výške tohto 

poplatku? 6. Aká bola výška poplatku za odvoz komunálneho 

odpadu na FO a na PO za obdobie od roku 2000 až do 

súčasnosti?

23.5.2016

95 C-27518 16.5.2016
Žiadosť o informáciu, či je potrebné nejaké povolenie od

stavebného úradu na inštaláciu klimatizácie
20.5.2016



96 C-27673 16.5.2016

Žiadosť o vyčíslenie za rok 2015: 1 Celková výška vymeranej dane za 

psa v celom meste Žilina vrátane všetkých mestských častí, 2. 

Celková výška vymeranej dane za psa v mestskej časti Žilina-Staré 

mesto a Žilina-Hliny

23.5.2016

97 C-27898 18.5.2016

Žiadosť o informácie o finančných prostriedkoch a materiálnej 

pomoci, ktoré boli poskytnuté MČ Žilina - Trnové v r. 2015 do 

dnešnej doby: 1. Koľko bolo poskytnutých financií v hotovosti, 

načo, kedy a komu boli zaslané? 2. Koľko bolo uhradených faktúr - 

komu, kedy a začo? 3. Aká bola poskytnutá materiálna pomoc - čo, 

komu, načo, kedy a hodnota?

23.5.2016

98 C-28134 19.5.2016
Žiadosť o zaslanie informácií a všetkých písomností súvisiacich so 

stavbou "Trnové, NN prípojka pre ORANGE"
30.5.2016

99 C-28435 20.5.2016

Žiadosť o poskytnutie písomnej informácie ohľadom stavebníka 

predmetnej reklamnej stavby, zákonnosti jej uskutočnenia a 

prípadnej existencii stavebného povolenia k nej.

6.6.2016

100 C-28564 23.5.2016

Žiadosť o informácie o vyhlásení oznamu dňa 17.05.2016 v

miestnom rozhlase Trnové v súvislosti so zasadnutím RŠ pri ZŠ s MŠ

Trnové

30.5.2016

101 C-28565, C-29099
23.5.2016, 

25.5.2016

Žiadosť o informácie o hospodárení ZŠ s MŠ Trnové za obdobie

rokov 2013 a 2015 + doplnok k žiadosti.
27.5.2016

102 C-28619 23.5.2016

Žiadosť o informácie: 1. Aké sú závery marketingovej štúdie na

podporu ideového zámeru Areálu žilinského športu za 18 200 Eur?

Ako je zabezpečené financovanie Areálu žilinského športu? 2. Je

súčasťou vyššie uvedenej marketingovej štúdie aj štúdia návratnosti 

použitých zdrojov? Aké sú jej závery? 3. Ako sú vyčíslené

predpokladané náklady na prevádzku Areálu žilinského športu a je

ich štruktúra a výška? 4. Aký je predpokladaný spôsob financovania

prevádzkových nákladov a akou výškou sa bude Mesto Žilina

podieľať na financovaní týchto nákladov? 5. Bude mať výstavba

Areálu žilinského športu vplyv na fungovanie Mestskej krytej

plavárne, nakoľko súčasťou Areálu žilinského športu by mal byť

plavecký bazén? 6. Prehľad výšky sadzby dane z nehnuteľnosti

vybraných mestom Žilina v rokoch 2010-2015 osobitne pre daň zo

stavieb a osobitne pre daň z bytov?

31.5.2016

103 C-28972 24.5.2016

Žiadosť o informácie, či a kedy bolo na čiastočné oplotenie 

pozemkov C KN parc. Č. 6561/7, 6561/9, 6561/10, 6561/12 

susediacich s polyfunkčným domom súp. Č. 2576 vydané stavebné 

povolenie alebo či boli práce zrealizované na základe súhlasu 

Stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby a kto je stavebníkom 

oplotenia. V prípade, že bolo vydané stavebné povolenie alebo 

súhlas k ohláseniu drobnej stavby, žiadam priložiť kópiu.

2.6.2016

104 C-28973 24.5.2016
Žiadosť o informácie ohľadom veľkoplošnej svetelnej obrazovky na

hoteli Slovakia
25.5.2016

105 C-29304 26.5.2016

Žiadosť o informáciu: 1. Eviduje MsÚ Žilina od 1.1.2015 do dátumu 

prijatia žiadosti nejakú sťažnosť pre narúšanie verejného poriadku v 

súvislosti s hraním hazardných hier? 2. Pokiaľ áno, koľko je 

evidovaných takýchto sťažností pre narúšanie verejného poriadku v 

súvislosti s hraním hazardných hier a kedy boli tieto sťažnosti 

podané? 3. Akým spôsobom boli tieto sťažnosti pre narúšanie 

verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier 

prešetrené a s akým výsledkom boli vybavené?

31.5.2016

106 C-29677 27.5.2016

Žiadosť o zaslanie kópie stanoviska odboru opravných prostriedkov 

Okresného úradu Žilina k stanovisku SZZ- ZO SZZ 28-97 Žilina - Pod 

Dubňom ako aj k stanovisku ostatných príávnických a fyzických 

osôb k zmenám a doplnkom č. 4 ÚP mesta Žilina

1.6.2016



107 C-29705 30.5.2016

Žiadosť o sprístupnenie kópií záväzného stanoviska čísla spisu ZA-

09/0622-03 vydaný Krajským pamiatkovým úradom v Žiline dňa 

29.05.2009

1.6.2016

108 C-29706 30.5.2016

Žiadosť o informácie: 1. Kto je prevádzkovateľom parkoviska 

nachádzajúceho sa na rohu ulíc Daniela Dlabača a Jána Milca? Kedy 

bola podpísaná zmluva, na akú dlhu dobu je podpísaná a za akú 

odplatu? Aké sú možnosti predĺženia tejto zmluvy? 2. Bolo na 

prevádzkovateľa parkoviska nachádzajúceho sa na rohu ulíc Daniela 

Dlabača a Jána Milca vyhlásené výberové konanie? Koľko bolo 

prihlásených účastníkov do výberového konania a prečo bol 

vybraný práve terajší prevádzkovateľ? 3. Akým spôsobom prebieha 

v súčasnosti prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve Mesta 

Žilina? Ak bolo v minulosti prideľovanie bytov odlišné, v čom sa od 

seba odlišovali?  4. Akým spôsobom bol pridelený 2-izbový byt v 

Žiline v trhovej hodnote približne 50 000 Eur hovorcovi mesta Žilina 

Pavlovi Čorbovi spolu s jeho manželkou? Kto stanovil kúpnu cenu 

vo výške cca 700 eur? 5.Mesto Žilina v tom istom dome na Ústeckej 

ulici, len vo vedľajšom vchode, kupovalo dvojizbový byt približne s 

rovnakou rozlohou. Aký bol účel kúpy tohto bytu? Ako bola 

stanovená kúpna cena?

1.6.2016

109 C-29761 30.5.2016

Žiadosť o informácie, či zmeny stavby, ktoré stavebník zrealizoval v 

rozpore s právoplatným stavebným povolením č. 1 a 2 sú alebo nie 

sú predmetom konania o dodatočnom povolení stavby vedenom na 

stavebnom úrade

7.6.2016

110 C- 29988 31.5.2016

Žiadosť o informáciu, na ktorú časť stavby - Stavebné úpravy a 

nadstavba domu č. 3496/60 postavenej na parc. Č. 1760/2, 

1744/14 a 1760/7 bolo určené súpisné a orientačné číslo 

rozhodnutím zo dňa 30.4.2012?

7.6.2016

111 C-30207 1.6.2016
Žiadosť o informácie o fuknčnej ploche stavby č. súp. 1688 na 

pozemku parc. Č. 5292 KN v k. ú. Žilina
8.6.2016

112 C-30687 6.6.2016
Žiadosť o informáciu ohľadom platenia smetí a doručovania 

zásielok
9.6.2016

113 C-30688 4.6.2016 Žiadosť bez určenia informácie 15.6.2016

114 C-30709 6.6.2016

Žiadosť o informácie: 1. Ktorý exekútor vymáha pohľadávky pre 

Mesto Žilina? Akým spôsobom, resp. na základe akých kritérií sa 

vybral exekútor na vymáhanie pohľadávok pre Mesto Žilina? 2. 

Koľko exekútorov sa vystriedalo za posledných 15 rokov vo 

vymáhaní pohľadávok pre Mesto Žilina? 3. Koľko exekučných 

konaní prebieha, v súčasnosti, kde je Mesto Žilina ako povinný a 

ako oprávnený? Koľko exekúcií prebieha na základe rozhodnutia 

súdu a koľko na základe výmeru mesta? (zoznam s údajmi ako 

oprávnený, povinný, exekvovaná suma, exekútor, spisová značka, 

dátum podania návrhu) 4. Ako naložilo Mesto Žilina so sochou 

Andreja Hlinku z Námestia A. Hlinku? 5. Koľko zamestnancov má v 

súčasnosti Mestská krytá plaváreň a koľko je z toho zamestnancov 

na materskej dovolenke - príslušných zamestnancov žiadame 

rozdeliť podľa jednotlivých existujúcich oddelení spolu s výškou ich 

mesačnej mzdy a odmien? 

13.6.2016

115 C-31171 8.6.2016

Žiadosť o informácie-na základe akého právneho predpisu a jeho 

konkrétneho zákonného ustanovenia bolo opätovne vydané 

rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla dňa 30.4.2012 

pod č. 16269/2012-26104/2012-OS-MR

16.6.2016

116 C-31262 8.6.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácie výsledku kontroly, ktorú 

vykonával hlavný kon trolór mesta Žilina v ZŠ s MŠ v Trnovom.
14.6.2016

117 C-31667 13.6.2016
Žiadosť o informácie - odpoveď - stanovisko k odpovedi + podanie 

odvolaní k rozhodnutiam
22.6.2016



118 C-31728 13.6.2016

Žiadosť o informácie: 1. Koľko eviduje v súčasnosti Mesto Žilina 

nedoplatkov na daniach voči fyzickým a voči právnickým osobám, v 

akých výškach a z akých dani?, 2. Koľko bytov vlastní Mesto Žilina 

postavených do roku 31.05.1998?, 3. V zmysle otázky č. 4 zo dňa 

27.05.2016 a Vašej odpovede na ňu Vás žiadame o zoznam 

pridelených bytov, tak ako boli pridelené Miriam Žilinčárovej (resp. 

panovi Čorbovi) spolu s informáciou o kúpnej cene, o koľko izbový 

byt šlo a na akej ulici sa nachádzal tento byt?, 4. Aké boli mesačné 

náklady na plyn Mestského úradu Žilina za rok 2015, 2014, 2013, 

2012, 2011 a 2010?, 5. Aká bola výška finančných prostriedkov 

poskytnutých mestom na mzdy a prevádzku na jedného žiaka 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, na 

jedného žiaka súkromnej školy a cirkevnej školy za rok 2015, 2014, 

2013, 2012, 2011 a 2010?

16.6.2016

119 C-31821 13.6.2016

Žiadosť o poskytnutie údajov: 1. Audio záznamy z Mestskej rady za 

roky 2015 a 2016. 2. Všetky zmluvy a faktúry medzi mestom a 

spološnosťou Slov Media Group s.r.o. za roky 2010 až 2016

15.6.2016

120 C-31853 13.6.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. fotokópie Klaudačného 

rozhodnutia stavieb s. č. 6664 a 6665, k. ú. Žilina, 2. fotokópie 

Zápisnice z kolaudačného konania stavieb s. č. 6664 a 6665, k. ú. 

Žilina, 3. fotokópií Technickej správy a výkresovej dokumentácie 

profesie Architektúra.

20.6.2016

121 C-32284 15.6.2016

Žiadosť o priame sprístupnenie informácií: 1. Audio záznamy z 

Mestskej rady za roky 2015 a 2016. 2. Všetky zmluvy a faktúry 

medzi mestom a spološnosťou Slov Media Group s.r.o. za roky 2010 

až 2016

23.6.2016

122 C-32548 16.6.2016

Žiadosť i informácie na základe akého právneho predpisu a 

konkrétneho právneho ustanovenia bolo vydané rozhodnutie o 

pridelení súpisného a orientačného čísla 3496/60 pre budovu, ktorá 

stála na KNC parc. č. 1744/14 keď na uvedenej parcele 

preukázateľne bola postavebná dielňa, ktorá mala pridelené 

súpisné číslo 3741 a bola vedená na LV č. 5761 k. ú. Žilina?

27.6.2016

123 C-32676 17.6.2016

Žiadosť o informácie: 1. Poskytnutie overenej fotokópie uznesenia 

č. 101/2012. 2. Poskytnutie overenej fotokópie zápisnice z 22. 

zasadnutia MZ v Žiline, konaného 22.10.2012 aj s výsledkom 

hlasovania č. 5, ktorý tvorý prílohu č. 2 zápisnice.

27.6.2016

124 C-32677 17.6.2016

Žiadosť o informácie: 1. Poskytnite mi informáciu či disponujete 

týmito informáciami - návrhom na zaradenie Dariny Tomašcovej do 

zoznamu kandidátov na voľbu prísediacej na obdobie rokov 2008 až 

2012, - vyhadrením predsedu súdu, ktoré bolo podané k uvedenej 

kandidátke, - zápisnicou zo zasadnutia MZ v Žiline vrátane 

uznesenia, ktorým bola uvedená p. Darina Tomašcová zvolená za 

prísediacu, - osvedčením o jej zvolení 2. Tými, ktorými 

nedisponujete, mi poskytnite informáciu, že čo ste s nimi urobili. 3. 

Poskytnite mi informáciu, že na základe ktorého ustanovenia 

konkrétneho zákona ste s nimi uroboli to čo ste s nimi urobili.

27.6.2016

125 C-33134 20.6.2016

Žiadosť o poskytnutie informácií: 1. Aký útvar vykonáva agendu 

týkajúcu sa evidencie budov, konkrétne: a) vydávanie oznámení o 

pridelení súpisného čísla, b) vydávanie oznámení o zrušení 

súpisného čísla, 2. Aký útvar vydáva potvrdenia o veku stavieb a na 

základe akých podkladov: a) potvrdenia o veku stavieb postavených 

pred r. 1976, ku ktorým sa podklady nezachovali, b) potvrdenia o 

veku stavieb, postavených po r. 1976, 3. Aký počet stavieb eviduje 

ku dňu sprístupnenia informácií Vaše mesto?

28.6.2016



126 C-33222 21.6.2016

Žiadosť o informáciu, aké presné opatrenia (úloha, termín, 

zodpovedný) prijalo Mesto Žilina v súvislosti s Upozornením 

prokurátora OP Žilina z 31.05.2016 v zmysle § 28 Zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre  to z dôvodu porušenia ustanovení § 3, 

§ 49 ZáK. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vo veci preskúmania 

zákonnosti Rozhodnutia Mesta Žilina sp. zn. : 12877/2011-

47195/2014-OS-HL, zo dňa 20.10.2014. 

29.6.2016

127 C-33225 21.6.2016

Žiadosť o informácie: 1. Aké boli mesačné náklady na elektrickú 

energiu Mestského úradu Žilina za rok 2015, 2014, 2013, 2012, 

2011 a 2010?, 2. Aký bol príjem hlavného kontrolóra v roku 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 za jednotlivé mesiace rozdelený na 

základný a mimoriadny (odmeny, osobné ohodnotenie, náhrady 

výdavkov atď)? 3. Aké boli náklady na služobné motorové vozidlo 

pre výkon funkcie primátora (kúpené v roku 2001 ešte primátom 

Jánom Slotom) za roky 2001- 2016?, 4. Má primátor mesta Žilina 

osobného šoféra ? Ak áno, aký bol príjem osobného šoféra za 

obdobie vykonávania funkcie primátora Ing. Chomu za jednotlivé 

mesiace rozdelený na základný a mimoriadny príjem (odmeny, 

osobné ohodnotenie, náhrady výdavkov atď? , 5. V ktorých 

lokalitách v Meste Žilina a kedy je plánovaná obnova starých a 

realizácia nových detských ihrísk?

29.6.2016

128 C-33973 25.6.2016

Žiadosť o informácie: 1. Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) 

a N1 je výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, 

má prenajatých, požičaných, a pod...) Vaše mesto, mestská časť, 

obec?, 2. Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 sú 

výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má 

prenajatých, požičaných, a pod…) rozpočtové a príspevkové 

organizácie, ktorých zriaďovateľom je Vaše mesto, mestská časť, 

obec ?, 3. Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 sú 

výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má 

prenajatých, požičaných, a pod…) obchodné spoločnosti, ktorých 

jediným spoločníkom/akcionárom je Vaše mesto, mestská časť, 

obec ?, 4. Koľko vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 je 

výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má 

prenajatých, požičaných, apod…) Vaše mesto, mestská časť, obec, 

rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je 

Vaše mesto,mestská časť, obec a obchodné spoločnosti, ktorých 

jediným spoločníkom/akcionárom je Vaše mesto, mestská časť, 

obec. (súčet otázky 1+2+3)?

29.6.2016

129 C-34299 28.6.2016

Žiadosť o: 1. poskytnutie kópie stavebného povolenia k stavbe 

oplotenia na pozemku parc. Č. 7027/120 v k. ú. Žilina a kópií 

všetkých úkonov stavebného úradu a účastníkov príslušného 

stavebného konania, 2. poskytnutie kópie stavebného povolenia k 

stavbe súp. č. 8779 postavenej na parc. č. 7027/137 v k. ú Žilina 

(budova autoumyvárky a admin. budovy) a kópií všetkých úkonov 

stavebného úradu a účastníkov príslušného stavebného konania

11.7.2016

130 C-34300 28.6.2016

Žiadosť o zaslanie informácie o vyčlenení finančnej čiastky mestom 

Žilina na účelové dotácie určené pre základné školy s materskými 

školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina pre kalentárny 

rok 2012 a 2013.

11.7.2016


