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

prístupe k informáciám
Dátum vybavenia

1 569 5.1.2018
Žiadosť o informácie ohľadom zatepľovania paneláku na Gaštanovej 

ulici 26-30, ktorej správcom je OSBD Žilina.
16.1.2018

2 598 6.1.2018

Žiadosť o informácie: 1. Prehľad spolupráce s partnerským mestom 

Chang-Chun, Čínska ľudová republika. 2. Počet a obdobie konania 

delegácií mesta Žilina do partnerského mesta Chang-Chun. 3. Počet 

a obdobie konania delegácií partnerského mesta Chang-Chun do 

mesta Žilina. 4. Program delegácií v zmysle bodu 2 a 3 žiadosti.

15.1.2018

3 844 9.1.2018

Žiadosť o informácie: 1. Akú činnosť vykonáva kontrolór mesta, čo 

má za úlohu a kde je jeho sídlo. 2. Žiadam adresu Žilinského 

samosprávneho kraja.

15.1.2018

4 857 9.1.2018

Žiadosť o informácie: 1. Poskytnutie podkladov, na základe ktorých 

bolo toto posúdenie realizované, ako aj jeho záverov. 2. poskytnutie 

podkladov a odborného posúdenia, na základe ktorých sa ustúpilo 

od tohto riešenia.

18.1.2018

5 1176 10.1.2018

Žiadosť o informácie: 1. Predloženie výsledkov štátneho stavebného 

dohľadu, ktorý bol vykonaný v súvislosti so stavbami umiestnenými 

na  parcele č. 5132/27 v katastrálnom území Žilina (ulica Za 

plavárňou). 2. predloženie spisovej značky a oznámenia o začatí 

stavebného a oznámenie termínu miestneho zisťovania súvisiaceho 

s prebiehajúcim konaním podľa § 88 v spojení s § 88a stavebného 

zákona.

18.1.2018

6 2096 16.1.2018

Žiadosť o poskytnutie štatistiky o recyklacii v meste Žilina. Kde by 

som mohla nájsť informácie o percentách separovaneho odpadu, 

mnozstve bioodpadu a jeho pomer ku celkovemu mnozstvu 

komunalneho odpadu.

23.1.2018

7 2234 16.1.2018
Žiadosť o poskytnutie informácii týkajúcich sa osoby stavebníka a 

zaslanie kópie príslušného stavebného povolenia, ak bolo vydané.
5.2.2018

8 2237 16.1.2018

Žiadosť o predloženie stavebného povolenia č. 7739/2012-

12076/2012-OS-OSW a kolaudačného rozhodnutia č. 10398/2015-

28875/2015-OS-MT.

25.1.2018

9 2511 17.1.2018

Žiadosť o informáciu o odmenách poslancov mestského 

zastupiteľstva za roky 2016 a 2017 vo forme menného zoznamu a 

kumulatívnej výšky odmien.

22.1.2018

10 2927 19.1.2018
Žiadosť o vysvetlenie nesúladu o počte obyvateľov uvádzaný na 

stránke mesta Žilina a údajom zo štatistického úradu.
25.1.2018

11 3751 24.1.2018
Žiadosť o zaslanie príloh uvedených na str. 2  v Technickej správe A 1 

z februára 2013, vypracovenej  Ing. Martinom Novotným.
2.2.2018

12 3889 25.1.2018 Žiadosť o zaslanie adresy VÚC a informácií týkajúcich sa VÚC. 26.1.2018

13 4876 31.1.2018

Žiadosť o informáciu: Geometrický plán schválený katastrálnym 

úradom na stavbu na parc. KN 683, 684/1, 684/2 v k. ú. Žilina, 

vystavený v kolaudačnom konaní pre stavebný odbor mestského 

úradu.

2.2.2018

14 5045 31.1.2018

Žiadosť o informácie ohľadom odstránenia reklamnej stavby typu 

billboard s rozmermi informačnej plochy 5,1m x 2,4m, ktorá bola 

umiestnená pri ceste I. triedy 18 vpravo pri vozovke v smere zo Žiliny 

do Martina, na pozemku C-KN č. 1417/58, k. ú. Trnové, obec Žilina.

8.2.2018

15 5226 1.2.2018
Žiadosť o o sprístupnenie informácie o aktuálnej výške nedoplatkov 

FO/PO voči mestu na miestnych daniach.
5.2.2018

16 5920 6.2.2018

Žiadosť o informácie ohľadom odkúpenia mestského pozemku: 1. 

Ako prístušný orgán ( Mestské zastupiteľstvo) v tejto veci rozhodlo. 

2. Zaslanie rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. 3. Zaslanie 

zápisnice z predmetného zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

8.2.2018

17 6361 8.2.2018

Žiadosť o informácie týkajúce sa asfaltového cestného telesa 

nachádzajúceho sa v kat. úz. Bytčica, postaveného na CKN parcele 

1401/1 zastavané plochy na nádvoria o výmere 1 264 m².

19.2.2018

18 6381 7.2.2018 Žiadosť o informácie: chystá sa v meste nejaký hudobný koncert? 8.2.2018



19 6463 8.2.2018

Žiadosť o nahliadnutie k projektovej dokumentácii, stavebnému 

konaniu a ku kolaudačnému rozhodnutiu k stavbe Rezidencia 

Lesopark, Karpatská 8402/9A, Žilina . Taktiež žiadam o nahliadnutie 

a možné vyhotovenie potrebnej fotokópie k výpočtu súčasných 

parkovacích miest k obchodnému priestoru na spodnom podlaží.

19.2.2018

20 6512 9.2.2018

Žiadosť o informácie ohľadom stavby hokejového ihruska s 

adfaltovým povrchom a mantinelmi, ktorá nie je evidovaná v katastri 

nehnuteľností.

19.2.2018

21 6595 9.2.2018 Žiadosť o informáciu, dokedy bude tento stav pretrvávať? 13.2.2018

22 6630 9.2.2018

Žiadosť o informácie: 1. koľko rozhodnutí o vydaní záväzného 

stanoviska obce podľa ust. § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z.z. o 

tepelnej energetike v platnom znení  o súlade pripravovanej 

výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným 

tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW s koncepciou 

rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky vydalo mesto Žilina od 

účinnosti zákona č. 657/2004 Z.z., t.j. od 01.01.2005 do súčasnosti; 

pôvodne išlo o potvrdenie obce podľa § 12 ods. 6 v pôvodnom znení 

zákona č. 657/2004 Z.z.; Zároveň Vás žiadame o zaslanie všetkých 

týchto rozhodnutí/potvrdení mesta Žilina v elektronickej forme; 2. 

koľko konaní o vydaní záväzného stanoviska obce podľa ust. § 12 

ods. 8 zákona č. 657/2004 Z.z. momentálne na meste Žilina prebieha 

a aké sú ich spisové značky (čísla konaní).

20.2.2018

23 6692 10.2.2018
Žiadosť o zaslanie kontaktných údajov na elektronické zasielanie 

hlásení o počte prenocovaní platiteľa dane.
19.2.2018

24 6981 12.2.2018

Žiadosť o informácie, v akej platovej triede podľa najnáročnejšej 

pracovnej činnosti sú  zaradení zamestnanci oddelenia právneho 

odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline s 

vysokoškolským právnickým vzdelaním v prípade, ak sú odmeňovaní 

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a ako je definovaná pracovná 

činnosť (časť katalógu pracovných činností a jej textové 

vymedzenie).

20.2.2018

25 7187 13.2.2018

Žiadosť o informáciu, z akého dôvodu boli orezávané stormy a kríky 

v okolí Trenčianskej ulici. Toto orezávanie bolo uskutočňované v 

zimnom období začiatkom februára. Je to vrcholne necitlivé, takéto 

zásahy by sa mali robiť v období vegetačnéhoí pokoja v jesenných 

mesiacoch.

22.2.2018

26 7402 14.2.2018

Žiadosť o informácie: 1. Bola mestom Žilina uzavretá kúpna zmluva 

alebo akákoľvek iná zmluva, týkajúca sa parcely registra „E“ č. 3500 

alebo parcely registra „E“ č.

3501 v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, alebo ich 

časti? Ak áno, prosím o sprístupnenie písomného vyhotovenia takej 

zmluvy (zmlúv). 2. Bola mestom Žilina uzavretá kúpna zmluva alebo 

akákoľvek iná zmluva, týkajúca sa parcely registra „C“ č. 7043/64 

alebo parcely registra „C“ č. 7043/65 v katastrálnom území Žilina, 

ktoré boli na základe geometrického plánu odčlenené z parciel 

registra „E“ č. 3500 a 3501, katastrálne územie Žilina, obec Žilina, 

okres Žilina? Ak áno, prosím o sprístupnenie písomného vyhotovenia 

takej zmluvy (zmlúv).

20.2.2018

27 7470 15.2.2018

Žiadosť o informácie, či bol mestským úradom v Žiline vydaný 

pôvodnému vlastníkovi zmienenej budovy a prenajímateľovi Euro 

Mall Žilina S.C., súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy s Nájomcom 

za účelom poskytovania služieb Nájomcom a zaslanie tohto súhlalsu.

23.2.2018

28 8337 21.2.2018

Žiadosť o informácie ohľadom žiadaných opráv v mestskom 

nájmnom byte počas celého nájmu, zoznam vykonaných opráv zo 

strany majiteľa či správcu, celková suma, ktorá je z nájomného 

nasporená vo fonde opráv za celý čas uhrádzania nájomného a 

celková suma použitá na opravy, ktoré boli v byte vykonané.

23.2.2018

29 8361 21.2.2018
Žiadosť o informácie v súvislosti s vykonanými výpokovými prácami 

na pozemku KN-C č. 4239/7 v k. ú. Žilina LV 7210.
1.3.2018



30 8683 23.2.2018 Žiadosť o sprístupnenie správy hlavného kontrolóra č. 17/2015. 26.2.2018

31 10274, 11861 26.2.2018

Žiadosť o informácie: 1. Kto Vás upozornil na to, že nemáme v 

poriadku stanovy. 2. Akým spôsobom ste boli upozornení na to, že a 

aby ste nám kópiu tejto písomnosti zaslali v kópii. 3. Kópiu tohto 

upozornenia, ak ho máte v písomnej forme. 4. Uvedenie zákonných 

ustanovení na základe ktorých žiadate predložiť interné dokumenty 

nášho združenia (zápisnice valného zhromaždenia a predsedníctva 

nášho združenia).

5.3.2018

32 12283 27.2.2018
Žiadosť o sprístupnenie Projektu možnosti otočenia autobusu na 

novo navrhovanom mieste Žilina - Zástranie.
7.3.2018

33 12310 27.2.2018

Žiadosť o informácie či za posledných 7 rokov udelilo Mesto Žilina 

pokuty za správne delikty vyplývajúce  zo stavebného zákona, 

ktorým subjektom, v akých výškach a za aké porušenie.

8.3.2018

34 12922 1.3.2018
Žiadosť o informácie ohľadom prístupovej cesty k nášmu 

priemyselnému areálu.
6.3.2018

35 13593 5.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. akým spôsobom bolo overované, či 

napríklad OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa koná prostredníctvom 

oprávnenej osoby, aké interné dokumenty od tohto združenia boli 

vyžiadané a ktoré z nich toto OZ aj doručilo. 2. preukázanie odbornej 

spôsobilosti pracovníka orgánu ochrany prírody a to overeným 

diplomom z vysokej školy prírodovedného zamerania, 

splnomocnenie aktuálneho primátora konať v mene mesta Žilina 

výrubové konanie. 3. uvedené rozhodnutie doručili v elektronickej 

podobe a do elektronickej schránky nášho združenia, pričom 

žiadame o zvýraznenie tých častí textu tohto rozhodnutia, z ktorého 

podľa Vás Vami tvrdené skutočnosti vyplývajú spolu s uvedeným 

právnych argumentov, na ktorých túto domnienku zakladáte. 

14.3.2018

36 13594 6.3.2018
Žiadosť o informácie ohľadom položenia asfaltového koberca na 

poľnú cestu z Bytčice do Rosiny.
14.3.2018

37 14024 7.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Kto a kedy požiadal o stavebné povolenie na 

stavbu záhradnej chatky. 2. Kto a kedy vydal povolenie na vyňatie z 

pôdneho fondu. 3. kto a kedy vydal kolaudačné rozhodnutie a 

súpisné číslo.

16.3.2018

38 15899 8.3.2018
Žiadosť o sprístupnenie informácií k spisu týkajúceho sa stavebnej 

činnosti na parcele C 691/2 v k. ú. Žilina.
14.3.2018

39 15900 8.3.2018

Žiadosť o informácie: a) či máte informáciu o nezákonnom prenájme 

bytu Mesta Žilina v prospech tretích osôb. b) ak nie, akým spôsobom 

bude Mestom Žilina riešený nezákonný podnájom bytu.

15.3.2018

40 16566 8.3.2018

Žiadosť o informácie: kedy Mesto Žilina zaplatilo tomuto 

dodávateľovi faktúru a žiadam Vás o zaslanie fotokópie faktúry za 

dodanie predmetu zmluvy. 

16.3.2018

41 15655 8.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Bola v minulosti schválená prevádzka CO 

krytu na adrese Alexandra Rudnaya 23, Žilina? 2. Ak áno, tak kedy a 

na základe akých podkladov? 3. Ak áno, ako bol schválený 

prevádzkový čas? 4. Bol schválený CO kryt na využitie ako Hudobný 

klub? Ak áno, tak kedy a na základe akých podkladov? 5. Ktoré 

ustanovenia VZN mesta Žilina boli aplikované na prevádzkovanie 

predmetného priestoru?

19.3.2018

42 19310 14.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Platila p. Ďuranová daň u nehnuteľnosti na 

parcelu KNC par. č. 3/4 - záhrada o výmere 276 m², k. ú. Považský 

Chlmec, vedenej na LV č. 1067 do 16.12.2015? 2. Platila p. Ďuranová 

daň z nehnuteľnosti na pozemok KNC parc. č. č. 3/4 - záhrada o 

výmere 276 m², k. ú. Považský Chlmec, v podiele 115/276 Mestu 

Žilina?

20.3.2018



43 19497 14.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Kedy a za akých podmienok uzatvorilo 

Mesto Žilina ako nájomca, nájomnú zmluvu alebo inú obdobnú 

zmluvu za účelom užívania nehnuteľnosti za odplatu, s predmetom 

nájmu - detské ihriská, zariadenia pešej dopravy a technické 

vybavenie, odpočinkové plochy s drobnou architektúrou, pešie 

chodníky, miestne komunikácie, park, verejná zeleň. 2. Kedy a za 

akých podmienok uzatvorilo Mesto Žilina ako prenajímateľ, nájomnú 

zmluvu alebo inú obdobnú zmluvu za účelom užívania nehnuteľnosti 

za odplatu, s predmetom nájmu - detské ihriská, zariadenia pešej 

dopravy a technické vybavenie, odpočinkové plochy s drobnou 

architektúrou, pešie chodníky, miestne komunikácie, park, verejná 

zeleň.

22.3.2018

44 19537 14.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Mená, priezviska členov mestskej rady (a 

jednotlivé strany, poprípade koalície, za ktoré jednotliví členovia 

mestskej rady kandidovali). Vzhľadom na to, či je dodržaná 

podmienka repšektovania výsledku komunálnych volieb. 2. Či vaše 

mesto má schválený rokovací poriadok mestskej rady, ak áno zaslať 

kópiu. 3. Či rokovací poriadok mestskej rady máte zverejnený aj na 

svojej webovej stránke. 4. Informáciu, či mestská rada má 

oprávnenie v zmysle rokovacieho poriadku stiahnuť bod a tento bod 

nepredložiť na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu. Napríklad 

žiadosť občana o odkúpenie pozemku, ktorý prešiel výborom 

mestskej časti, mestsk. komisiami (stavebná a finančná), ale do 

mestského zastupiteľstva neprejde, nakoľko tento bod stiahne 

mestská rada bez uvedenia dôvodu.

19.3.2018

45 19752 15.3.2018 Žiadosť o poskytnutie fotokópií zo spisu č. 3721/2016-DB 23.3.2018

46 20279 19.3.2018 Žiadosť o informáciu ohľadom svadby v starej Radnici. 23.3.2018

47 20281 19.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Bola v minulosti schválená prevádzka CO 

krytu na adrese Alexandra Rudnaya 23, Žilina? 2. Ak áno, tak kedy a 

na základe akých podkladov? 3. Ak áno, bola v predmetnom období 

schválená zmena účelu využitia stavby? 4. Bol schválený CO kryt na 

využitie ako Hudobný klub? Ak áno, tak kedy a na základe akých 

podkladov?

27.3.2018

48 20587 19.3.2018
Žiadosť o informácie k vypracovaniu Diplomovej práce (názov: 

Indikátory zeleného mesta: Prípadová štúdia mesta Košice)
27.3.2018

49 20588 19.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Aká bola priemerná mzda zamestnankýň 

ÚHK zaradených v pracovnej pozícii odborný referent špecialista a 

odborný referent  za obdobie roka 2017 (poprosím uviesť štatistický 

údaj). 2. Aká bola priemerná mzda vedúcej oddelenia kontroly za 

obdobie roka 2017 .

26.3.2018

50 20605 20.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. k prílohe č. 1 Zmluvy č. 24/2018 o 

poskytovaní služieb údržby verejnej zelene a služieb čistoty mesta 

Žilina. 2. Kto a v zmysle akého právneho predpisu je povinný 

vykonávať údržbu verejnej zelene.

23.3.2018

51 20658 20.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Či firmy LOTO, s.r.o. a OTO s. r. o. platia za 

komunálny odpad na území mesta. 2. Či im mesto tento komunálny 

odpad odváža.

26.3.2018

52 20820 21.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Kedy si podala žiadosť o pridelenie 

nájomného bytu Mgr. Hellová? Či splnila podmienku pri prvom 

pridelení? Kedy jej bol byt pridelený a akým spôsobom? Či splnila 

všetky zákonné podmienky pri ďalšom predlžovaní nájomnej 

zmluvy? 2. Počet osôb prihlásených na TP? 

28.3.2018



53 20821 21.3.2018

Žiadosť o informácie: a) Priemerná mesačná mzda zamestnankýň 

ÚHK zaradených v pracovnej pozícii odborný referent špecialista a 

odborný referent za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017.

b) Priemerná mesačná  mzda zamestnankýň ÚHK zaradených v 

pracovnej pozícii odborný referent špecialista za obdobie od 

01.07.2017  do 31.12.2017.

c) Priemerná mesačná mzda vedúcej oddelenia kontroly za obdobie 

od 01.01.2017 do 31.12.2017.

28.3.2018

54 20914 21.3.2018

Žiadosť o informácie: zoznam všetkých podujatí, ktoré usporiadatelia 

oznámili Vašmu mestu za obdobie január, február, marec, 2018 a 

január až december 2017

3.4.2018

55 21550 22.3.2018
Žiadosť o informácie o zámeroch mesta Žilina s výstavbou na parc. 

KN-C 3775/2.
29.3.2018

56 21551 22.3.2018 Žiadosť o informáciu, čo sa stavia pod MsÚ? 29.3.2018

57 24613 22.3.2018
Žiadosť o informáciu ohľadom výstavby na pozemku medzi Europace 

a The Cube v Žiline na Vlčincoch.
29.3.2018

58 23135 27.3.2018

Žiadosť o informácie: 1. Je pravdivá informácia, že elektrická 

porucha v mestskom byte bude dočasne odstránená nie sekaním do 

steny ale len natiahnutím nových káblov a ich zalištovaním na 

povrchu steny? 2. Stanovisko ohľadom dohody k bytu na Bajzovej 

ulici. 3. O odpoveď na moju žiadosť zo dňa 30.01.2018 ako aj 

uvedenie dôvodov, prečo ste tak doteraz neurobili.

10.4.2018

59 23136 27.3.2018
Žiadosť o informácie: ako účastník konania žiadam o informáciu o 

výsledku vyriešenia priestupku - čiernej stavby bez povolenia.
10.4.2018

60 23675 31.3.2018
Žiadosť o zaslanie dokumentov: Rozpočet na rok 2017 a Záverečný 

účet za rok 2017 v elektronickej verzii na CD nosiči.
5.4.2018

61 24105 4.4.2018

Žiadosť o oznámenie, pod akým číslom konania bolo vydané 

stavebné povolenie na výstavbu výkonného vysielača v zastavanom 

území, ktorý je umiestnený  na dome č.s. 363, postavenom na 

zastavanom pozemku C KN p.č. 1350 v k.ú. Žilina, susediacom s 

domom č.s. 364, v ktorom vlastníme byty.

11.4.2018

62 24196 4.4.2018

Žiadosť o informáciu na kontakt alebo povolenie na vyčistenie časti 

zeminy od popadaného dreveného odpadu z výrubu stromov na 

Veľkom dieli - ul. Vysokoškolákov.

11.4.2018

63 24465 6.4.2018
Žiadosť o informácie ohľadom asfaltového telesa na parc. č. KNC 

1401/1 v k. ú. Bytčica.
16.4.2018

64 24600 9.4.2018

Žiadosť o informácie: 1. Ktoré z nasledujúcich výrubových konaní 

bolo zakončené rozhodnutím. 2. Kto všetko bol účastníkom vo 

výrubových konaniach. 3. Aké podklady boli zabezpečené vo 

výrubových konaniach. 4. Jednotlivé zabezpečené podklady 

výrubových konaní. 5. Jednotlivé prípadné rozhodnutia výrubových 

konaní.

65 24820 7.4.2018 Žiadosť o informácie o zriadení emisnej zóny v Žiline. 11.4.2018

66 24862 9.4.2018

Žiadosť o vyhotovenie fotokópií stavebného povolenia a 

kolaudačného rozhodnutia k nehnuteľnosti - čerpacia stanica s. č. 

563, postavená na pozemku C KN 1332/2 v k. ú. Bytčica.

16.4.2018

67 25501 12.4.2018
Žiadosť o informácie v súvislosti s realizáciou premostenia a úpravy 

jestvujúcej cesty na stávajúcej komunikácii.
23.4.2018

68 26049 16.4.2018

Žiadosť o poskytnutie informácie o ďalšom priebehu a ukončeniu 

exekučného konania k odstráneniu nepovolenej stavby veľkoplošnej 

reklamnej svetelnej obrazovky na hoteli Slovakia: došlo už 

exekútorom k predaju nehnuteľných vecí REPORT INVESTU, aby boli 

uhradené náklady na demontáž?

24.4.2018

69 26206 17.4.2018

Žiadosť o sprístupnenie informácie: 1. bol vo vašom meste vykonaný 

procesný resp. personálny audit za posledných 10 rokov? 2. Ak bol 

vo vašom meste vykonaný procesný resp. personálny audit za 

posledných 10 rokov, žiadam o sprístupnenie zmluvy so 

spoločnosťou, ktorá tento audit vykonala.

25.4.2018



70 26651 18.4.2018

Žiadosť o informácie: 1. zloženie Rady ŠZ pri Centre voľného času, 

Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, spolu s Emailovou adresou. 2. 

zápisnicu z výberového konania na riaditeľa Centra voľného času, 

Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, ak už prebehlo. 3. vyjadrenie 

kompetentných: predsedu Rady školského zariadenia a vedúcej 

odboru školstva, ohľadom splnenia kvalifikačných predpokladov 

podľa platnej legislatívy, jednotlivých uchádzačov.

27.4.2018

71 27613 24.4.2018
Žiadosť o oznámenie stavebníka, príp. nájomcu, ktorým bolo toto 

stavebné a kolaudačné rozhodnutie vydané.
30.4.2018

72 27616 24.4.2018 Žiadosť o fotokópiu odpovede z Biskupského úradu Žilina. 2.5.2018

73 27690 24.4.2018

Žiadosť o informácie či je možné na verejnom priestranstve pri 

bytovom dome na betónovej ploche resp. zatrávnenej časti grilovať 

na plynovom grile.

30.4.2018

74 27756 25.4.2018

Žiadosť o sprístupnenie informácií a dokumentov týkajúcich sa 

rozhodnutí a povolení, ktorými boli povolené výkopové práce a 

prípadne akákoľvek iná stavba na pozemku KN C parcele č. 7930/52.

4.5.2018

75 27955 25.4.2018

Žiadosť o informácie, v akom právnom režime Vaše mesto Žilina ako 

vlastník nebytového priestoru - protileteckého krytu - vo vzťahu k 

tomuto spoločenstvu funguje.

4.5.2018

76 28416 27.4.2018

Žiadosť o sprístupnenie spisu č. 4929/2017 vo veci kolaudačného 

konania č. s. 4929/2017 " Výmeny zasklenných schodiskových stien 

bytového domu 112 b. j., ul. Osiková 3210/1-8, Žilina.

9.5.2018

77 28419 30.4.2018
Žiadosť o informácie ohľadom asfaltového telesa na parc. č. KNC 

1401/1 v k. ú. Bytčica.
11.5.2018

78 28788 2.5.2018

Žiadosť o informácie: 1. Súhlas ODI Žilina, 2. Dopravné určenia 

vydané mestom Žilina a OÚ Žilina, 3. Ďalšie listiny súvisiace s 

umiestnením predmetnej autobusovej zastávky.

11.5.2018

79 29100 3.5.2018
Žiadosť o informáciu, kedy bude vykonané kosenie trávy na 

pozemkoch mesta na ulici Nešporova.
11.5.2018

80 29129 4.5.2018

Žiadosť o informácie o akomkoľvek stavebnom konaní na parc. č. 

1380/17, 1380/25, 1380/26, 1380/145, 1380/381, 1380/382 v k. ú. 

Bytčica.

16.5.2018

81 29333 5.5.2018

Žiadosť o informáciu, prečo moje elektronické podanie, ktoré som 

zaslal dňa 30.4.2018 elektronickou poštou a ktoré bolo podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom,  je považované za 

nedostačujúce?

15.5.2018

82 29479 7.5.2018

Žiadosť o zaslanie kópie protestu prokurátora proti: 1/ VZN mesta 

Žilina č. 21/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Pd 

55/18/5511, JUDr. Dobešová, 03.05.2018
17.5.2018

83 30988 16.5.2018

Žiadosť o sprístupnenie písomných vyhotovení všetkých 

právoplatných rozhodnutí vydaných mestom Žilina ako stavebným 

úradom vo vzťahu k domu s.č. 349 na pozemku p.č. 246, okres Žilina, 

k.ú. Budatín.

24.5.2018

84 31076 16.5.2018

Žiadosť o informáciu či niektoré zo všeobecných záväzných nariadení 

platných pre mesto Žilina definuje čas určený na hrubé práce ( 

vŕtanie, búchanie, pílenie, klepanie...) počas prerábky v paneláku.

24.5.2018

85 31324 17.5.2018

Žiadosť o zdokumentovanie splnenia zákonných podmienok v zmysle 

Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 

vieryhodným spôsobom preukázané: - splnenie kvalifikačných 

predpokladov na výkon pedagogickej činnosti, - vykonanie prvej 

atestácie, - splnenie podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti.

28.5.2018

86 31385 18.5.2018
Žiadosť o infortmácie ohľadom predaja mestských budov a 

podmienok ich predaja.
6.6.2018

87 31485 18.5.2018

Žiadosť o zaslanie časti projektovej dokumentácie k výmene 

verejného osvetlenia v meste Žilina na ulici Juraja Fándlyho v úseku 

od križovatky s ul. Komenského po križovatku s ulicou A.Bernoláka. 

28.5.2018

88 31538 19.5.2018

Žiadosť o informácie: Zásady odmeňovania poslancov MsZ Žilina, 

členov neposlancov komisií a paušále náhrady a náklady ďalších 

výdavkov poslancov pri plnení úloh.

23.5.2018



89 32224 22.5.2018
Žiadosť o sprístupnenie dokumentu - Námietky predpojatosti Centra 

voľného času Spektrum hlavnému kontrolórovi.
29.5.2018

90 32225 23.5.2018
Žiadosť o informácie: evidencniu žiadostí podľa § 20 zákona o 

slobode informácií za rok 2015, 2013, 2017.
29.5.2018

91 32722 27.5.2018

Žiadosť o informácie: 1. Veto primátora: a. Koľkokrát bolo v 

aktuálnom volebnom období (od komunálnych volieb v roku 2014 

dodnes) využité primátorom jeho právo pozastaviť výkon uznesenia 

mestského zastupiteľstva a o aké konkrétne prípady išlo? b. 

Koľkokrát a v ktorých prípadoch bolo veto primátora prelomené 

zastupiteľstvom? 2. a. Protesty prokurátora: Koľkokrát bol v 

aktuálnom volebnom období (od komunálnych volieb v roku 2014 

dodnes) vznesený protest prokurátora v súvislosti s výkonom 

samosprávy vo Vašom meste a o aké konkrétne prípady išlo? b. 

Koľkokrát a v ktorých prípadoch samospráva protestom nevyhovela 

a prečo? 

c. V prípade, ak sa prokurátor v niektorých z týchto prípadov obrátil 

aj na súd, ako súd o týchto protestoch rozhodol? 

30.5.2018

92 32731 26.5.2018 Žiadosť o informácie ohľadom vyrúbenia dane za nehnuteľnosť. 5.6.2018

93 34183 4.6.2018 Žiadosť o sprístupnenie spisu č. 2334/2017-OSP-VL. 4.6.2018

94 34332 5.6.2018

Žiadosť o informácie: 1. Je pravdivá informácia, že elektrická 

porucha v mestskom byte bude dočasne odstránená nie sekaním do 

steny ale len natiahnutím nových káblov a ich zalištovaním na 

povrchu steny? 2. Stanovisko ohľadom dohody k bytu na Bajzovej 

ulici. 3. O odpoveď na moju žiadosť zo dňa 30.01.2018 ako aj 

uvedenie dôvodov, prečo ste tak doteraz neurobili.

13.6.2018

95 34600 5.6.2018 Žiadosť o sprístupnenie zmluvy č. 191/2018 vrátane všetkých príloh. 12.6.2018

96 35085 8.6.2018
Žiadosť o informácie, či som zaplatil za rok 2018 poplatok za 

komunálny odpad.
13.6.2018

97 35259 11.6.2018

Žiadosť o informácie - zaslať revízie a kontroly vyhradených 

technických zariadení za komplet objekt Zimný štadión Športová 5, 

010 01 Žilina spolu aj s tréningovou halou.

13.6.2018

98 35570 12.6.2018
Žiadosť o informácie, ako to vlastne s bezplatným cestovaním týchto 

neplnoletých "dlžníkov" je? 
14.6.2018

99 36062 15.6.2018 Žiadosť o informáciu o vyriešení priestupku. 21.6.2018

100 36111 15.6.2018

Žiadosť o informácie: 1. Kópiu SP na stavbu osadenú na pozemku 

3512/62 k. ú. Žilina. 2. Vysvetliť, ako je možné, že stavba je osadená 

na hranicu pozemku 3542/62 bez súhlasu vlastníka sus. 

Nehnuteľnosti. 3. Doložiť zápis o vytýčení stavby zodpovedným 

geodetom.

25.6.2018

101 36290 18.6.2018

Žiadame o predloženie stavebného povolenia stavby na parcele č. 

3512/49 k. ú. Žilina, ktorého susediaci pozemok je 3541 a pri 

vydávaní povolenia neboli majitelia oslovení. Zároveň žiadame 

doložiť povolenia na vybudovaný plot s bránou a spevnené plochy 

pred parcelou 3512/68 na parcele 3541.

26.6.2018

102 36381 18.6.2018
Žiadosť o informácie, v akom stave riešenia je môj podnet zo dňa 

2.6.2016, zaujímajú ma nové skutočnosti po termíne 2.3.2018.
26.6.2018

103 36670 19.6.2018
Žiadosť o informácie o plánovanej individuálnej bytovej výstavbe v k. 

ú. Mesta Žilina a v okolí.
22.6.2018

104 37255 22.6.2018 Žiadosť o informácie ohľadom radničných novín. 26.6.2018

105 38038 28.6.2018
Žiadosť o zaslanie znaleckého posudku č. 115/2018, kmtorý 

vypracoval Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
9.7.2018

106 38149 29.6.2018
Žiadosť o informácie: telefonický kontakt prípadne odkaz na stránku, 

kde je možné nájsť informácie ohľadom civilného sobáša.
2.7.2018




