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

prístupe k informáciám
Dátum vybavenia

113 C-32687 3.7.2017
Žiadosť o sprístupnenie stavebnotechnickej dokumentácie k 

uvedenému predmetu dražby
12.7.2017

114 C-33945 12.7.2017

Žiadosť o informácie: 1. Koľko predajov pozemkov/ budou (majetku) 

vaše mesto vykonalo za roky 2014-2017? 2. Celková výška 

finančných prostriedkov, ktoré mesto získalo. 3. Koľko z vyššie 

uvedených predajov bolo vykonaných na základe osobitného 

zreteľa? Teda § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku 

obcí?

31.7.2017

115 C-34164 12.7.2017
Žiadosť o informácie ohľadne stavby SCONTO nábytok na 

Šibeniciach. 
18.7.2017

116 C-34646 13.7.2017

Žiadosť o informácie v súvislosti s publicitou projektov financovania 

v rámci európskych a štátnych dotačných schém: 1. aké malo mesto 

výdavky na publicitu + špecifikácia publicitného tovaru a služieb, 2. či 

je možné sa zapojiť do súťaže na dodávku publicitného tovaru a 

služieb, 3. či už prebehlo verejné obstarávanie v danej oblasti.

19.7.2017

117 C-34704 17.7.2017

Žiadosť o informácie, kto je správca zimného štadióna, akou sumou 

v eur sa mesto podieľa na fungovaní hokeja v meste a akou formou. 

Zaslanie vyúčtovania nákladov na správu zimného štadióna za rok 

2016.

18.7.2017

118 C-34850 17.7.2017

Žiadosť o informácie: 1. V akom štádiu je môj podnet zo dňa 

2.6.2016 - nové skutočnosti po 1.4.2017. 2. Zaslanie kópie 

podkladov k správnemu konaniu č. 2393/2017-18876/2017-OSP-BO, 

ktoré mal stavebník predložiť do 11.6.2017.

24.7.2017

119 C-34952 18.7.2017

Žiadosť o informácie: 1. Je mesto Žilina vlastníkom alebo správcom 

miestnej komunikácie - Kamennej ulice v časti od napojenia 

premostenia (mosta) ponad cestu 1 triedy Rajeckej ulice po 

križovatku s Bánovskou cestou? 2. Je cesta  špecifikovaná v otázke č. 

1 postavená a skolaudovaná ako pozemná komunikácia? 3. Ak je 

cesta špecifikovaná v otázke č. 1 postavená a skolaudovaná ako 

pozemná komunikácia žiadam o informáciu na základe akého 

rozhodnutia bola táto cesta postavená a na základe akého 

rozhodnutia bola skolaudovaná a súčasne žiadam o doručenie 

fotokópií takýchto rozhodnutí.

21.8.2017

120 C-35847 24.7.2017

Žiadosť o poskytnutie informácií a zaslanie kópií a výsledkov zistení 

všetkých úkonov vo veci od menovaných ako aj ich dôvodné 

stanoviská, ako aj ďalších zúčastnených vo veci začatého alebo 

ukončeného konania alebo prebiehajúceho a stanovísk 

zúčastnených dotknutých orgánov vo veci: Reklamnej stavby typu 

obojstranný bigboard, umiestnený  na pozemku C-KN p.č. 475/1 v 

k.ú. Strážov. 1. Žiadam o informáciu a písomné stanovisko mesta a 

to: rozhodnutie o nariadení odstránenia predmetnej reklamnej 

stavby. 2. Žiadam o informáciu a písomné stanovisko mesta a to: 

odvolanie vlastníka stavby GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 

Žilina, IČO:36382884 príp. ďalšie doklady vo veci. 3. Žiadam o 

informáciu a písomné stanovisko mesta a to: či bolo začaté správne 

konanie o správnom delikte k predmetnej stavbe. 4. Žiadam o 

informáciu, aké ďalšie zákonné a vecné opatrenie a riešenia boli 

prijaté?

1.8.2017

121 C-36169 26.7.2017
Žiadosť o poskytnutie informácií: projektová dokumentácia objektu 

Lesopark na ulici Karpatská 8402/9A
4.8.2017

122 C-36196 26.7.2017

Žiadosť o informácie: 1. menný zoznam poslancov mesta Žilina zo 

všetkých volebných obvodov. 2. menný zoznam občanov mesta 

Žilina, ktorí boli odsúhlasení volebnými obvodmi na post 

prísediaceho pôsobiaceho na okresnom súde Žilina

3.8.2017

123 C-36293 26.7.2017

Žiadosť o informácie o tom, ktorým všetkým stavebníkom vydal 

stavebný úrad mesta Žilina odo dňa 1.9.2015 právoplatné stavebné 

povolenie.

31.7.2017



124 C-36909 28.7.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácií z Vašej kontrolnej činnosti. Jedná 

sa o správu: 10/2015, 11/2015, 7/2015, 8/2015, 15/2015, 18/2015, 

16/2015, 17/2015, 20/2015, 8/2016, 7/2016, 9/2016, 11/2016, 

18/2016, 14/2016, 17/2016, 19/2016 a poverenia č. 20/2015, a 

6/2016.

16.8.2017

125 C-37888 4.8.2017

Žiadosť o informácie ohľadom oplotenia  pozemkov par. č. CKN 

1069/1 a 1070/1 v k. ú. Považský Chlmec: 1. či evidujete takúto 

žiadosť a ako bola vybavená. 2. číslo konania (v takom prípade sa po 

poskytnutí informácie dostavím k nahliadnutiu do spisu). 3. prípadné 

ďalšie informácie k vzniku oplotenia.

14.8.2017

126 C-37916 6.8.2017
Žiadosť o informácie, koľko psov je zaevidovaných v mestskej 

evidencii psov.
9.8.2017

127 C-37980 6.8.2017

Žiadosť o informácie či: 1. Je v súlade s platným ÚP existuje určité 

územie, v rámci ktorého je možné realizovať výstavbu cintorína pre 

zvieratá, ak áno, ako je toto územie označené v ÚP. 2. Či eviduje 

podnety na zmeny a doplnky ÚP, v rámci ktorého je možné 

realizovať výstavbu cintorína pre zvieratá, ak áno, žiadame o 

poskytnutie informácie o osobe, ktorá takýto návrh podala, čísla 

konania, pod ktorým je tento návrh evidovaný.

9.8.2017

128 C-38286 8.8.2017

Žiadosť o informácie: 1. Aké opatrenia prijalo mesto na účely 

využívania železničnej stanice? 2. Komu patrí parkovisko pred žel. 

stanicou, ako ho nadobudol? 3. Kto je zodpovedný za osadenie 

dopravného značenia a prečo netrval na zavedení bezplatných 15 

minút pri dovoze občanov na žel. stanicu? 4. Aké opatrenia mesto 

plánuje prijať, aby nenaháňalo zisky súkromnej spoločnosti? 5. Je 

takého riešenie v súlade s koncepciou rozvoja žel. dopravy? Netvoria 

sa prekážky? 6. Sú finančné prostriedky na mestskú políciu 

vynakladané efektívne, keďže boli na mieste priestupku do 15 min.? 

7. Je možné zmeniť v okolí žel. stanice tak, aby 15 minút parkovania 

bolo zdarma? Ak áno, tak dokedy? 8. Aké iné opatrenie v tejto 

súvislosti môže mesto urobiť okamžite? 9. Koľko podobných podaní 

ste dostali v roku 2016?

14.8.2017

129 C-39432 15.8.2017

Žiadosť o informácie: zaslanie kópie podkladov k správnemu konaniu 

č. 2393/2017-18876/2017-OSP-BO, ktoré mal stavebník predložiť do 

11.8.2017 (nové skutočnosti po termíne 17.7.2017).

24.8.2017

130 C-39619 16.8.2017 Žiadosť o poskytnutie informácií o aktuálnom trvalom pobyte. 17.8.2017

131 C-39668 16.8.2017

Žiadosť o informácie: 1. "Cenník služieb", ktorý je súšasťou 

uvedených zmlúv uzatvorených medzi Mestom Žilina a obchodnými 

partnermi, na základe ktorých sa fakturujú služby ako údržba zelene 

a s tým súvisiace činnosti ako aj zabezpečenie strojného a ručného 

zametania, vývozu smetných nádob a údržby čistoty zastávok MHD.

24.8.2017

132 C-39775 16.8.2017

Žiadosť o informácie: 1. Kto a na základe akého oprávnenia, 

poverenia alebo dokumentu užíva pozemky vo vlastníctve mesta 

Žilina, parcel č. 4758/12, 4758/54, 4758/11, 4758/45, 4758/36 v k.ú. 

Žilina (komunikácie pri ul. Oravská a Centrálna), na ktorých je 

pravideľne blokovaný vstup, prechod a ich užívanie ako verejné 

priestranstvo. 2. Kde sú na sieti internet verejne dostupné zmluvy 

mesta Žilina do roku 2012, nakoľko na oficiálnej stránke mesta Žilina 

sú iba zmluvy od 28.2.2012 (resp. iba 1 zmluva z r. 2011).

21.8.2017

133 C-40423 21.8.2017 Žiadosť o nahliadnutie do spisu č. 14834/2014-OS-OSW 23.8.2017

134 C-40951 22.8.2017
Žiadosť o informácie: Zaslanie rozhodnutia o odstránení čiernej 

stavby na Čulenovej ulici 6 v Žiline.
4.9.2017



135 C-41254 25.8.2017

Žiadosť o poskytnutie informácie, akým spôsobom zabezpečuje 

mesto Žilina objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia 

hluku a vibráciám v zmysle zákona o ochrane verejného zdravia 

okrem iných aj v oblasti Závodskej cesty 3740/60 v Žiline. Zároveň 

Vás žiadame o informáciu, akým spôsobom mesto Žilina plní 

povinnosť ustanovenú v  §4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom 

zriadení pokiaľ ide o obyvateľov v bytových domoch na Závodskej 

ceste 3740 umiestnených nie pri jednej, ale pri niekoľkých 

komunikáciách a železničných dráhach bez hlukovej steny, kde sú 

títo obyvatelia vystavení nadmernému hluku, prachu a vibráciám.

7.9.2017

136 C-41324 27.8.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácie: kto dal súhlas k výrubu drevín na 

pozemku KN-C č. 1541/1 k.ú. Trnové pre stavebníka Ivan Klec. 

Uvedený pozemok je majetkom mesta Žilina a nachádza sa v časti 

IBV Trnové - Záhumnie. Jedná sa o parcelu, ktorá je zatiaľ vyčlenená 

na základe geometr. plánu, a v rámci žiadosti o odkúpenie je 

označená ako parcela KN-C č. 1541/9 k.ú. Trnové. Pokiaľ bol vydaný 

súhlas k výrubu 70 metrov štvorcových, chránených drevín, kde bolo 

oznámené začatie konania. Taktiež Vás žiadam o zaslanie povolenia 

k výrubu, pokiaľ bolo vydané.

5.9.2017

137 C-41325 25.8.2017
Žiadosť o poskytnutie informácie, či Mesto Žilina prijalo formulár o 

poskytnutie sociálneho bytu mestského.
5.9.2017

138 C-42084 4.9.2017
Žiadosť o informácie: Aká je výška platu primátora mesta Žilina k 

1.9.2017?
8.9.2017

139 C-42393 5.9.2017 Žiadosť o informácie ohľadom rekonštrukcie BD Gaštanová 26-30. 14.9.2017

140 C-42556 6.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. súvisiace s vlastníctvom pozemku na 

parkovanie na ul. Kysucká pri BD č. 570. 2. Vyjadrenie sa k možnosti 

pridelenia parkovacích miest priamo pri BD, resp. možnosti 

odkúpenia príslušných parkovacích miest. 3. Prečo nás nikto 

prednostne neinformoval. 4. Má mesto vedomosť o umiestnení 

neformálnych tabuliek s upozornením, že sa jedná o súkromný 

pozemok? 5. Komu vlastne priľahlý pozemok patrí? 

14.9.2017

141 C-42861 7.9.2017
Žiadosť o poskytnutie informácií o počte daňových subjektov k dani z 

nehnuteľnosti v meste Žilina k 31.12. 2016 podľa typu, PO a FO.
11.9.2017

142 C-43016 8.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. Aké firmy (názov) Vám vykonávajú hore 

uvedené činnosti? Jedná sa o súkromné alebo mestské firmy? 2. 

Celkové výdavky na vyššie uvedené činnosti jednotlivo za nakladanie 

s odpadom, jednotlivo za údržbu mesta, a za jednotlivé roky 2016 a 

2017.

19.9.2017

143 C-43121 8.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. Či úrad prijal môj dotazník o uchádzanie sa o 

mestský byt z dôvodu, že som nedostal žiadnu odpoveď? 2. Kópiu 

tejto žiadosti + kedy bola podaná na pošte.

19.9.2017

144 C-43435 12.9.2017

Žiadosť o predloženie stavebných, projekčných a povolovacích 

dokumentov stavebného úradu k rozšíreniu ZS a RR bodu Žilina Hájik 

o LTE 800 a LTE 2600 Žilina Hájik Baničova 31 súp. č. KNC 1472/50 k. 

ú. Závodie okres Žilina v r. 2017, 2016.

21.9.2017

145 C-43719 13.9.2017
Žiadosť o zaslanie správy č. 7/2016 bez príloh, 15/2015 bez príloh, 

9/2016 bez príloh, 11/2016 bez príloh, 22/2015 bez príloh.
22.9.2017



146 C-44188 18.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. Kedy (v ktorom roku) vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia 

hovorcu? 2. Kedy vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia tlačový tajomník/komunikačný 

manažér/osoba zodpovedná za styk s médiami/referent komunikácie? 3. Kedy 

vzniklo vo Vašej inštitúcii tlačové, resp. komunikačné oddelenie? 4. Kedy vznikla vo 

Vašej inštitúcii pozícia riaditeľa komunikačného, resp. tlačového odboru? 5. Prosím 

o zaslanie menného zoznamu hovorcov a riaditeľov komunikačných odborov a 

presné roky, kedy vo Vašej spoločnosti pôsobili od zriadenia tejto pozície až do 

súčasnosti. 6. Koľko osôb je v súčasnosti zamestnaných na komunikačnom, resp. 

tlačovom/mediálnom odbore?  7. Aké kritériá musí spĺňať osoba hovorcu pri prijatí 

do zamestnania (vzdelanie, znalosť jazykov, prax, osobnostné a povahové 

predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku, v ktorej sú tieto kritériá uvedené? Ak 

áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti. 8. Aké kritériá musí spĺňať osoba 

zamestnaná na pozícii tlačový tajomník/komunikačný manažér/osoba zodpovedná 

za styk s médiami/referent komunikácie, resp. všetky osoby zamestnané na 

tlačovom a komunikačnom odbore, a riaditeľ tlačového/komunikačného odboru pri 

prijatí do zamestnania (vzdelanie, znalosť jazykov, prax, osobnostné a povahové 

predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku, v ktorej sú tieto kritériá uvedené? Ak 

áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti. 9. Je možné aspoň približne 

zhrnúť, koľko novinárskych otázok dostane komunikačný odbor za určité časové 

obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok)? 10. Ak nie je hovorca/mediálny pracovník 

zamestnancom komunikačného odboru, pod aký odbor je zaradený?

25.9.2017

147 C-44189 18.9.2017
Žiadosť o informácie: Majetkové priznania súčasného a bývalých 

primátorov za všetky dostupné roky.
27.9.2017

148 C-44862 21.9.2017

Žiadosť o informácie: S ktorými ustanoveniami a VZN mesta 

konkrétne tento návrh nie je v súlade? V čom konkrétne a prečo nie 

je návrh v súlade so zákonom a VZN Mesta Žilina?

28.9.2017

149 C-44908 21.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. či primátor Mesta Žilina za roky 

2012,2013,2014,2015,2016,2017, ktorý v prípade ak využíval 

služobné motorové vozidlo Mesta Žilina aj so šoférom, 

mal udelený výslovný súhlas zastupiteľstva Mesta Žilina 

na používanie služobného motorového vozidla Mesta Žilina na 

"mimopracovné účely" (aj súkromné účely) a zároveň aj v 

"mimopracovnom čase" aj so služobným vodičom 

2. či primátor Mesta Žilina ako poslanec NR SR poberá alebo 

nepoberá paušálne náhrady za prácu poslanca či predsedu orgánu 

NR SR, ktoré obsahujú aj

náhrady za cestovné výdavky

28.9.2017

150 C-44909 21.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. či je služobné motorové vozidlo Mesta Žilina 

využívané primátorom Mesta Žilina ako poslancom NR SR, aj na cesty do 

Bratislavy pre zasadnutia NR SR za roky 2012 až 2017 doteraz. 2. v prípade 

ak je takéto služobné motorové vozidlo Mesta Žilina používané 

primátorom Mesta Žilina na cesty do Bratislavy na zasadnutie NR SR, 

žiadam uviesť ŠPZ vozidla, typ vozidla a kópiu zmluvy o nadobudnutí tohto 

vozidla (vozidiel) 3.  v prípade ak je takéto služobné motorové vozidlo 

Mesta Žilina používané primátorom Mesta Žilina na cesty do Bratislavy na 

zasadnutie NR SR, žiadam uviesť počet všetkých takýchto ciest služobným 

motorovým vozidlom VUC Žilina na zasadnutia NR SR za roky 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017

4. zároveň žiadam uviesť či toto služobné motorové vozidlo Mesta Žilina 

používané na cesty na zasadnutia NR SR v uvedených rokoch šoféroval 

zamestnanec Mesta Žilina - vodič

5. zároveň žiadam uviesť počet najazdených kilometrov za uvedené roky 

2012 až 2017 doteraz, ktoré boli vyúčtované pre takéto cesty pre 

primátora Mesta Žilina na zasadnutia NR SR

6. zároveň žiadam zaslať ZOZNAM konkrétnych dní ktoré boli prevedené 

služobným motorovým vozidlom Mesta Žilina ako cesty za roky 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ktoré boli prevedené do Bratislavy a to a) so 

služobným šoférom

      b) bez služobného šoféra

29.9.2017



151 C-44910 21.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. či Mesto Žilina za roky 

2012,2013,2014,2015,2016,2017 využívalo právne služby niektorej 

advokátskej kancelárie či konkrétneho advokáta pre akékoľvek 

právne veci 2. v prípade ak Mesto Žilina využívalo právne služby 

niektorej advokátskej kancelárie či konkrétneho advokáta za roky 

2012,2013,2014,2015,2016,2017, žiadam uviesť o koho sa jednalo 

3. zároveň žiadam uviesť za uvedené roky skutočný počet takýchto 

právnych služieb a v akej konkrétnej výške boli celkovo jednotlivo za 

roky 2012,2013,2014,2015,2016,2017,

a zároveň aká výška platby jednotlivo za uvedené roky bola 

preplatená za tieto poskytnuté služby 4. zároveň žiadam uviesť za 

uvedené roky o akú konkrétnu právnu službu sa jednalo, teda o aký 

konkrétny predmet plnenia išlo zo strany advokáta či kancelárie v 

jednotlivých prípadoch zastupovania

11.10.2017

152 C-44912 21.9.2017

Žiadosť o informácie: 1. či je služobné motorové vozidlo VUC Žilina 

využívané predsedom VUC Žilina ako poslancom NR SR, aj na cesty do 

Bratislavy pre zasadnutia NR SR za roky 2012 až 2017 doteraz 2. v prípade 

ak je takéto služobné motorové vozidlo VUC Žilina používané predsedom 

VUC Žilina na cesty do Bratislavy na zasadnutie NR SR,  žiadam uviesť ŠPZ 

vozidla, typ vozidla a kópiu zmluvy o nadobudnutí tohto vozidla (vozidiel)

3. v prípade ak je takéto služobné motorové vozidlo VUC Žilina používané 

predsedom VUC Žilina na cesty do Bratislavy na zasadnutie NR SR, žiadam  

uviesť počet všetkých takýchto ciest služobným motorovým vozidlom VUC 

Žilina na zasadnutia NR SR za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 4. 

zároveň žiadam uviesť či toto služobné motorové vozidlo VUC Žilina 

používané na cesty na zasadnutia NR SR v uvedených rokoch šoféroval 

zamestnanec VUC  Žilina - vodič 5. zároveň žiadam uviesť počet 

najazdených kilometrov za uvedené roky 2012 až 2017 doteraz, ktoré boli 

vyúčtované pre takéto cesty pre predsedu VUC Žilina na zasadnutia NR SR 

6. zároveň žiadam zaslať ZOZNAM konkrétnych dní ktoré boli prevedené 

služobným motorovým vozidlom Mesta Žilina ako cesty za roky 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ktoré boli prevedené do Bratislavy a to a) so 

služobným šoférom b) bez služobného šoféra

25.9.2017

153 C-45112 22.9.2017
Žiadosť o sprístupnenie aj ďalších povolení iných operátorov v danej 

lokalite
26.9.2017

154 C-45648 27.9.2017

Žiadosť o informácie či na parcele 983 k. ú. Zádubnie bolo vydané 

ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie na stavebné 

práce na pozemku - terénne úpravy.

6.10.2017

155 C-46174 29.9.2017
Žiadosť o informáciu, či som nejakým spôsobom dlžníkom Mesta 

Žilina, ak áno v čom konkrétne.
9.10.2017

156 C-46481 2.10.2017
Žiadosť o poskytnutie Rozhodnutia OÚ Žilina č. s. OU-ZA-OSZP2-

2014/011350/Kon zo dňa 17.9.2014.
3.10.2017

157 C-47258 5.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Zaslať zoznam všetkých zriaďovateľov, 

ktorým bol zaslaný list v znení Nedodržania termínu na predloženie 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na rok 2018. 2. Zaslať zoznam všetkých zriaďovateľov, ktorí poslali v 

roku 2016 žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na rok 2017 s evidenciou dátumov prijatej pošty 

prefotenej z evidencie pošty podateľne MsÚ. 3. zaslať aj zoznam 

všetkých zriaďovateľov, ktorí poslali v roku 2017 žiadosti o 

poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 

2018 s evidenciou dátumov prijatej pošty prefotenej z evidencie 

pošty podateľne MsÚ.

17.10.2017

158 C-47530 7.10.2017
Žiadosť o informáciu o možnosť vyhotovenia kópie sobášneho listu. 

Je možné zažiadať týmto spôsobom a zaslať ho poštou?
16.10.2017



159 C-48231 11.10.2017

Žiadosť o informácie: a) Koľko eur bolo v roku 2015 ako odmena vyplatených za výkon funkcie 

poslanca a viceprimátora Mesta Žilina Patrikovi Gromovi (úhrn vyplatených zdaniteľných 

príjmov)? Koľko zaplatilo Mesto Žilina z tejto sumy na sociálne poistenie, na zdravotné 

poistenie, preddavky na daň? b) Koľko eur bolo v roku 2016 ako odmena vyplatených za 

výkon funkcie poslanca a viceprimátora Mesta Žilina Patrikovi Gromovi (úhrn vyplatených 

zdaniteľných príjmov)? Koľko zaplatilo Mesto Žilina z tejto sumy na sociálne poistenie, na 

zdravotné poistenie, preddavky na daň? c) 7.3. 2016 dala Žilina Invest s.r.o. objednávku Ing. 

Milanovi Kaľavskému – STEP na ekonomické služby (vedenie podvojného účtovníctva, PaM, 

mzdy a ekonomické práce s tým spojené.) za 19 200.- eur. Platnosť objednávky – 12 mesiacov. 

Keďže ani na web stránke Žilina invest, ani na web stránke Mesta Žilina sme nenašli žiadne 

údaje o verejnom obstarávaní k tejto objednávke, pýtame sa, prečo nie sú tieto informácie 

nikde zverejnené? Ďalej sa pýtame: koľko firiem sa zúčastnilo verejného obstarávania, s akými 

ponukami a kto boli členovia komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky? d) Na web stránke mesta 

Žilina je informácia o výzve na predkladanie ponúk (30. 3. 2016 - 4. 4. 2016) na „Nákupný 

faktoring“. Pýtame sa: prečo nie sú na web stránke mesta Žilina zverejnené výsledky tohto 

verejného obstarávania? Ďalej sa pýtame: koľko firiem sa zúčastnilo verejného obstarávania, s 

akými ponukami a kto boli členovia komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky? e) Keďže 

spoločnosť Žilina invest je spoločnosť s 51% účasťou Mesta Žilina, pýtame sa, kto z mesta 

Žilina je zodpovedný za hospodárenie spoločnosti Žilina invest? Ďalej sa pýtame, prečo nie je 

na web stránke Žilina invest zverejnené žiadne verejné obstarávanie od marca 2015? f) Na 

web stránke mesta Žilina je informácia o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, (12. 10. 2016 - 

31. 10. 2016) na „Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch (Vyhlasovateľom je Žilina 

Invest, s. r. o., Námestie obetí komunizmu č. 1, Žilina)“. Pýtame sa: prečo nie sú na web 

stránke mesta Žilina zverejnené výsledky tohto verejného obstarávania? Ďalej sa pýtame: 

koľko firiem sa zúčastnilo verejného obstarávania, s akými ponukami a kto boli členovia 

komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky? g) Na web stránke mesta Žilina je informácia o 

vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, (9. 11. 2016 - 30. 11. 2016) „Predaj pozemkovej 

nehnuteľnosti v Gbeľanoch“. Na web stránke je tiež oznámenie o zrušení tejto verejnej 

obchodnej súťaže. Pýtame sa, prečo nie je uvedený dôvod zrušenia tejto verejnej súťaže, aký 

je dôvod zrušenia tejto verejnej obchodnej súťaže a koľko subjektov sa prihlásilo do tejto 

verejnej obchodnej súťaže? h) Na web stránke mesta Žilina je oznámenie o vyhlásení verejnej 

obchodnej súťaže (13. 12. 2016 - 12. 1. 2017) – „Predaj pozemku kataster Mojš“. Pýtame sa: 

prečo nie sú na web stránke mesta Žilina zverejnené výsledky tohto verejného obstarávania? 

Ďalej sa pýtame: koľko firiem sa zúčastnilo verejného obstarávania, s akými ponukami a kto 

boli členovia komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky? i) Na web stránke mesta Žilina je 

oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, (13. 2. 2017 - 31. 3. 2017) – „predaj 

pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany“. Pýtame sa: prečo 

2.11.2017

160 C-48318 11.10.2017
Žiadosť o informáciu, ako sa bude riešiť poškodený chodník pri 

frézovaní.
16.10.2017

161 C-48560 12.10.2017

Žiadosť o zaslanie kópie podkladov k správnemu konaniu č. 

2393/2017-18876/2017-OSP-BO, ktoré mal stavebník predložiť do 

11.10.2017.

17.10.2017

162 C-48717 13.10.2017
Žiadosť o sprístupnenie projektovej dokumentácie objektu 

Rezidencia Lesopark Karpatská 8402/9A
25.10.2017

163 C-48836 13.10.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Zmluvu s MIU a celý právny postup 

(rozhodnutia, rozsudky, dohody, zápisnice a pod.), celú chronológiu vývoja sporu 

od začiatku až po súčasný stav. 2. Koľko finančných prostriedkov uhradila firma 

AWK mestu Žilina za celé zmluvné obdobie v súvislosti s prenájmom reklamných 

plôch na zastávkach MHD v Žiline. Prosím predložiť fotokópiu pôvodnej zmluvy s 

firmou AWK a návrh novej zmluvy s firmou AWK o ďalšom pokračovaní vzťahu na 

prenájom reklamných plôch na zastávkach MHD v Žiline. 3 Žiadam predložiť všetky 

doklady v súvislosti so vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov medzi 

spoločnosťami G. Trabelsieho a mestom Žilina, resp. hokejovým klubom v Žiline, v 

súvislosti s pozemkami okolo Domu techniky a športovej haly v Žiline, aké boli 

stanovené podmienky a nákupná - predajná cena. 4. Či bolo z podnetu mesta Žilina 

začaté exekučné konanie voči firmám G. Trabelsieho v súvislosti s pohľadávkami 

mesta Žilina voči jeho firmám z dôvodu neplatenia daní mestu Žilina. 5. Správu z 

vykonanej kontroly, ktorú vykonal Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s 

vypísaným verejným obstarávaním na nákup motorového vozidla AUDI, v prípade 

ak v záverečnej správe nebola uvedená výška pokuty za porušenie právnych 

predpisov, tak prosím predložiť rozhodnutie o výške pokuty, ktorú vydal Úrad pre 

verejné obstarávanie a prosím uviesť, či stanovená pokuta už bola uhradená a kedy 

bola uhradená.

20.10.2017

164 C-49195 17.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Kto vypracoval a schválil projekt? 2. Aký 

zámer mal projektant, keď okolo hrázd dal betónovú obrubu, či 

rozmýšľal nad bezpečnosťou detí, alebo potrebuje vylepšiť štatistiku 

detskej úrazovosti a úmrtnosti? 3. Žiadam o vysvetlenie funkčnosti 

uvedenej betónovej obruby. 4. A kto ponesie zodpovednosť za 

prípadne úrazy?

20.10.2017

165 C-49470 17.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Odpoveď na list č. 1/2017 zo dňa 13.9.2017. 

2. odpoveď na otázku, na základe čoho mesto konštatuje, že OZ 

preukázateľne nevyvíja aktivity na území mesta Žilina. 

26.10.2017

166 C-49558 18.10.2017

Žiadosť o zaslanie zoznamov členov všetkých školských zariadení, 

ktorým ste upravovali zoznamy na základe Emailu, ktorý bol zaslaný 

dňa 13.10.2017, presne zoznam členov a priradení, alebo 

predčiarknutí členovia.

30.10.2017



167 C-49879 18.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Ako postupujú školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina ohľadom žiadostí o 

poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

nadchádzajúci rok? 2. Aké sú termíny odoslania konkrétnych 

podkladov? 3. Aká je forma odoslania a príjmu podkladov na 

zriaďovateľa Mesto? 4. Aké podklady poskytujú školy a školské 

zariadenia? 5. V ktorom dokumente sú stanovené základné 

informácie pre školy a školské zariadenia, alebo aké pokyny dostali 

riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta ohľadom podkladov o poskytnutie finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku.

30.10.2017

168 C-49893 19.10.2017

Žiadosť o zaslanie kompletných podkladov, na základe ktorých má 

odbornú a pedagogickú spôsobilosť osoba poverená riadením CVČ 

Kuzmányho 105, Žilina spolu s vydokladovanou odbornou praxou. 

31.10.2017

169 C-50086 20.10.2017

Žiadosť o informácie: a) informácie o odpredaji bytov z rokov 2010 - 

2012. b) informácie o predaji bytov za roky 2010 - 2012 niektorej z 

nasledovných osôb - Martin Groma, Patrik Groma, Albert Groma, 

Milan Kaľavský. Ak bol mestský byt odpredaný, tak uviesť kedy, 

koľko izbový a za akú sumu.

7.11.2017

170 C-50183 22.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Detské ihriská EÚ musia spĺňať normy  STN 

EN 1176 a STN EN 1177, tak nechápem ako ste si dovolili spraviť bez 

doplnenia projektu betónové obruby na uvedenom detskom ihrisku, 

a  ako ste splnili podmienky normy STN EN 1177 - ustanovenie ?: C2. 

Zabezpečenie ochrany používateľa pri páde v priestore pádu Do 

priestoru pádu nesmú zasahovať žiadne prekážky-napr. konštrukčné 

prvky, nechránené základy - Ako ste prepočítal priestor pádu, a došli 

k záveru že 1 cm presahujúcej gumy nad bet. obrubníkom pod 

hrazdou min. 170 cm  stačí  stlmiť pád na obrubník nechránený z 

vrchu, ktorý je  umiestnený tesne pod hrazdou.  Neviem či ste 

mysleli, že ho z vrchnej strany prekryje, alebo len prečnieva, čo je 

dosť podstatné.  Nemala som meter, ale odhadom od stredu hrazdy 

na každú stranu to vychádza 60 cm. 2. Kto je prevádzkovateľ 

detského ihriska? 3. Kto je zodpovedný za jeho bezpečnosť a 

údržbu?

31.10.2017

171 C-50280 23.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Koľko krát bolo za posledných  5 rokov  

realizované na vašom stavebnom úrade  posudzovanie 

proporcionality  v konaniach podľa zákona

č.50/1976 Zb.  vo forme  testu proporcionality.

2. V ktorých konkrétnych konaniach bol tento test realizovaný.

3.11.2017

172 C-50287 23.10.2017

Žiadosť o informácie: či potrebujeme povolenie zabratia verejného 

priestranstva, alebo sa máme držať Petičného zákona § 2 a §4 bodu 

2?

26.10.2017

173 C-50498 23.10.2017

Žiadosť o informácie z projektovej dokumentácie k aktuálne 

prebiehajúcej stavbe "Úprava detského ihriska pri bývalom 

Kultúrnom dome v Považskom Chlmci", konkrétne rozmery oblastí 

povrchu a priestoru na pád a údaje týkajúce sa požadovaných 

bezpečnostných noriem.

31.10.2017

174 C-50531 24.10.2017

Žiadosť o sprístupnenie všetkých informácií vo vzťahu k zmene účelu 

užívania domu so s. č. 672, postaveného na pozemku - parc. č. C KN 

č. 1754/1 k. ú Žilina

2.11.2017

175 C-50652 24.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Koľko kilometrov najazdil služobný 

Mercedes ŠPZ ZA001, koľko stáli jeho opravy a údržba v rokoch 2010 

až 2017 2. Koľko pozemkov neznámych vlastníkov predalo mesto 

Žilina od roku 2010 do roku 2017, kde sa nahcádzali, akú mali 

rozlohu a komu sa predali. 3. Ako prebiehalo výberové konanie na 

revitalizáciu parku na Bôriku, koľko jeho revitalizácia stála resp. bude 

stáť. 4. Aká hrubá mzda bola vyplatená vedúcim: JUDr. Jakubovi 

Ulaherovi, ved. odboru právneho  a Ing. Romanovi Osikovi, ved. 

odboru pre verejné obstarávanie.

3.11.2017



176 C-50734 24.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. počet zamestnancov Mestského úradu, t. j. 

počet zamestnancov mesta. 2. počet zamestnancov, ktorí boli prijatí 

do pracovného pomeru na dobu neurčitú v roku 2017, t. j. od 

1.1.2017.

2.11.2017

177 C-50810 25.10.2017

Žiadosť o sprístupnenie informácie, či bolo vydané stavebné 

povolenie na stavbu - prestavbu - rozšírenie autobusovej a 

trolejbusovej zastávky Veľká okružná Aupark na strane oproti OC 

Aupark a pokiaľ toto stavebné povolenie vydané bolo, tak Vás týmto 

žiadame o jeho sprístupnenie

3.11.2017

178 C-51584 30.10.2017

Žiadosť o informácie súvisiace so stavbou - Nadstavba a prístavba 

rodinného domu na ul. Tulipánová v Žiline, na pozemku C-KN p. č. 

4886/7.

9.11.2017

179 C-51585 30.10.2017

Žiadosť o informácie súvisiace so stavbou - Nadstavba a prístavba 

rodinného domu na ul. Tulipánová v Žiline, na pozemku C-KN p. č. 

4886/7.

9.11.2017

180 C-51778 30.10.2017

Žiadosť o informácie súvisiace so stavbou - Nadstavba a prístavba 

rodinného domu na ul. Tulipánová v Žiline, na pozemku C-KN p. č. 

4886/7.

9.11.2017

181 C-51883 31.10.2017

Žiadosť o informácie: 1. Uhradila firma REPORT INVEST náklady a v 

akej výške, na demontáž a uskladňovanie reklamnej svetelnej 

obrazovky? 2. Ako sa postupuje podľa exekučného poriadku v 

prípade, že REPORT INVEST náklady spojené s demontážou a 

skladovaním obrazovky neuhradila?

8.11.2017

182 C-52065 2.11.2017

Žiadosť o informácie: 1. Má nájomníčka alebo jej synovia predĺženú 

nájomnú zmluvu na bývanie v byte č. 7 v bytovom dome Borová 

3295/36, Žilina. 2. Či byt č. 7 v bytovom dome Borová 3295/36, 

Žilina je mestský alebo v osobnom vlastníctve. 3. Ak je  byt č. 7 v 

bytovom dome Borová 3295/36, Žilina v osobnom vlastníctve, kto je 

vlastník bytu.

7.11.2017

183 C-52270 3.11.2017

Žiadosť o kópiu rozhodnutia stavebného úradu o zmene v užívaní 

stavby pre Klientské centrum a kolaudačného rozhodnutia stavby 

pre Klientské centrum v Žiline.

13.11.2017

184 C-52367 3.11.2017

Žiadosť o predloženie stavebných, projekčných a povolovacích 

dokumentov stavebného úradu k rozšíreniu ZS a RR bodu Žilina Hájik 

o LTE 800 a LTE 2600 Žilina Hájik Baničova 31 súp. č. KNC 1472/50 k. 

ú. Závodie okres Žilina v r. 2005 - 2017.

13.11.2017

185 C-52452 6.11.2017

Žiadosť o informácie: Vydané dodatočné stavebné povolenie č. 

97/002914/OÚ-OdŽP-Db má neobmedzenú platnosť, dokedy platí, 

stále platí aj 20 rokov od jeho vydania v roku 1997, je potrebné 

obnovovať jeho platnosť, bola obnovovaná jeho platnosť? Stavebník 

Hradbyt s. r. o. predlžoval lehotu na dokončenie stavby?

14.11.2017

186 C-52498 6.11.2017
Žiadosť o zaslanie kompletného zoznamu exekúcií vedených proti 

mojej osobe a taktiež všetkých dlhov voči štátu.
14.11.2017

187 C-53465 7.11.2017
Žiadosť o informácie: aké podmienky som nespĺňal, nakoľko som od 

Vás výzvu neobdržal a preto som ani na ňu nemohol reagovať.
16.11.2017

188 C-53627 8.11.2017

Žiadosť o zaslanie scan povolenia - určenia zvislého a vodorovného 

dopravného značenia (značenie pre cyklistov) na chodníku na ul. A. 

Bernoláka v Žiline. Taktiež žiadam o zaslanie scan vyjadrenia resp. 

súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline k tomuto 

vodorovnému a zvislému dopravnému značeniu.

16.11.2017

189 C-53847 9.11.2017

Žiadosť o informácie, či je možné aby som si na príjazdovej ceste 

pred garážou, ktorú vlastním a riadne za ňu platím mohla dať 

parkovaciu zábranu? Bývam na Smrekovej ulici 11 na Solinkách.

16.11.2017

190 C-54277 13.11.2017

Žiadosť o informácie: 1. Kto a kedy vykonával malý projekt 

pozemkových úprav k predmetnej stavbe na časti parc. E KN 2337/1. 

2. Kedy a kto vykonával veľký projekt pozemkových úprav k 

predmetnej stavbe na časti parc. E KN 2337/1.

16.11.2017



191 C-54282 13.11.2017

Žiadosť o informácie: 1. Máte mestskú televíziu? Ak áno, aký máte v 

nej podiel? 2. Výdavky a zisk za posledné 2 roky (rok 2016,2017) 3. 

Či sú vo vašom meste iné televízie (súkromné), ak áno, tak aké? 

Prispieva im vaše mesto finančnými prostriedkami z rozpočtu 

mesta? A ak áno, akou výškou za posledné 2 roky (2016,2017).

20.11.2017

192 C-54305 13.11.2017
Žiadosť o zaslanie menného zoznamu poslancov mestského 

zastupiteľstva za všetky volebné obdobia od r. 1989.
22.11.2017

193 C-54547 14.11.2017

Žiadosť o zaslanie kópie súhlasu Č.p. SHNM-OSNMIV-SU-221-8/2017 

zo dňa 3.11.2017 mestu Žilina ako dotknutej obci, k dočasnému 

užívaniu stavby Klientske centrum v Žiline-ul. Vysokoškolákov, ktorý 

vydalo Ministerstvo vnútra SR.

20.11.2017

194 C-54659 14.11.2017
Žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytovania služieb 

na úseku odpadového hospodárstva tretími osobami.
23.11.2017

195 C-54758 15.11.2017

Žiadosť o informácie: 1. Aký dlh, v akej výške eviduje mesto Žilina za 

nezaplatenú daň za odpad u:

1, detí do 15 rokov 2, mládeže od 15 do 18 rokov. 2. Koľko je 

podaných exekučných konaní a v akej výške z titulu nezaplatenej 

dane za smeti u: 1, detí do 15 rokov, 2, mládeže od 15 do 18 rokov. 

3. Je exekučné konanie vedené voči rodičom, alebo môže byť 

siahnuté aj na majetok dieťaťa? 4. Na čo všetko môže siahnuť 

exekútor v prípade majetku dieťaťa (bicykel, notebook a pod,)? 5. S 

ktorými exekútormi menovite mesto Žilina spolupracuje pri 

vymáhaní dlhu. 6. Čo sa deje po dovŕšení 18 rokov dieťaťa? 7. Kto 

zostáva dlžníkom pre mesto? Dieťa, alebo

zákonný zástupca? 8. Môže dieťa po dovŕšení 18 rokov, normálne 

zaťať platiť daň za smeti, alebo je tam nejaká komplikácia z titulu 

navŕšeného dlhu z minulosti?

24.11.2017

196 C-55147 16.11.2017

Žiadosť o informácie týkajúce sa: 1. Prístavba a stavebné úpravy 

rodinného domu, s. č. 405, parc. č. 584/6 k. ú. Budatín. 2. Prístavba 

a nadstavba rodinného domu Žilina, Tulipánová, parc. č. 4886/7 KN.

24.11.2017

197 C-55185 16.11.2017

Žiadosť o kópiu kolaudačneho rozhodnutia k stavebnému povoleniu 

č. 2003/C-10269/Bo  vydaného 30.10.2003, na stavbu „Prestavba 

povalových priestorov bytového domu č.súp. 2236 v podkroví na 1 

poschodí vo vchode č. 5, ulica Nešporova so vznikom jednej bytovej 

jednotky, zapísanej na LV c. 7023“

23.11.2017

198 C-55942 22.11.2017
Žiadosť o zaslanie Rozhodnutia o zastavení stavebného konania č. 

19646/2013-60397/2017-OS-JS
24.11.2017

199 C-56065 23.11.2017

Žiadosť o zaslanie kópie podkladov k správnemu konaniu č. 

2393/2017-18876/2017-OSP-BO, ktoré mal stavebník predložiť do 

21.11.2017.

4.12.2017

200 C-56358 24.11.2017

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

posúdenie realizované, ako aj jeho záverov. 

2. Na základe informácie z listu vedúceho dopravy Ing. Petra Rolka zo dňa 

25.5.2016, v ktorom bol uvedený zámer prepojiť ulice Borová – Gaštanová vnútri 

sídliska Solinky a úprava križovatky Pod hájom – Centrálna – Obvodová s 

doplnením vetvy Bôrická cesta s napojením na Oravskú cestu atď., žiadam o 

poskytnutie podkladov a odborného posúdenia, na základe ktorých sa ustúpilo od 

tohto riešenia. 3. Sprístupnenie koncepcie riešenia statickej dopravy na sídlisku 

Solinky, na základe ktorej bolo toto riešenie zamietnuté. Pokiaľ nemáte novšiu 

koncepciu, nie je potrebné materiál zasielať, stačí výslovne uviesť, že novšia 

koncepcia nie je pripravená. Pokiaľ máte iné riešenie, ktoré splnenie tejto žiadosti 

nahradzuje, prosím o informácie o ňom vrátane termíne realizácie. Z akých 

prostriedkov bolo financované položenie nového živičného povrchu na Priehradnej 

ulici v úseku od železničného priecestia do záhradkárskej a rybárskej osady na 

juhozápadnom brehu Hričovskej priehrady v dĺžke približne 0,5 km. V prípade, že 

tento nový živicový povrch vozovky bol financovaný Mestom Žilina, žiadam o 

uvedenie ceny, za ktorý bolo jeho položenie realizované a tiež, kým a z akého 

dôvodu bola táto investícia nariadená a/alebo schválená.

4.12.2017



201 C-56546 26.11.2017

Žiadosť o informáciu ohľadom chodníka/cesty pred bytovkou na ul. 

T. Ružičku 9 a 7. Aký je momentálne skutkový stav, či sa jedná o 

chodník alebo cestu? Ak by išlo o chodník, ako to majú ostatné 

paneláky ; je možné nainštalovať bariéru proti prechodom áut?

4.12.2017

202 C-56679 27.11.2017

Žiadosť o informáciu a vysvetlenie, za akým účelom kúpilo Mesto 

Žilina garáž na Predmestskej ul., s.č. stavby 198, ktorá stojí na 

súkromnom pozemku č. parc. 2425/2, LV 2268 p. Bešková Anna a 

iní. Žiadosť o cenu, dátum kúpy a od koho bola kúpená.

5.12.2017

203 C-57380 28.11.2017

Žiadosť o informácie:1. Remitenda z nákladu novín

2. Výška rozpočtu mesta Žilina a z toho objem podielových daní + 

objem mestských daní.

WEB. 3. Meno, priezvisko a kontakt na admina ktorý spravuje 

webovú stránku mesta Žilina. 4. Náklady na prevádzku webu. 5. 

Príjem z reklamy. 6. Návštevnosť webu - z toho: - mestá/obce,  - 

mimo mesta/obce

- zahraničie. 7. Náklady na prevádzku mestskej televízie (príspevky, 

dotácie atď.). 8. Príjem z reklamy. TV 9. Je TV  na internete? 10. Ako 

často vysiela? 11. Má archív? 12. Aký je engagement? Sociálne siete. 

13. Disponuje mesto Žilina službou Odkaz pre starostu? 14. 

Disponuje mesto Žilina službou CityMonitor? 15. Disponuje mesto 

Žilina službou Newsletter, ak áno, ako často ho posiela a koľko 

Newsletterov posiela (kvalifikovaný odhad) 16. SMS správy 

občanom? 17. Pri všetkých sieťach admin? Náklady na jeho prácu?

6.12.2017

204 C-57485 28.11.2017

Žiadosť o sprístupnenie údajov z pasportu mesta Žiliny k miestnym 

komunikáciám v MČ Zádubnie, vrátane grafických, mapových a iné 

prílohy, vypracované Žilinskou univerzitou v r. 2009. Na základe 

ktorých je možné určiť, ktorá časť komunikácie, resp. parcela patrí 

do uvedenej pasportizácie.

6.12.2017

205 C-58373 4.12.2017

Žiadosť o informácie, na základe akého uznesenia, nariadenia je pred 

bytovkami na ulici Tomáša Ružičku 3-5 daný stĺpik resp. kvetináč cez 

celú cestu tak, aby cez danú komunikáciu nebolo možné prechádzať

12.12.2017

206 C-59016 6.12.2017

Žiadosť o informáciu a vysvetlenie, za akým účelom kúpilo Mesto 

Žilina garáž na Predmestskej ul., súp. č. 199, ktorá stojí na 

súkromnom pozemku č. parc. 2424/8, LV 2268 p. Bešková a iní a 

zároveň informáciu o cene, dátume kúpy a od koho bola garáž 

kúpená.

12.12.2017

207 C-59374 6.12.2017

Žiadosť o zaslanie kópie stavebného povolenia na základe ktorého 

bola vybudovaná nástupná hrana na autobusovej zastávke linky č. 

27 Na Lány v smere do mesta.

13.12.2017

208 C-59499 7.12.2017

Žiadosť o zaslanie kolaudačného rozhodnutia na základe ktorého je v 

súčasnosti užívaná stavba so s.č. 1012, postavená na p.č. 1373/3, 

druh stavby 20 - Iná budova, popis stavby D.A.C.I centrum Žilina, 

ktorá je zapísaná na LV č. 1208 vedenom Okresným úradom Žilina, 

kat. odborom pre k.ú. Bytčica, obec Žilina, okres Žilina

18.12.2017

209 C-60073 8.12.2017
Žiadosť o nahliadnutie do dokumentácie budovy EUROPALACE, ul. 

Vysokoškolákov 8556/33, Žilina.
8.12.2017

210 C-61443 12.12.2017

Žiadosť o zaslanie pracovnej náplne pre výkon pracovnej pozície 

prednostu mestského úradu v Žiline platnej počas celého roka 2016, 

v súlade s pracovnou náplňou prináležiacou k pracovnej alebo 

funkčnej zmluve prednostu mestského úradu v Žiline.

18.12.2017

211 C-62356 14.12.2017
Žiadosť o informácie o spôsobe nákupu a dodávkach materiálu na 

posyp ciest v termíne od 1.6.2014 do 5.5.2017
20.12.2017

212 C-62407 15.12.2017

Žiadosť o informácie, kde mám parkovat,som ZŤP aj so 

sprievodcom,ja to auto potrebujem pre svoju potrebu na nákupy aj 

k lekárovi. Nemá byt pred barakom aj nejaké voľné miesta na 

parkovanie aspoň pre invalidov.Nie sú tam podmienky aby sa tam 

dalo parkovavat. Ako to že sa predal celý pozemok a nebolo nám 

umožnené aby sme sa k tomu vyjadrili

20.12.2017



213 C-63900 19.12.2017
Žiadosť o poskytnutie celkovej podrobnej správy z kontroly CVČ 

Spektrum za roky 2015 a 2017.
8.1.2018

214 C-6 29.12.2017

Žiadosť o informácie: Na pozemku, parcele č. 5132/27 v 

katastrálnom území Žilina (ulica Za plavárňou) sú uskladnené lodné 

kontajnery a zrealizované stavby slúžiace ako predajne a kancelárie. 

Žiadam Vás o predloženie stavebného povolenia, resp. iného 

dokladu, ktorým bolo umiestnenie týchto stavieb na vyššie 

uvedenom pozemku povolené.

9.1.2018


