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

prístupe k informáciám
Dátum vybavenia

107 38738 3.7.2018
Žiadosť o informácie o prestavbe záhradnej chatky v ZO Do stráne v 

k. ú. Závodie evidované 1900-121.
10.7.2018

108 39101 5.7.2018

Žiadosť o infortmácie: zaslanie komplet Zmluvy o dielo ev.č. 

398/2018 " Mechanické zabezpečenie vstupu do pešej zóny v meste 

Žilina - lokalita Čepieľ a Sládkovičova" a taktiež Dodatok č.1 k tejto 

Zmluve.

9.7.2018

109 39273 9.7.2018

Žiadosť o sprístupnenie informacii vo veci umiestnenia kontajnerov 

na separovany zber v pocte 5 kusov. Ziadam spristupnit vsetky 

dokumenty, na zaklade ktorych boli tieto kontajnery umiestnene na 

ulici Sivej do ktorej je zakaz vjazdu inym osobam a ktora je v 

sukromnom vlastnictve , aj vratane peticie.

18.7.2018

110 39632 11.7.2018

Žiadosť o informácie: ako bolo s odvolaním naložené a ako bude 

príp. pokračovať územné konanie v Obci Rosina s daným 

stavebníkom.

17.7.2018

111 40170 13.7.2018
Žiadosť o informácie: zaslať dokumentáciu ohľadom stavebného 

povolenia: C.s.16751/2016-67596/2016-OSP-AD.
24.7.2018

112 40529 17.7.2018

Žiadosť o informáciu: Aké je množstvo zozbieraného zmesového 

komunálneho odpadu v rokoch 2014,2015,2016,2017 v meste 

Žilina?

19.7.2018

113 41241 19.7.2018

Žiadosť o informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. - oboznámenie s 

informáciami v stavebnom konaní k intenzite signálu - antény, 

bleskozvody.

1.8.2018

114 41507 24.7.2018

Žiadosť o poskytnutie informácií: 1. Akým druhom a typom 

komunikácie sú časti ceste farebne vyznačené v priloženej kópii 

katastrálnej mapy a nachádzajúce sa na nasledujúcich parcelách 

registra "C" v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina a)p.č. 5807/142, 

zapísaná na LV č. 8912 b) p.č. 5807/145, zapísaná na LV č. 8912 c) 

p.č. 5807/143, zapísaná na LV č. 8912 2. kto je vlastníkom a 

správcom komunikácií uvedených pod bodom 1. vyššie? 3. sú 

komunikácie uvedené pod bodom 1. vyššie verejne prístupnými 

komunikáciami?

1.8.2018

115 42566 30.7.2018
Žiadosť o zaslanie položkového rozpočtu, s uvedením presného 

zloženia dodávanej pol. "filé".
6.8.2018

116 42620 1.8.2018
Žiadosť o sprístupnenie vydaných rozhodnutí od roku 2015 do roku 

2018 za komunálny odpad, ktoré mi boli vyrúbené.
8.8.2018

117 42775 2.8.2018 Žiadosť o odpovede na otázky uvedené v dotazníku. 10.8.2018

118 43027 6.8.2018
Žiadosť o kópiu spisu ohľadom výstavby plotu na parc. č. CKN 125/1, 

k. ú. Zástranie.
14.8.2018

119 43123 6.8.2018
Žiadosť o informácie v bode 3: sú uvedené komunikácie verejne 

prístupnými komunikáciami?
13.8.2018

120 43152 6.8.2018 Žiadosť o UPI na parcely 4555/1 - 4555/17. 10.8.2018

121 43264 8.8.2018

Žiadosť o informácie: 1. či bolo mestom vydané povolenie na 

zriadenie dočasnej skládky odpadu na ornici na parc. č. KN-C 

1543/66 a 1543/64, k. ú. Trnové, ak áno, žiadam o zaslanie tohto 

povolenia. 2. či stavebný úrad vydal povolenie na vykonanie 

terénnych úprav na parc. č. KN-C 1543/64, k. ú. Trnové. Ak áno, 

žiadam o zaslanie stavebného povolenia.

15.8.2018

122 43663 9.8.2018
Žiadosť o zaslanie stavebného povolenia a kolaudačného 

rozhodnutia na RD súp. č. 585 na parc. č. KN - C 3195.
17.8.2018

123 43779 7.8.2018
Žiadosť o informáciu ohľadom výstavby na pozemku medzi Europace 

a The Cube v Žiline na Vlčincoch.
14.8.2018



124 44006 14.8.2018

Žiadosť o informácie: 1. Komu bolo a kedy vydané stavebné povolenie na reklamnú stavbu – 

banner, ktorá sa nachádza na fasáde bytového domu na ul. Karpatská 8402/9a, Žilina 010 08, 

ktorý je v správe spoločnosti MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Bratislavská 612/18, 

010 01 Žilina. V prípade ak stavebné povolenie nebolo vystavené, akým spôsobom je možné 

tento reklamný banner odstrániť a na kom je táto povinnosť? Kto bude znášať finančné 

náklady z dôvodu toho, že si svoju povinnosť voči stavebnému úradu nesplnil? 2. Komu bolo a 

kedy vydané stavebné povolenie na osadenie kovovej konštrukcie, ktorá je pripevnená k 

fasáde bytového domu na ul. Karpatská 8402/9A, Žilina 01008, ktorý je v správe spoločnosti 

MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Bratislavská 612/18, 010 01 Žilina do ktorej je 

reklamná stavba (banner umiestnený). Kto je vlastník predmetnej kovovej konštrukcie? V 

prípade ak stavebné povolenie nebolo vystavené, je možné požiadať o dodatočné stavebné 

povolenie? Kto bude znášať finančné sankcie z dôvodu, že si nesplnil zákonom stanovené 

povinnosti a za akých podmienok je možné túto kovovú konštrukciu demontovať a na kom je 

prípadná povinnosť/možnosť konštrukciu demontovať? 3. Bolo vydané stavebné povolenie na 

označenie fasády reklamným sloganom „ Wellness Paradise“, ktoré je doplnené aj o 3 ks 

vonkajšieho osvetlenia, čím došlo k zmene vizuálu fasády bytového domu na ul. Karpatská 

8402/9A, Žilina 01008, ktorý je v správe spoločnosti MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., 

Bratislavská 612/18, 010 01 Žilina? V prípade ak nebolo vydané stavebné povolenie, je 

potrebné k takémuto označeniu fasády reklamným sloganom a vonkajším osvetlením 

stavebné povolenie, na kom je táto povinnosť a kto znáša prípadné finančné sankcie z dôvodu 

neohlásenia? 4. Komu a kedy bolo vydané stavebné povolenie na stavbu drevenej terasy, 

ktorá sa nachádza na spoločnom pozemku patriacemu k bytovému domu na ul. Karpatská 

8402/9A, Žilina 01008, ktorý je v správe spoločnosti MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., 

Bratislavská 612/18, 010 01 Žilina. Kto je vlastníkom predmetnej terasy, ktorá je umiestnená 

na spoločnom pozemku patriacemu k bytovému domu na ul. Karpatská 8402/9a, Žilina? V 

prípade, že nebolo vydané stavebné povolenie na túto stavbu, je možné jej dodatočné 

schválenie? Kto znáša finančné sankcie z dôvodu jej neohlásenia? Za akých podmienok je 

možné terasu demontovať v prípade, že je to potrebné z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, 

nakoľko jej umiestnenie bráni v uzemnení bleskozvodu, ktorý sa nachádza na bytovom dome 

na ul. Karpatská 8402/9A, Žilina 01008, ktorý je v správe spoločnosti MPM SPRÁVCOVSKÁ 

SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Bratislavská 612/18, 010 01 Žilina. 5. Má prevádzka Wellness paradise na 

ul. Karpatská schválené prevádzkové hodiny?

21.8.2018

125 44087 14.8.2018

Žiadosť o informácie, či majú prevádzky na Karpatskej 9A splnenú 

povinnosť voči mestu súvisiacu s povinnosťou mať vlastnú nádobu na 

odpad a platiť za ňu mestu Žilina.

22.8.2018

126 44096 14.8.2018 Žiadosť o informácie, či je VZN o MPR stále účinné. 21.8.2018

127 44105 14.8.2018
Žiadosť o imformácie: zaslanie kópie oficiálnej územnoplánovacej 

informácie k využitiu nehnuteľností v našom vlastníctve.
20.8.2018

128 44106 14.8.2018

Žiadosť o informácie: Zaslanie fotokópií potvrdení o tom, kedy boli 

postavené stavby, aké boli stavbám pridelené súpisné čísla a kto bol 

stavebníkom.

22.8.2018

129 44107 14.8.2018
Žiadosť o predloženie akýchkoľvek a všetkých archívnych spisov, 

ktoré sa týkajú nehnuteľností v našom vlastníctve.
22.8.2018

130 44214 15.8.2018
Žiadosť o informáciu, kam s odpadom keď sa pred bytovkou 

nenachádzajú nádoby na tento triedený odpad.
22.8.2018

131 44458 16.8.2018

Žiadosť o informácie: 1. či existuje stavebné povolenie na 

veľkoplošný banner umiestnený na BD Karpatská 9A. 2. Či kovová 

konstrukcia bannera potrebuje/la stavebné povolenie. 3. či na stavbu 

"terasa" je potrebné stavebné povolenie.

21.8.2018

132 44850 20.8.2018

Žiadosť o kópiu upozornenia prokurátora OP Žilina podaného z 

dôvodu nečinnosti mesta Žilina, ako Stavebného úradu vo veci 

územného konania stavby Polyfunkčný dom Hlinská.

28.8.2018

133 44972 21.8.2018
Žiadosť o informáciu: na koho sa obrátiť so žiadosťou o povolenie a 

tiež informáciu o finančnej pomoci pri budovaní takejto stavby
28.8.2018

134 45812 27.8.2018
Žiadosť o informácie: Zoznam ulíc priradených k jednotlivým 

volebným obvodom pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018.
31.8.2018

135 45815 24.8.2018

Žiadosť o informácie: 1. Koľko parkovacích miest pre ťažko zdravotne 

postihnutých  je vo vlastníctve mesta a metských organizácií.  2. 

Koľko parkovacích miest  pre ŤZP je priradených k evidenčnému číslu 

vozidla.

4.9.2018

136 46168 29.8.2018
Žiadosť o informáciu: či je možné v meste vo sviatok a nedeľu 

vykonávať práce, ktoré sú hlučné.
5.9.2018



137 46565 3.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. Aké konkrétne doklady vlastník Stavby 

predložil stavebnému úradu Mesta Žilina a kedy ? Žiadam tieto 

doklady predložiť. 2. Kedy a akým spôsobom bolo konanie o 

dodatočnom povolení Stavby oznámené ostatným účastníkom. 3. V 

prípade, že vlastník Stavby nesplnil podmienky uložené v Rozhodnutí, 

žiadam o informáciu akým spôsobom stavebný úrad Mesta Žilina 

ďalej postupuje, resp. žiadam o predloženie Rozhodnutia o 

odstránení stavby, prípadne iného rozhodnutia alebo listiny 

vydaného v konaní o dodatočnom povolení Stavby.

10.9.2018

138 46878 3.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. Prečo nebolo dňa 20.9.2016 postupované v 

procese predĺženia lehoty na dokončenie stavby "Obytný súbor 

COLOR PARK + inž. siete“ Žilina – Vlčince I. Etapa(ďalej len stavba) 

podľa §68 ods. 1 stavebného zákona? 2. Ako bude postupované pri 

opätovnej žiadosti o predĺženie lehoty na dokončenie stavby v 

septembri 2018? 3. Zmenil sa obsah a rozsah projektu stavby od 

roku 2016?

10.9.2018

139 47109 4.9.2018

Žiadosť o informáciu, z akého dôvodu sa pri posledných dvoch 

zasadnutiach zastupiteľstva nezverejňuje v materiáloch na rokovanie 

komisií položka "Nakladanie s majetkom".

11.9.2018

140 47114 4.9.2018

Žiadosť o informácie, či bolo vydané výrubove povolenie na výrub 

vzrastlých stromov na parcele k.ú. Budatin parcelné číslo 431, s 

účinnosťou v 8. mesiaci 2018.Ak takéto povolenie vydané bolo, tak 

Vás týmto žiadame o jeho sprístupnenie.

10.9.2018

141 47308 6.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. Ak sa Vaše mesto uchádza o nejakú výzvu 

alebo grant (napr. zateplenie budovy a pod) v zmysle verejného 

obstarávania, vypracovanie žiadosti a s tým súvisiace dokumenty 

Vám vypracuváva súkromná spoločnosť alebo vlastní zamestnanci? 

2. Ak súkromná spoločnosť tak jej obchodné meno a výšku financií, 

ktoré jej Vaše mesto vyplatilo za rok 2017 samostatne a rok 2018 (k 

augustu 2018)

17.9.2018

142 47377 6.9.2018
Žiadosť o informácie: zaslanie kópie udania a taktiež vyrozumenia od 

Vás.
17.9.2018

143 47663 9.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. či bolo vydané výrubové povolenie na výrub 

dvoch kusov vzrastlých stromov-agát na parcele k.ú. Budatin 

parcelné číslo 433/2, s platnosťou v 9. mesiaci 2018. Ak takéto 

povolenie vydané bolo, žiadam o informáciu, kto tento výrub 

realizoval, objednávku na tieto práce, všetky podklady, 

fotodokumentáciu k tomuto rozhodnutiu o výrube, 

fotodokumentáciu o priebehu výrubu, odôvodnenie výrubu dreviny s 

uvedením jej zdravotného stavu pred výrubom, odborný posudok a 

všetky podklady, ktoré klasifikovali stromy ako stromy, ktoré musia 

byť vyrúbané z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia 

alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. 2. kópiu 

oznámenia o výrube týchto stromov z dôvodu hrozby 

bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo 

značnej škody na majetku orgánu ochrany prírody (obci) podľa § 32 

ods. 5 zákona o ochrane prírody. 3. o obvode kmeňov vyrúbaných 

stromov vo výške 130 cm aj s fotodokumentáciou, kde je zložená 

drevná hmota z vyrúbaných stromov a kto sa teraz považuje za 

majiteľa tejto drevnej hmoty.

18.9.2018

144 47815 10.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. Uplatňuje Mesto Žilina Zákon č.447/2015 

Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.novembra 

2016 a jeho novelizáciu  Zákonom č.375/2016 Z.z. účinným od 

31.decembra 2016 ? 2. V prípade, že uplatňujete Zákon č.447/2015 

Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, žiadam Vás o zaslanie VZN o 

zavedení poplatku do praxe a výšku poplatku. 3. V prípade, že 

uplatňujete, Zákon č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, 

žiadam Vás o zaslanie výšky finančného prínosu pre Mesto Žilina za 

rok 2017.

17.9.2018

145 48068 11.9.2018
Žiadosť o zaslanie kópie udania a taktiež vyrozumenia ohľadom 

znečisťovania ovzdušia.
17.9.2018



146 48127 11.9.2018

Žiadosť o informácie: všetky podklady k vydaniu stavebného 

povolenia nástupnej hrany a zástavky MHD na ulici Veľká Okružná v 

priamom kontakte s pozemkom KN-C 6665/2. Žiadame aj o zoznam 

účastníkov tohto stavebného konania.

19.9.2018

147 48354 13.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. Akú sumu nájomného vyfakturovalo mesto 

Žilina spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. za roky 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017? 2.  Predstavuje táto suma fakturácie 60% z 

celkového vybraného parkovného z parkovacích automatov a z 

predaja parkovacích kariet za dané roky spoločnosťou Žilinská 

parkovacia spoločnosť, s.r.o.? 3. Akú sumu dlží mestu Žilina z týchto 

faktúr spoločnosť Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.?

19.9.2018

148 48926 18.9.2018
Žiadosť o informácie: zaslanie kópie udania a taktiež vyrozumenia od 

Vás.
25.9.2018

149 48970 18.9.2018

Žiadosť o informácie: výmery parkov v Žiline: Na Studničke, sad Slov. 

slobody na Bôriku, Sad Ľ. Štúra,Sad športu pred fut.stadionom,, Sad 

na Mariánském námestí, Sad SNP, sadové úpravy pri novom 

cintoráne.

26.9.2018

150 49050 17.9.2018

Žiadosť o informácie: ktoré fyzické osoby sa bezplatná doprava v 

MHD dňa 21. 09. 2018 vzťahuje, t.j. konkretizovať či bezplatnú 

dopravu môžu využiť všetci cestujúci bez ohľadu či majú trvalé, 

prípadne prechodné  bydlisko v Žiline oficiálne nahlásené v ohlasovni 

pobytu, alebo stačí, že sa v Žiline držiavajú,   bez ohľadu na „oficiálne 

nahlásený“  pobyt v Žiline alebo Žilinu v tento deň len navštívili, či 

platia ešte iné obmedzenia pre bezplatnú dopravu v Žiline v uvedený 

deň, napr. bezplatná doprava je  len pre držiteľov vodičského 

oprávnenia, pre držiteľov technického preukazu, čipovej  karty 

DPMŽ, a pod.

19.9.2018

151 49285 19.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. je potrebné stavebné povolenie na opravu 

bleskozvodu na bytovom dome v rozsahu: doplnenie 5 ks priečnych 

vedení uložených na podperách, osadenie 24 ks pomocných 

zberačov a osadenie nových zberných tyčí. 2. V prípade, ak je 

potrebné stavebné povolenie na dané práce, zaujímama ma, či bolo 

vydané stavebné povolenie na opravu bleskozvodu na bytovom 

dome Rezidencia Lesopark, Karpatská ulica 8402/9a, 010 08  Žilina.

26.9.2018

152 49426 20.9.2018 Žiadosť o informácie ohľadom výrubu dvoch stromon v k. ú. Budatín. 1.10.2018

153 49427 20.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. Aké konkrétne doklady vlastník Stavby 

predložil stavebnému úradu Mesta Žilina a kedy ? Žiadam tieto 

doklady predložiť. 2. Kedy a akým spôsobom bolo konanie o 

dodatočnom povolení Stavby oznámené ostatným účastníkom. 3. V 

prípade, že vlastník Stavby nesplnil podmienky uložené v Rozhodnutí, 

žiadam o informáciu akým spôsobom stavebný úrad Mesta Žilina 

ďalej postupuje, resp. žiadam o predloženie Rozhodnutia o 

odstránení stavby, prípadne iného rozhodnutia alebo listiny 

vydaného v konaní o dodatočnom povolení Stavby.

2.10.2018

154 49649 21.9.2018

Žiadosť o informácie: 1. názov spoločnosti, ktorá vám zabezpečuje 

mestskú dopravu. 2. Koľko dní za daný rok majú vaši občania 

dopravu zadarmo (poprípade zľacnenú dopravu)? Či už MDD, MDŽ 

alebo týždeň dopravnej mobility. 3. Počas týždňa dopravnej mobility 

máte dopravu zadarmo len jeden deň alebo celý týždeň? 4. Vypísať 

aj, ktoré dní (napríklad 1.06. medzinárodný deň detí a pod)

25.9.2018

155 49702 21.9.2018
Žiadosť o informácie ohľadom poskytnutia náhradného bytu v 

zmysle bodi 1 uznesenia č. 164/2018.
2.10.2018

156 49787 23.9.2018

Žiadosť o informácie: zaslanie Rozhodnutía o umiestnení stavby - 

zmena č. 9898/2017-46821/2017-OSP-MLA zo dňa 10.10.2017 

právoplatným dňa 13.11.2017 a tiež v súlade s vydaným platným 

Rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 

10275/2017-47853/2017-OSP-MLA zo dňa 10.10.2017 právoplatným 

dňa 3.11.2017, a to na parcelách KN-C č. 2120/1, 5721/2, 5721/8, 

5721/23, 5781, 5721/3 (identický s pozemkom register KN-E par.č. 

237).

2.10.2018



157 49820 24.9.2018
Žiadosť o sprístupnenie spisu č. 10367/2008, Kolaudačné 

rozhodnutie.
1.10.2018

158 50215 26.9.2018

Žiadosť o informácie: zaslanie kópie stanoviska referátu architektúry 

k dokumentácii pre územné rozhodnutie k výstavbe objektu na ul. 

Hálkova.

4.10.2018

159 50234 26.9.2018
Žiadosť o informácie ohľadom príspevkov pre osobu po výkone 

trestu.
1.10.2018

160 50097 25.9.2018

Žiadosť o informácie: kópie rozhodnutia, ktorým mesto Žilina vybralo 

spracovateľa PD na objekt CO krytu, aké kritéria boli použité a prečo 

odignorovalo moje autorské právo.

4.10.2018

161 50733 29.9.2018

Žiadosť o zaslanie stavebného povolenia k parcele 4239/42. Ak 

nebolo vydané, žiadam Vás o informáciu, prečo sa na nej začína 

stavať.

5.10.2018

162 51173 2.10.2018

Žiadosť o informácie: či mesto Žilina disponuje podkladmi k 

rekonštrukcií a na koľko je možné do nich nahliadnuť alebo či je 

možné získať podklady k samotnej budove stanice a okolia a plánov 

ďalších existujúcich budov stanice (pôdorysy, pohľady, rezy, 

poprípade 3D model)

8.10.2018

163 51174 1.10.2018

Žiadosť o informácie: 1. Žiadam o informáciu, akým spôsobom bola 

táto práca zadaná správcovi a žiadam o kópiu tohto zadania.  2. 

Žiadam o sprístupnenie oddôvodnenia. 3. Sprístupnenie kópie 

odbornej spôsobilosti pracovníka Mestského úradu v Žiline, odboru 

životného prostredia, ktorý  zhodnotil stav drevín a potrebu ich 

výrubu. 4. Kedy bola robená obhliadka stromov určených k výrubu 

pracovníkom Mestského úradu v Žiline, kto túto obhliadku robil, 

kópiu zápisu o tejto obhliadke a kópiu odbornej spôsobilosti tohto 

pracovníka. 

10.10.2018

164 51480 3.10.2018
Žiadosť o informácie: 1. Nájomnú zmluvu na byt na nám,. 

M.R.Štefánika 4. 2. vyhotovenie kópií korešpondencie.
10.10.2018

165 51579 3.10.2018

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 2018, t. j. od 

1.1.2018.

10.10.2018

166 51678 4.10.2018

Žiadosť o sprístupnenie evidenčného listu o pridelení súpisného čísla 

3234/6 nehnuteľnosti uvedenej na LV č.3343 v k.ú. Žilina, obec 

Žilina, Okres: Žilina

12.10.2018

167 51809 5.10.2018

Žiadosť o informácie: 1. Či ulica Oravská v Žiline mala stavebné 

povolenie a aké mala číslo povolenia. 2. Či ul. Oravská má 

kolaudačné rozhodnutie a ak má, číslo povolenia. 3. Fotokópiu 

Projektu križovatky ul. Tajovského a ul. Oravská. 4. Fotokópiu 

výkresu skutočného prevedenia križovatky ul. Tajovského a ul. 

Oravská.

12.10.2018

168 52075 7.10.2018
Žiadosť o informácie: Rozhodnutie č. 19908/2017-58378/2017-OPM-

GUZ zo dňa 05.12.2017.
15.10.2018

169 52371 9.10.2018
Žiadosť o informácie, prečo sa nekontroluje dodržiavanie dopravných 

predpisov na ul. Brezová?
18.10.2018

170 52372 8.10.2018

Žiadosť o informácie: 1. či za užívanie mestského pozemku parcelné 

číslo 902/1 k.ú. Trnové z LV 1176 mesta Žilina ,platí rodina Vachana 

Milana nájom, mestské dane za pozemok nakoľko uvedený pozemok 

užíva a voľne naň vstupuje zo svojho pozemku parc. Číslo 902/4. 2. Či 

dostal od mesta Žilina ako majiteľa pozemku parc. Číslo 902/1 k.ú. 

Trnové LV 1176 povolenie na výstavbu gabionových oporných múrov 

na uvedenom mestskom pozemku, ktorí neoprávnene užívajú. 3. Či 

stavebný úrad mesta Žilina povolil výstavbu gabionových oporných 

múrov na mestskom pozemku parc. Číslo 902/1 k.ú. Trnové. 4. . 

Prečo mesto Žilina, neoplotilo svoj majetok pozemok parc. Číslo 

902/1 k.ú. Trnové na liste LV 1176, aby zabránilo neoprávnenému 

nakladaniu s jeho majetkom/výstavba gabiónov bez súhlasu 

vlastníka, teda mesta Žilina/.

16.10.2018

171 52509 9.10.2018
Žiadosť o informácie: zápisnice z komunálnych volieb v meste Žilina 

za roky 2014, 2010, 2006 a 2002.
18.10.2018



172 52924 12.10.2018

Žiadosť o informácie: 1. Ktoré skutočnosti a na základe akých 

podkladov boli dôvodom pre odklom trasy verejného osvetlenia na 

ul. Limbová? Žiadam o sprístupnenie príslušného rozhodnutia o 

povolení predmetnej stavby. 2. Dokumentovať riešenie stretov 

záujmov v predmetnom stavebnom konaní, ktoré súvisia s 

rekonštrukciou verejného osvetlenia a záujmami osôb, ktoré 

spravujú príslušné inžinierske siete k objektu domu. 3. Poskytnúť 

stanovisko dotknutých účastníkov konania, t. j. osôb - vlastníkov 

bytov BD č. 3054 a správcu OSBD ako doklad príslušného stavebného 

konania. 4. poskytnúť doklady na základe ktorých bolo rozhodnuté o 

zmene trasy verejného osvetlenia.

22.10.2018

173 53088 15.10.2018

Žiadosť o informácie: 1. bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, 

ktorá má byť realizovaná na parc. č. 1533/12 alebo na parc. č. 

1533/1 k. ú. Žilina? 2. je vedené stavebné konanie vo veci povolenia 

stavby na týchto parcelách? 3. bolo doručené stavebnému úradu 

ohlásenie stavebnej činnosti na týchto parcelách? 4. Žiadame o 

poskytnutie kópie stavebného povolenia prípadne ak bola ohlásená 

stavebná činnosť, žiadame o kópiu daného ohlásenia.

16.10.2018

174 53250 15.10.2018

Žiadosť o informácie, či je vydané povolenie na stavebnú činnosť 

prebiehajúcu na pozemku registra C parc. č. 1533/12 a 1533/1. v k.ú. 

Žilina

16.10.2018

175 53321 16.10.2018

Žiadosť o sprístupnenie kompletnej kópie rozhodnutia stavebného 

úradu na povolenie drobnej stavby vrátane popisu vydané na meno 

stavebníka Michala S.

23.10.2018

176 53435 16.10.2018

Žiadosť o nahliadnutie do podkladov spisu vzťahujúcemu sa k 

vydanému opatreniu mesta Žilina - Oznámenie č. 14841/2014-

36312/2014/Mo/OD-stav.úpr. zo dňa 29.07.2014.

24.10.2018

177 53736 17.10.2018

Žiadosť o informácie: Kompletnú dokumentáciu od dňa 23.5. 

ohľadom odstránenia nepovolenej stavby a o dodatočnom povolení 

stavby a všetky ďalšie dokumenty týkajúce sa výziev stavebníka.

19.10.2018

178 53997 18.10.2018
Žiadosť o informáciu informáciu týkajúcu sa územného plánovania, 

konkrétne oblasti v okolí ulice Pri celulózke s označením 9.07.VS/01.
24.10.2018

179 54699 24.10.2018

Žiadosť o sprístupnenie kompletného spisu všetkých dokladov a 

písomností, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, číslo 

objednávky: 201800827

6.11.2018

180 54790 24.10.2018 Žiadosť o informácie: sprístupnenie spisu č. 1950/2007/Bo (D 3844). 2.11.2018

181 54791 24.10.2018
Žiadosť o informácie: sprístupnenie spisu č. 7716/2007/Bo (D 

15220).
2.11.2018

182 54862 24.10.2018
Žiadosť o nahliadnutie do projektovej dokumentácie a stavebnej 

dokumentácie 
2.11.2018

183 55291 26.10.2018
Žiadosť o informácie: kópiu sťažnosti na príslušníkov MP podanú v 

mesiaci cca apríl 2018.
7.11.2018

184 55582 31.10.2018

Žiadosť o informácie ohľadom dopravného značenia práca na ceste a 

hlavná cesta: 1. Či mesto Žilina osadilo uvedené dopravné značenie. 

2. Či mesto Žilina eviduje vo svojej registratúre vyššie uvedené 

dopravné značenie na osadenie dopravných značiek. 3. Či ORPZ 

vydalo súhlas k osadeniu predmetbného dopravného značenia. 4. 

iné.

12.11.2018

185 55931 2.11.2018
Žiadosť o informácie v súvislosti s pozemkami v k. ú. Žilina, parc. č. E 

5065, 5064, 9111, 5100, a C 5059/18, 5059/22, 5083/177.
13.11.2018

186 56237 6.11.2018
Žiadosť o informácie: Vie mesto komunikovať s firmou, ktorá odváža 

smeti a zmeniť čas odvozu spred ZŠ?
12.11.2018

187 56603 6.11.2018
Žiadosť o informácie: počet porušení zákona zistených pri kontrole 

nákupu CT z roku 2011.
8.11.2018

188 57786 8.11.2018

Žiadosť o informácie: 1. Termín ukončenia prerábky zastávky MHD 

na ulici Smreková. 2. Kedy bude odstránené staré osvetlenie a 

opravené chodníky.

15.11.2018

189 57810 9.11.2018

Žiadosť o zaslanie kópie stanoviska referátu architektúry k 

dokumentácii pre územné rozhodnutie k výstavbe objektu 

"Rezidencia Kolečko"

19.11.2018



190 57811 9.11.2018

Žiadosť o zaslanie kópie stanoviska referátu architektúry k 

dokumentácii pre územné rozhodnutie k výstavbe objektu 

"Rezidencia Kolečko"

19.11.2018

191 58009 9.11.2018 Žiadosť o informácie: Je možné ešte kompostér dostať? Ak áno, kde? 19.11.2018

192 58145 12.11.2018

Žiadosť o informácie týkajúce sa napĺňania opatrení stanovených v 

"Programe na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality 

ovzdušia - územie mesta Žilina".

21.11.2018

193 58525 13.11.2018 Žiadosť o informáciu kde žije pani Budkeová. 20.11.2018

194 58894 15.11.2018

Žiadosť o informáciu: 1. Ktorí pracovníci Stavebného úradu vykonali 

štátny stavebný dohľad dňa 08.08.2018 na stavbe ,,Novostavba 

rodinného domu´´ na pozemku parc.č. 1200/4 KN, katastrálne 

územie Trnové. 2. Aký dopravný prostriedok použili na prepravu na 

stavbu. 3. V akom presnom čase bol dohľad vykonaný .

23.11.2018

195 59560 20.11.2018

Žiadosť o informácie, či boli ohlásené stavebné úpravy bytu č. 8 v 

dome s. č. 2163 na ul. Juraja Fándlyho alebo či bolo vydané a či je 

právoplatné stavebné povolenie.

26.11.2018

196 59621 20.11.2018
Žiadosť o informácie: koľko osôb uhradilo za rok 2017 daň za psa vo 

výške 5 €, 40 € a 100 € (jednotlivo za každú kategóriu)
27.11.2018

197 59801 21.11.2018

Žiadosť o informácie: 1. Na aký účel je podľa aktuálne účinného 

znenia územného plánu mesta Žilina, resp. územného plánu 

príslušnej zóny, z hľadiska územného plánovania určený pozemok – 

parcela registra „C“ č. 3067/2, s výmerou 1045 m2, druh pozemku: 

záhrada, v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina? 2. Aká 

výstavba je z hľadiska územného plánovania prípustná na pozemku – 

parcele registra „C“ č. 3067/2, s výmerou 1045 m2, druh pozemku: 

záhrada, v katastrálnom území Žilina , obec Žilina, okres Žilina?

26.11.2018

198 59844 21.11.2018

Žiadosť o sprístupnenie stavebného povolenia a územného 

rozhodnutia k rekonštrukcii parku v Žiline - Závodí (ul. Juraja 

Závodského), a tiež o sprístupnenie príslušných vyjadrení orgánu 

ochrany prírody k územnému aj stavebnému konaniu vo veci 

rekonštrukcie parku.

28.11.2018

199 60348 26.11.2018
Žiadosť o informácie ohľadom dopravného značenia na komunikácii 

v Bytčici.
4.12.2018

200 60497 26.11.2018

Žiadosť o poskytnutie: 1. Všetkých písomností a e-mailov o mojej 

osobe a všetkých písomností a e-mailov týkajúcich sa mojej 

pracovnej funkcie - riaditeľ ZŠ Jarná, ktorými disponujete v roku 2018 

a v roku 2016 a 2017. 2. Kto a prečo sa zaujímal o mňa a moju prácu, 

kto prešetroval sťažnosti, ktoré sa týkali mojej osoby a funkcie, s 

akým výsledkom boli sťažnosti spracované a aké dôkazy boli použité. 

4.12.2018

201 60649 27.11.2018
Žiadosť o sprístupnenie informácie: Trestný poriadok komplexnú 

tlač.
4.12.2018

202 60652 27.11.2018

Žiadosť o nahliadnutie do podkladov spisu vzťahujúceho sa k 

vydanému stavebnému povoleniu č.2590/2018-21808/2018-OSP-PA 

zo dňa 26. 3. 2018 a k rozhodnutiu o umiestnení stavby.

3.12.2018

203 60804 27.11.2018
Žiadosť o informácie: 1. Existuje v meste Žilina smernica o 

poskytovaní informácií v zmysle Zákona? 2. Ak áno, aké je jej číslo?
29.11.2018

204 61005 28.11.2018

Žiadosť o informácie: výsledky komunálnych volieb v Žiline zo dňa 

10.11.2018 podrobne z jednotlivých volebných okrskov na primátora 

aj poslancov MZ.

6.12.2018

205 61435 2.11.2018

Žiadosť o informácie: o soche, ktorá stojí pred vaším Mestským 

úradom a to Pamätník obetiam komunizmu, ktorá je dielom sochára 

Milana Lukáča, či robíte nejaké pravidelné spomienkové podujatia 

alebo podujatia podobného rázu a ak áno, tak kedy?

5.12.2018



206 61436 30.11.2018

Žiadosť o informácie: nahliadnutie do všetkých spisov, týkajúcich sa 

uvedených čiernych stavieb. Predovšetkým však žiadam o 

nahliadnutie do spisu, ktorým Stavebný úrad Žilina vykonáva 

naplnenie svojho Rozhodnutia o odstránení stavby z 20.10.2014, 

Č.s.: 12877/2011-47195/20014-OS-HL, ako aj upozornenie 

prokurátora OP Žilina Mestu Žilina zo dňa 31.5.2016 z dôvodu 

porušenia ustanovení zákona o správnom konaní Stavebným úradom 

Žilina a opatrení z porady stavebného úradu, aby už nemohlo dôjsť k 

porušovaniu tohto zákona zo strany pracovníkov Stavebného úradu 

Žilina.

6.12.2018

207 61825 4.12.2018

Žiadosť o informácie: 1. Či mesto Žilina vedie evidenciu žiadostí o 

sprístupnenie informácií v zmysle §20 Zákona. 2. Zoznam žiadostí o 

sprístupnenie informácií doručených mestu Žilina od 1.1.2015 do 

30.11.2018 v rozsahu: dátum doručenia žiadosti, výsledok vybavenia 

žiadosti, Informácia o tom, či bol podaný opravný prostriedok.

12.12.2018

208 61835 4.12.2018

Žiadosý o informácie: 1. Aktuálne platné VZN o odpade (výšku ročnej 

platby na občana, príjmy za komunálny odpad za rok 2016 a 2017, 

výdavky za KO za rok 2016 a 2017, cenu za množstevný zber) a 

množstvo odpadu za rok 2016 a 2017, pomer koľko z toho 

vyseparujute. 2. Aktuálne platné VZN o miestnych daniach (základ 

dane orná pôda a pod, sadzba dane-orná pôda a pod, daň zo stavieb, 

pozemkov a daň za psa).

7.12.2018

209 62554 10.12.2018
Žiadosť o informáciu: zaslať rozhodnutie ako bola vybavená kontrola 

vo veci nepovoleného pripojenia na kanalizáciu SEVAK.
18.12.2018

210 62656 10.12.2018

Žiadosť o informácie ohľadom poskytnutia náhradného bytu v 

zmysle bodu 1. uznesenia č. 164/2018, komunikáciu po dátume 

20.09.2018.

17.12.2018

211 62916 11.12.2018

Žiadosť o informáciu, či predsmetné reklamné zariadenie je osadené 

legálne a súčasne žiadame o sprístupnenie príslušného povolenia, 

resp. dokumentu, ktoré legálnosť reklamného zariadenia na fasáde 

domu č. s. 1017 v k. ú. Žilina preukazuje.

18.12.2018

212 63436 14.12.2018

Žiadosť o informácie súvisiace s vyhlásením, prpiebehom a 

ukončením verejného obstarávania s úspešným uchádzačom, 

spoločnosťou Tradestone Slovakia s.r.o.

19.12.2018

213 64288 19.12.2018

Žiadosť o informácie ohľadom výstavby na pozemku medzi 

Europalace a The Cube v Žiline na Vlčincoch(na pozemku bol 

pôvodný plán postaviť Europalace 2.).

2.1.2018


