
Poradové 

číslo
Podacie číslo Dátum prijatia

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

prístupe k informáciám

1 C-39 2.1.2015 Informácia ohľadom získania kópie rodného listu.

2 C-102 5.1.2015
Informácia v súvislosti s hodnotením osoby žiadateľa počas rokov 

navštevovania škôl.

3 C-103 5.1.2015
Informácia ako získa trvalý pobyt a žiadosť o vytlačené zákony a 

adresy na médiá a veľvyslanectvá.

4 C-109 5.1.2015
Informácia a spis priestupku uvedeného v žiadosti, ktorá bola 

odresovaná OÚ v Žiline.

5 C-191 5.1.2015
Informácie ohľadom zhromažďovanie v zmysle zákona              č. 

84/1990 Zb. v rokoch 2013 a 2014.

6 C-1066 12.1.2015 Ustanovenie o chove včiel na uzemí mesta.

7 C-1577 14.1.2015 Informácie o údržbe komunikácií.

8 C-1837 16.1.2015 Poskytnutie informácií k investičným plánom pre rok 2015.

9 C-2005 16.1.2015

Žiada informáciu, či MZ ZA pri zasadnutiach používa obrazovku 

alebo iný spôsom, ktorý poslancom umožňuje visieť informáciu o 

prihlásených poslancoch do diskusie a ich faktických poznámkách.

10 C-2289 19.1.2015
fotokópiu vydaného rozhodnutia Mesta Žilina z roku 2014        o 

odstránení čiernych stavieb na Čulenovej ulici v Žiline

11 C-2324 19.1.2015
Informácie ohľadom zhromažďovanie v zmysle zákona               č. 

84/1990 Zb. v rokoch 2013 a 2014

12 C-2342 19.1.2015
potvrdenie refundácie mzdových nákladov z roku 2008             za 

účasť na MsZ v Žiline poslankyni Mgr. .................

13 C-2574 20.1.2015 informácia ohľadom komunikácie na parcele č. 5981/6 

14 C-3007 22.1.2015

Poskytnutie daru, dotácie, pôžičky, pomoc podnikateľom, 

odpustenie poplatkov daní a iná forma podpory                             z 

prostriedkov mesta.

15 C-3043 22.1.2015
informácia ohľadom hodnotenia žiadateľa v Reedukačnom centre 

Čerenčany

16 C-3089 23.1.2015
Informácie ohľadom rekonštrukcie futbalového štadióna a 

komunikácia so SFZ

17 C-3195 23.1.2015 Informácie ohľadom územného plánu Mesta Žilina

18 C-3196 23.1.2015
žiadosť o sprístupnenie fotokópií zo ŠSD vykonaného 22.03.2012, 

spis č. ............

19 C-3340 26.1.2015 Žiadosť o potvrdenie prijatej žiadosti

20 C-3344 26.1.2015 Žiadosť výške dotácií na školy

21 C-3345 26.1.2015 počet škôl, zamestnancov a žiakov

22 C-3467 26.1.2015
Opätovná žiadosť na základe akej skutočnosti vyberá Mesto Žilina 

nájomné za 3-izbový byt č. 1.

23 C-3471 26.1.2015
Žiadosť o kópiu stavebného povolenia veľkoplošnej svetelnej 

reklamy na Ulici Veľká Okružná.

24 C-3832 27.1.2015 Žiadosť o údaje z matriky.

25 C-4053 27.1.2015
Info o aktuálnom a predošlom stave zamestnancov MsÚ a 

poslancov MZ.

26 C-4482 29.1.2015
Žiadosť o predloženie kópie kolaudačného rozhodnutia o zmene 

účelu užívania stavby pohostinstva "Na 7 schode".

27 C-4593 30.1.2015
Žiadosť o povolenie veľkoplošnej reklamnej plochy                        na  

V. Okružnej

28 C-4669 30.1.2015 Žiadosť o hlasovaci preukaz na referendum. 

29 C-4781 2.2.2015 informácia ohľadom komunikácie na parcele č. 5981/6 

30 C-4952 2.2.2015 doplňujúce info k parcele č. 5981/6 

31 C-5117 3.2.2015
zoznam všetkých mestských podnikov, ktoré boli založené Mestom 

Žilina, a v ktorých má mesto podiel

32 C-5223 3.2.2015 Informácie ohľadom platov, odmien vedúcich zamestnancov



33 C-5367 4.2.2015
Žiadosť o poslanie kópie o povolenie informačného a reklamného 

zariadenia.

34 C-5396 4.2.2015

Žiadosť o informácie, , či držiteľom preukazu ZŤP s červeným pásom 

poskytujeme úľavy ako Mesto Žilina a aké doklady je potrebné 

predložiť a kde, aby bolo možné ich využívať.

35 C-5432 4.2.2015

Žiadosť o kópiu rozhodnutia č. ...... v súvislosti so schválením 

nočných prev. hodín prevádzky "Na 7 schode" a postup 

schvaľovania

36 C-6171 9.2.2015

Žiadosť o zaslanie súdno-znaleckých posudkov k predávaným 

pozemkom v majetku mesta Žilina vypracovaných znalcom Ing. 

............ vo všetkých katastrálnych územiach mesta Žiliny v rokoch 

2010-2015.

37 C-6201 9.2.2015
Žiadosť o sprístupnenie volebných okrskov do volieb NRSR    od 

roku 1998.

38 C-6863 12.2.2015
Žiadosť o informáciu, čo potrebujem dať k žiadosti o určení súp. 

čísla, keď je stavba postavená pred rokom 1976.

39 C-7200 13.2.2015 poplatky za povolenie za vjazd do pešej zóny

40 C-7219 13.2.2015
kto platil a v akej výške daň z nehnuteľnosti za posledných    10 

rokov na LVč. ....

41 C-7683 17.2.2015 dane, daňovopovinné osoby

42 C-7856 18.2.2015
Informácia, či je vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

na parcelách KÚ ZA: 7637/4, 7638/1, 7639, 7640 a dokedy je platné.

43 C-8440

23.2.2015                     

02.03.2015 

(doplnené)

Žiadosť o informáciu ako postupovať pri žiadosti o prenájom 

pozemku v Lesoparku.

44 C-8442 23.2.2015
Žiadosť o informácie o výške dotácií na školy podľa VZN a 

informácie v súvislosti s poskytnutím fin. prostriedkov na školy.

45 C-8771 24.2.2015 Žiadosť o informáciu počet vlastníkov automobilov v meste Žilina.

46 C-8899 25.2.2015
Žiadosť o informáciu o počte sťažností od občanov od r. 2011 na 

Funeral company a Funeral  s.r.o.

47 C-9040 26.2.2015
Žiadosť o informáciu ako bude Stavebný úrad v Žiline postupovať 

pri odstránení stavby na ulici Čulenova.

48 C-9245 27.2.2015
Žiadosť o sprístupnenie volebných okrskov do volieb prezidenta SR 

v roku 2014.

49 C-9510 2.3.2015

Žiadosť o poslanie zaslať elektronicky sken zmluvy mesta       so 

spočnosťou, ktorá naposledy vyznačovala parkovacie miesta na 

Solinkách, resp. link na túto zmluvu.

50 C-10022 3.3.2015
Informácie ohľadom emisie komunálnych obligácií, zmluva      o 

kúpe cenných papierov.

51 C-10874 9.3.2015
Žiadosť o informácie, či je priestupok, keď predáva tovar         na 

ulici bez pokladničného bloku, ktorý kúpil bez pokladničného bloku.

52 C-10875 9.3.2015 Žiadosť pre reedukačné centrum Hlohovec.

53 C-11036 10.3.2015

Žiadosť o sprístupnenie informácií: plat primátora v r. 2014, názov 

daňového subjektu, kt. zaplatil najvyššie dane                   v r. 2013, v 

prípade ak mesto realizovalo nadlimitné zákazky VO informácia o 

nich.

54 C-11321 11.3.2015 Informácia ohľadom zľavy na daň za psa.

55 C-11373 11.3.2015
Žiadosť o poslanie kópie rozhodnutia o schválení nočného prev. 

času pre prevádzku na 7 schode, kde prevádzkovateľom je PO .....

56 C-11678 13.3.2015
Žiadosť o poskytnutie kópie ev. č. bloku priestupku uložený MP v 

Žiline.



57 C-12116 16.3.2015
Žiadosť o poskytnutie informácií okolo bývalej ZŠ Moskovskej, kde 

sú úpravy pozemku.

58 C-12393 17.3.2015
Žiadosť o sprístupnenie mien a priezvisk FO a PO, ktoré v obd. 

1.7.2014-31.12.2014 mestu poskytli dary a iné bezodplatné plnenia.

59 C-13151 23.3.2015
Žiadosť o zverejnenie protestu prokurátora proti VZN Mesta Žilina 

č. 29/2011.

60 C-13400 23.3.2015 Žiadosť o poslanie podkladov verejnej vyhlášky.

61 C-13422 23.3.2015 Žiadosť o bližšie informácie k žiadosti o prenájom pozemku.

62 C-13655 24.3.2015
Žiadosť o informáciu koľko stojí mesto zimná údržba komunikácií, s 

kým má mesto zmluvu.

63 C-14233 26.3.2015
Špecifikácia druhu pozemnej komunikácie 5981/6 k aktuálnemu 

dňu, k 1.1.2002, k 21.10.2002.

64 C-14765 30.3.2015
 Žiadosť o poskytnutie informácie strtegických plánov Mesta Žilina v 

roku 2010 a 2014 po voľbách do samosprávnych krajov.

65 C-15279 1.4.2015

Žiadosť o poskytnutie protestu prokurátora proti všeobecne 

záväznému nariadeniu Mesta Žilina č.2/2012 k používaniu symbolov 

Mesta Žilina.

66 C-15280 1.4.2015

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Žilina č.26/2012 k používaniu symbolov Mesta Žilina v zmysle §22 

ods. 1 písm. a), bod 2 a §25 Zák. č. 153/2001 Z.z.       o prokuratúre.

67 C-15278 1.4.2015

Žiadosť o sprístupnenie informácie, či bola v Zmluve                   o 

prevádzke parkovísk a poskytovaní služieb pri prevádzke parkovísk 

uzatvorenej medzi Mestom Žilina a ŽPS, s.r.o. zmena po dodatku 

č.3, a ak áno žiada fotokópiu.

68 C-15374 1.4.2015
Žiadosť o sprístupnenie informácií "Návrh na vyslovenie nesúhlasu 

VZN Mesta Žilina".

69 C-15525 2.4.2015
Žiadosť o informácie o menách osôb, ktoré zastávajú funkciu 

uvedenú v žiadosti.

70 C-15553 2.4.2015
Informácie v súvislosti so žiadosťami v zmysle infozákona (počty, 

sprístupňovanie a pod.).

71 C-15567 7.4.2015
Odpoveď na otázky v súvislosti s čiernou stavbou                       na 

Čulenovej ulici.

72 C-15651 7.4.2015

Oznámenie zoznamu spoločností, ktoré zabezpečujú dodávku 

elektriny na slovenskom trhu a sú držiteľmi certifikátu podľa normy 

ISO 9001.

73 C-16008 8.4.2015

Žiadosť o informáciu výsledku konania vedeného vo veci 

nepovoleného stavebného povolenia reklamnej veľkoplošnej 

obrazovky na Hoteli Slovakia.

74 C-16683 13.4.2015
Informáciu kto je zodpovedný za čistotu a zimnú údržbu na ul. 

Ďurka Langsfelda na parcelách č. 5344/32,5344/94, 6344/59.

75 C-16992 14.4.2015
Žiadosť o informácie v súvislosti s reklamnými stavbami            v 

Meste Žilina.

76 C-17020 15.4.2015 Žiadosť o informácie komu patrí budova bývalého kina Úsvit.

77 C-17087 15.4.2015
Žiadosť o poskytnutie informácií v súvislosti s daňami                   v 

prímestskej časti Solinky.

78 C-17603 17.4.2015 reakcia na poskytnuté informácie

79 C-17611 17.4.2015 odvolanie

80 C-17679 17.4.2015
Opatrenia NKÚ v súvislosti s porušením zákona o verejnom 

obstarávaní.

81 C-17960 20.4.2015
Žiadosť o kópiu stavebného povolenia veľkoplošnej svetelnej 

reklamy na Ulici Veľká Okružná.



82 C-18212 22.4.2015 informácia o "Urbárskom pozemkovom spoločenstve Žilina-Trnové"

83 C-18467 23.4.2015 Žiadosť o poskytnutie oznámenia spis č. ......

84 C-18468 23.4.2015
Žiadosť o poskytnutie informácie o povolení užívania stavby a dane 

za stavbu.

85 C-18732 23.4.2015 Žiadosť o informácie v súvislosti s operačným systémom.

86 C-23057 6.5.2015 Žiadosť o informácie v súvislosti s propagáciou mesta v TV.

87 C-23130 6.5.2015 Žiadosť o informáciu o vydanie potvrdenia o zaplatení KO.

88 C-23292 7.5.2015 Odvolanie voči rozhodnutiu, spis.zn. .......

89 C-23597 11.5.2015
Žiadosť o kópiu konania Stavebného úradu vo veci nepovolenej 

stavby veľkoplošnej svetelnej reklamy na Ulici Veľká Okružná.

90 C-24041 12.5.2015
Žiadosť o sprístupnenie projektovej dokumentácie, ktorá sa týka 

stavby na pozemku, parc.č. 6665/2.

91 C-24867 15.5.2015
Žiadosť o poskytnutie informácií v súvislosti s odmenami 

zamestnancov za roky 2011-2014.

92 C-25775 21.5.2015
Žiadosť o sprístupnenie informácií: počet obyvateľov, počet 

poslancov MsZ, odmeny poslancov MsZ.

93 C-26206 25.5.2015 Žiadosť o iniciály pre úhradu komunálneho odpadu.

94 C-26462 26.5.2015 Žiadosť o informácie v súvislosti s údržbou zelene v Meste Žilina.

95 C-26463 26.5.2015
Žiadosť o informácie v súvislosti s búraním bývalej školy Moskovská 

a výstavby obytného komplexu.

96 C-26513 26.5.2015 Opätovná žiadosť o poslanie zoznamu v súvislosti s VO elektriny.

97 C-26734 27.5.2015
Žiada poslať dodatočné povolenie č.s. ............a kópiu výsledku 

výzvy stavebného úradu zo dňa 27.3.2012.

98 C-26787 27.5.2015 Žiadosť o hojdačku na sídlisko Solinky.

99 C-27446 29.5.2015

Žiadosť o sprístupnenie hlukovej štúdie s hlukovou mapou      v 

úseku východného portálu tunela Považský Chlmec a premostenie 

cez Kysucu.

100 C-27533 29.5.2015
Žiadosť o vyhotovenie projektovej dokumentácie - odpoveď na 

dopnenie.

101 C-27659 20.4.2015
Žiadosť o vydanie kópie podnetu a odpovede vodnej stavby na 

parc. č. 939/4, 939/3.

102 C-28332 4.6.2015 Žiadosť o informácie v súvislosti s parkovaním  na Surovovej ulici.

103 C-28771 8.6.2015
Žiadosť o informácie v súvislosti s účelovou komunikáciou 

nachádzajúcej sa na pozemku p.č.  5981/6

104 C-28923 9.6.2015 Žiadosť o informácie v súvislosti s parc.č. 2955/2

105 C-29238 10.6.2015
Žiadosť o sprístupnenie výkazov o dani z nehnuteľnosti za roky 2009-

2014.

106 C-29550 12.6.2015 Žiadosť o sprístupnenie platov vedúcich funkcionárov MP.

107 C-29593 12.6.2015
Žiadosť o sprístupnenie konečného rozhodnutia vo veci územného 

rozhodnutia Ladislava Šujanského č. spisu .....

108 C-29818 15.6.2015 Žiadosť o sprístupnenie informácií ohľadom billboardu ARTON.

109 C-30033 16.6.2015
Žiadosť o informáciu ako postupovať ďalej v súvislosti               so 

zrušením svetelnej reklamy na Hoteli Slovakia.

110 C-30183 17.6.2015
Žiadosť o informáciu, či má mesto ZA pozemok pre voľno časovú 

aktivitu Paintball.

111 C-31030 23.6.2015
Žiadosť o informácie v súvislosti so zmenou územného plánu 

činnosťou lomu Brodno.

112 C-31152 24.6.2015
Žiadosť o informácie o firmách, ktoré vykonávajú odplatne služby 

pre Mesto Žilina.

113 C-31871 29.6.2015
Žiadosť o informáciu, či existuje podnet s menom žiadateľky na 

OŠaM a následne požadovanie kópie podnetu.


