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

prístupe k informáciám
Dátum vybavenia

131 C-34740 1.7.2016

Žiadosť o poskytnutie: 1. kópie a ostatných listín, ktoré s nimi 

súvisia, ktorý Vám dal OS Žilina ohľadom postúpenia mu všetkých 

listín, ktorými ste disponovali o osobe Darine T. v súvislosti s jej 

voľbou za prísediacu, 2. Informáciu, či Vám dal taký pokyn aj vo 

vzťahu k inému kandidátovi na prísediaceho zo zoznamu, naktorom 

bola aj Darina T.

13.7.2016

132 C-34951 1.7.2016
Žiadosť o zaslanie kópie opraveného návrhu zo dňa 10.06.2016 na 

vykonanie exekúcie, ktorá sa týka RS na hoteli Slovakia.
12.7.2016

133 C-34980 1.7.2016
Sprístupnenie kompletného zoznamu pracovných schôdzok 

primátora za mesiace apríl a máj 2016
12.7.2016

134 C-34986 1.7.2016
Sprístupnenie Návrhu správy 6/2016 a Správy z vykonanej kontroly 

v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina 6/2016
12.7.2016

135 C-35083 4.7.2016

Žiadosť o zaslanie rozhodnutia Stavebného úradu Žilina, ktorým 

bolo zastavené stavebné konanie na líniovú stavbu Kogeneračný 

zdroj COGEN Žilina Považský Chlmec.

15.7.2016

136 C-35003 1.7.2016

Žiadosť o informácie: 1. Mesačné náklady na vodu MsÚ Žilina za rok 

2010-2015  2. Koľko zamestnancov má Mesto Žilina na pozícii vodič, 

akú prácu vykonávajú zamestnanci na pracovnej pozícii vodič  3. 

Koľko motorových vozidiel vlastní aktuálne Mesto Žilina, aké boli 

náklady na služobné vozidlá na roky 2010-2016  4. Je Mestský úrad 

v Žiline označený značkou Zákaz vstupu so zbraňou, ako 

zabezpečuje Mesto Žilina, aby zamestnanci a klienti nevstupovali do 

budovy MsÚ ozbrojení  5. Kedy bola naposledy vykonaná kontrola 

zariadenia ÚSMEV- starostlivosti o ubytovaných seniorov. Aký bol 

výsledok a aké Mesto prijalo opatrenia na skvalitnenie 

poskytovaných služieb. Koľko podnetov Mesto eviduje voči 

zariadeniu ÚSMEV

13.7.2016

137 C-35770 11.7.2016

Žiadosť o informáciu: 1. Číslo parcely KN Považský Chlmec, kde sa 

nachádza zberný dvor, 2. Kto zberný dvor prevádzkuje, 3. Aká je 

prevádzková doba, 4. Čo sa môže na zberný dvor odovzdať.

18.7.2016

138 C-36700 15.7.2016

Žiadosť o informácie: 1. Aké motorové vozidlá vlastní mesto Žilina 

(značka, evidenčné číslo vozidla, rok výroby, farba, objem motora)?  

2. Aké boli obstarávacie ceny 33-och motorových vozidiel, ktoré 

vlastní mesto Žilina a kedy boli zakúpené? 3. Aké boli ročné náklady 

za roky 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 pre 

každé jedno motorové vozidlo, ktoré vlastnilo Mesto Žilina? 4. Aká 

je priemerná mesačná spotreba každého motorového vozidla a aký 

typ paliva? 5. Ktoré motorové vozidlá boli vyradené za dobu 

pôsobenia súčasného primátora, akým spôsobom boli vyradené 

príp. odpredané z majetku mesta a za akú cenu?

5.8.2016

139 C-36709 18.7.2016

Žiadosť o informáciu, či bola na stavebný úrad doručená žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenie jednoduchej či 

drobnej stavby, a to na par. č. 1040, 1041, 1042, 1028/2 alebo 

1029/2, zapísané na LV č. 2245, k. ú. Bánová v období od februára 

2016 do 31.5.2016, ktorej obsahom by bolo ohlásenie výstavby 

parkovacieho miesta na ktoromkoľvek s týchto pozemkov?

26.7.2016

140 C-37122 19.7.2016

Žiadosť o sprístupnenie kópií: 1. rozhodnutie Mesta Žilina ako 

stavebného úradu o využívaní územia s rozhodnutím o umiestnení 

stavby, 2. povolenie Mesta Žilina ako cestného správneho orgánu

27.7.2016

141 C-37225 19.7.2016

Žiadosť o informácie: súťažné podklady, ponuky uchádzačov, 

zápisnice otvárania a vyhodnocovania ponúk a zo splnenia 

podmienok účasti, správu o zákazke a výpočet PHZ v súvislosti s 

dvoma zákazkami.

27.7.2016



142 C-37226 20.7.2016

Žiadosť o zaslanie kópií začatého a ukončeného stavebného 

konania, stavebné povolenie, začatého a ukončeného 

kolaudačného konania, kolaudačné rozhodnutie, príp. rozhodnutie 

o zmene užívania stavby, príp. oznámenia o začatí alebo ukončení 

konania o dodatočnom povolení stavby, dodatočné vydané 

stavebné povolenie a stanovísk dotknutých orgánov.

9.8.2016

143 C-37475 21.7.2016

Žiadosť o informácie: 1. Ako mesto Žilina zabezpečilo vo svojom 

informačnom systéme, aby sa nepravdivá informácia, že v lokalite, 

ktorú miestni obyvatelia nazývajú Pod Vuralom alebo Bôrik (Rudiny 

I), bolo kedykoľvek v minulosti, teda dlhodobo, rozhodnutím 

vyhlásené asanačné pásmo? Táto nepravdivá informácia je totiž 

desaťročia sústavne zneužívaná proti časti tamojších obyvateľov 

najmä samotným Mestom Žilina. 2. Prečo sa v informačnom 

systéme Mesta Žilina nezabezpečilo zistenie Hlavného kontrolóra 

Mesta Žilina z 3.6.2014 (Zápis o prešetrení podnetu), ktoré 

potvrdilo, že informácia o vyhlásení asanačného pásma je 

"zavádzajúca"? Kto je menovite na Meste Žilina za to zodpovedný? 

Citujem moju požiadavku z uvedeného Zápisu: "Preto treba 

zabezpečiť, aby sa v informačnom systéme Mesta Žilina takáto 

nesprávna informácia už v súvislosti s opisovaným obdobím a 

lokalitou nemohla nikdy použiť".  

1.8.2016

144 C-37476 21.7.2016
Žiadosť o zaslanie aktuálneho textu v plnom znení "Sľub poslanca 

Mesta Žilina"
27.7.2016

145 C-37477 21.7.2016

Žiadosť o podrobné vysvetlenie. Akým spôsobom vznikol dlh, na čo 

boli použité financie, ktoré vytvorili dlh školou použité. Či tento dlh 

vznikol zlým hospodárením školy ZŠ s MŠ. Aká vznikla škoda 

zriaďovateľovi školy.

22.7.2016 - odstúpené

146 C-37783 24.5.2016

Žiadosť o poskytnutie informácií o voľných priestoroch vo všetkých 

školách a školských zariadeniach, ktoré boli od roku 2002 

delimitované pod správu mesta Žilina

1.8.2016

147 C-37784 25.7.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácie, či a kedy boli vydané stavebné 

povolenia na výstavbu rodinných domov v k. ú. Trnové, časť 

Záhumnie.

2.8.2016

148 C-37811 25.7.2016
Žiadosť o zaslanie kópie denníka plynového kotla zo ZŠ v Mojšovej 

Lúčke z obdobia od 9.4.2014 do 29.9.2014.
1.8.2016

149 C-38205 25.7.2016

Žiadosť o informácie zaslaná MKP, s.r.o. o: 1. Zaslanie zakladateľskej 

listiny/spoločenskej zmluvy, 2. zaslanie schválených stanov 

spoločnosti (v prípade, ich existencie), 3. informáciu, koľkokrát od 

01.01.2010 zasadala dozorná rada spoločnosti, spolu s dátumami 

zasadaní.

1.8.2016

150 C-37986 26.7.2016

Žiadosť o zaslanie informácií o výsledku verejného obstarávania na 

výber zdroja tepla - plynového kotla do ZŠ Mojšová Lúčka, ktoré v 

auguste 2014 vypísalo mesto Žilina a vyhrala ju firma ASUR

3.8.2016

151 C-38274 28.7.2016
Žiadosť o sprístupnenie záznamu z pracovnej porady - Mesta Žilina, 

stavebný úrad zo dňa 21.06.2016
4.8.2016

152 C-38312 28.7.2016

Žiadosť o informácie zaslaná MsHKM Žilina, s.r.o. o: 1. Zaslanie 

zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy, 2. zaslanie schválených 

stanov spoločnosti (v prípade, ich existencie), 3. informáciu, 

koľkokrát od 01.01.2010 zasadala dozorná rada spoločnosti, spolu s 

dátumami zasadaní.

3.8.2016

153 C-38671 1.8.2016

Žiadosť o poskytnutie informácií vo veci nepovolených stavieb 

Ferdinanda Ferecha na Čulenovej ulici č. 6 v Žiline (po upozornení 

okresného prokurátora) a či je pravdivá informácia, že 

menovanému Mesto Žilina stanovilo termín vypratania domu v 

tomto mesiaci.

5.8.2016

154 C-38674 1.8.2016

Žiadosť o informácie: 1. o počte vybavovaných žiadostí podľa 

Zákona č. 211/2000 Z.z za rok 2015 a o spôsobe ich vybavenia, teda 

koľkým z nich bolo vyhovené, koľkým bolo vyhovené čiastočne a z 

akých dôvodov a koľko bolo zamietnutých a z akých dôvodov. 2. o 

počte, predmete a o výsledku preverenia podnetov (oznámení) o 

protispoločenskej činnosti podľa Zákona č. 307/2014 Z. z. o 

niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a to za celé obdobie od účinnosti Zákona.

4.8.2016



155 C-38785 2.8.2016

Žiadsoť o sprístupnenie informácií: 1. Žiadame o informáciu, koľko 

má Mesto Žilina zriadených zariadení pre seniorov a domov 

dôchodcov (uveďte ich názov). Žiadame uviesť ku každému 

zariadeniu počet zamestnancov v danom zariadení a počet seniorov 

pre každé zariadenie. 2. Pri výstavbe diaľničného privádzača D3, bol 

povolený výrub stromov v mestskej časti Strážov. V akej 

spoločenskej hodnote ? Ako bolo s financiami hospodárené a  ako 

bola náhradná výsadba zrealizovaná ? Kde a v akom objeme ? A 

koľko v mestskej časti Strážov ? 3. Aký objekt bude postavený na 

pozemkoch zbúranej základnej školy na Moskovskej ulici na 

Vlčincoch ? Bolo už Mestom Žilina vydané stavebné povolenie ? Ak 

áno pre aké objekty a kedy sa plánuje začať s realizáciou ?

8.8.2016

156 C-39012 3.8.2016
Žiadosť o poskytnutie kópie zápisnice o prešetrení mojej sťažnosti, 

ktorá sa vyhotovuje na základe § 19 zákona č. 9/2010 Z.z.
9.8.2016

157 C-39226 4.8.2016
Žiadosť o zaslanie zoznamu chodníkov, ktoré budú rekonštruované 

v meste Žilina.
10.8.2016

158 C-39601 8.8.2016 Žiadosť o informácie týkajúce sa radničných novín 12.8.2016

159 C-39676 9.8.2016

Žiadosť o zoznam: 1. Všetkých obyvateľov lokality (meno, ulica), 

ktorí si od mesta Žilina odkúpili byt podľa zmluvy na základe zákona 

NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov v lokalite ohraničenej 

ulicami Nešporova, Tajovského, Rudnayova a Kraskova, prípadne 

ďalšou ulicou za Kraskovou ulicou. Ku každému menu v zozname 

žiadam doplniť aj číslo kúpno-predajnej zmluvy. 2. Všetkých 

obyvateľov, ktorým mesto Žilina odpredalo byty v uvedenej lokalite 

na inom základe, než na základe zákona č. 182/1993, pričom žiadam 

pri menách uviesť čísla kúpmo-predajných zmlúv, rok uzavretia 

každej zmluvy a na akom právnom základe (uvedenom v zmluve) 

boli byty odpredané.

16.8.2016

160 C- 39698 9.8.2016
Žiadosť o informáciu (zaslanie kópie), či už došlo k "upovedomeniu 

o začatí exekúcie"
12.8.2016

161 C-39836 10.8.2016
Žiadosť o prístup ku kolaudačnému rozhodnutiu č. 397/2009/MsÚ-

OSP/Pá, vydané 13.2.2009.
18.8.2016

162 C-39994 11.8.2016

Žiadosť o informáciu, či bolo v minulosti (zhruba v rozmedzí rokov 

1980-2000) rozhodnuté o stavebnej uzávere v zóne ohraničenej 

ulicami Nešporova, Tajovského, Rudnayova a Kraskova, prípadne 

ďalšou ulicou za Kaskovou ulicou v Žiline. Žiadam uviesť kto ho 

vydal, pod akým číslom, kedy skončila platnosť rozhodnutia (výmaz) 

a z akého dôvodu.

17.8.2016

163 C-40139 12.8.2016

Žiadosť o zaslanie kópie rozhodnutia Mesta Žiliny z roku 2010 

ohľadom poplatku za komunálny odpad týkajúci sa mojej osoby. 

Zároveň žiadam aj o vyhotovenie kópie prílohy, ktorá bola súčasťou 

tohto rozhodnutia (oznámenie o prechodnom pobyte)

19.8.2016

164 C-40271 12.8.2016
Žiadosť o odborné posúdenie, čo by sa dalo robiť so stromom, 

ktorému opadali konáre a nakláňa sa smerom na panelák.
16.8.2016

165 C-40704 17.8.2016
Žiadosť o poskytnutie príslušného uznesenia, ktoré sa nachádza na 

internetovej stránke.
18.8.2016

166 C-41519 21.8.2016
Žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa vedenia kroniky 

mesta, kronikára a letopisnej komisie.
30.8.2016

167 C-42181 26.8.2016

Žiadosť o poskytnutie informácie o žiadosti na vydanie stavebného 

povolenia al. ohlásenie stavby na parc.č. 

1040,1041,1042,1028/2,1029/2 k. ú. Bánová v období 1.6.-25.8.206- 

výstavba parkovacieho miesta a kto je účastníkom konania k 

nadstavbe RD, kedy a na čí podnet konanie začalo.

5.9.2016

168 C-42335 30.8.2016
Žiadosť o sprístupnenie presnej špecifikácie platieb dane z 

nehnuteľnosti podľa prcelného čísla, ktoré mám vo vlastníctve
5.9.2016



169 C-42717 2.9.2016

Žiadosť o poskytnutie informácií k projektu „Sex biznis vo verejných 

politikách Slovenska“, Má Mestský úrad Žilina znalosti o tom, že by 

boli v roku 2015 na verejných priestranstvách mesta Žilina 

poskytované sexuálne služby za úplatu ? Uskutočnilo mesto Žilina 

za posledných 5 rokov (2010 - 2015) prieskum o poskytovaní 

sexuálnych služieb na verejných priestranstvách mesta ? 

Spolupracuje Mestský úrad Žilina s neziskovým sektorom a inými 

organizáciami / inštitúciami poskytujúcimi sociálne služby, 

materiálnu alebo inú podporu ľuďom zapojeným do sex biznisu? 

Boli Mestský úrad Žilina alebo Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina 

za posledných 5 rokov (2010 - 2015) oslovené občanmi (cez podnet 

na verejnom zasadnutí alebo petíciu) vo veci zmeny všeobecných 

záväzných nariadení mesta a právnej úpravy poskytovania 

sexuálnych služieb na verejných priestranstvách mesta Žilina? Bola 

za posledných 5 rokov (2010 - 2015) Mestskému zastupiteľstvu 

mesta Žilina navrhnutá zmena právnej úpravy poskytovania 

sexuálnych služieb na verejnosti cez podnet jedného z poslancov 

zastupiteľstva? Ak áno, o aký návrh išlo?

9.9.2016

170 C-42870 4.9.2016
Žiadosť o informácie, kde je možné dávať železný odpad keď nie je 

na to kontajner?
8.9.2016

171 5.9.2016 Žiadosť o vyplnenie dotazníka v zmysle infozákona 14.9.2016

172 C-43080 6.9.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácií - štatistika k sociálno-

demografickému rozvoju mesta
22.9.2016

173 C-43082 6.9.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácie - prehľad volebných výsledkov 

za posledné 2 volebné obdobia
7.9.2016

174 C-43318 7.9.2016 Žiadosť o informovanie, ako boli uvedené pripomienky odstránené 14.9.2016

175 C-43541 8.9.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácie k podaným aktuálnym 

stavebným povoleniam na komerčné a skladové objekty, resp. 

prístavby a k podaným žiadostiam do konca kalendárneho roka 

2016.

19.9.2016

176 C-43728 8.9.2016
Žiadosť o informácie o zámere o prenájmu nebytového priestoru o 

rozmere 5x5m, na I. poschodí v kultúrnom dome v Trnovom
14.9.2016

177 C-43976 12.9.2016

Žiadosť o informácie: 1. Ako je vo Vašom meste zabezpečené 

umiestňovanie informačných (reklamno-navigačných) tabúľ na 

stĺpoch verejného osvetlenia? Je podpísaná výhradná nájomná 

zmluva? Ak áno - s kým, od kedy a na akú dobu? 2. Bolo, alebo je (v 

rokoch 2013-2016) vedené správne konanie, alebo podobný proces 

ohľadom neoprávneného umiestňovania týchto tabúľ? ak áno - voči 

komu, s akým obsahom a ak je ukončené s akým výsledkom? 3. 

Koľko finančných prostriedkov získalo mesto z prenájmu stĺpov 

verejného osvetlenia za prenájom týchto tabúľ (stačí v rokoch 2013-

2016)?

14.9.2016

178 C-43991 12.9.2016

Žiadosť o informácie: - Aké sú náklady na zabezpečenie čistoty 

komunikácií? - Zabezpečuje si čistenie komunikácií mesto vo 

vlastnej réžii alebo externe? - V prípade externého zabezpečenia 

čistenia komunikácií žiadame o zaslanie predmetnej zmluvy. - V 

prípade, ak si čistenie komunikácií zabezpečuje mesto vo vlastnej 

réžii, žiadame o informáciu, koľko stálo čistenie komunikácií (bez 

zimnej údržby) za rok 2015 a za prvý polrok 2016. - Zakúpilo mesto 

auto alebo iný mechanizmus na čistenie komunikácií? - V prípade 

zakúpenia strojov na čistenie, žiadame o informáciu o aký 

mechanizmus sa jednalo, kedy to bolo a aké náklady vynaložilo 

mesto na jeho obstaranie. - Koľko metrov komunikácií mesto 

spravuje? - Ktorý zamestnanec mesta má v pracovnej náplni 

zabezpečovanie správy a čistenia komunikácií, jeho kontaktné 

údaje, telefón, e-mail.

14.9.2016

179 C-44204 13.9.2016
Žiadosť o vyhľadanie kópie právoplatného stavebného povolenia 

ohľadom par. č. 2700, LV 8883 a par. č. 2697/2698, LV-4409.
22.9.2016



180 C-45020 21.9.2016

Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie 

predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk 

všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo 

vzťahu k zmluve: 

http://www.zilinanet.sk/zmluvy/1328781771_15.pdf 

28.9.2016

181 C-45207 21.9.2016

Žiadosť o informácie - objasnenie vyhlášky MŠ - §7, ods. 4: Ak 

máme jednotriednu materskú školu, v ktorej je 20 detí od 3 do 6 

rokov, koľko učiteliek musí ísť s deťmi na vychádzku?

26.9.2016

182 C-45302 21.9.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácie - zasielať komplexne podané 

žiadosti o stavebné povolenia v okrese Považská Bystrica, 

respektíve rozhodnutia o schválení povolenia. 

28.9.2016

183 C-45473 23.9.2016

Žiadosť o presný dátum a čas (od ktorého dňa a času do ktorého 

dňa a času) bude na Smrekovej ulici (Solinky) umiestnený 

veľkokapacitný kontajner. 

27.9.2016

184 C-45618 26.9.2016

Žiadosť o informácie: 1. Do akého zákonného časového limitu sa má 

exekúcia spojená s odstránením nepovolenej (ných) reklamnej 

(ných) stavby (ieb) vykonať od Upovedomenia o začatí exekúcie? 2. 

Podľa akých platných zákonov sa rieši podnikanie (v prípade 

REPORT INVESTU so sídlom v Bratislave sa jedná o reklamnú 

prevádzku) na reklamnej stavbe bez povolenia, ktorá je v súčasnosti 

v exekúcii?

29.9.2016

185 C-45752 26.9.2016 Žiadosť o poskytnutie fotokópie udania k číslu 120/010951 4.10.2016

186 C-46322 28.9.2016

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

nej podiel? 2. Výdavky a zisk za posledné 2 roky (rok 2014,2015), 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 (2014,2015)

3.10.2016

187 C-46674 30.9.2016

Žiadosť o unformácie: V akom stave platnosti je stavebné povolenie 

vedené pod č. spisu 2005 C-17366/Aš, právoplatné dňa 29.10.2006, 

na stavbu "Obytný súbor COLOR PARK + inž. siete" Žilina – Vlčince I. 

Etapa? Koľko krát, kedy a z akých dôvodov bolo povolenie 

predlžované? Aký postup na stavbe bol vykonaný v jednotlivých 

prípadoch?

10.10.2016

188 C-46741 30.9.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Použili ste už na Vašom úrade 

elektronický podpis? 2. Ste pripravený na prácu a elektronickú 

komunikáciu podľa zákona o e-Govermente? 3. Prijali by ste ponuku 

odborného zaškolenia pracovníkov úradu a inštalácie software? 4. 

Boli zamestnanci úradu na školení týkajúcom sa e-Govermentu a 

práce s jeho on-line aplikáciami? 5. Ste súčasťou projektu DCOM, 

alebo iného IS napojeného na ÚVPS?

5.10.2016

189 C-47787 4.10.2016 Žiadosť o sprístupnenie informácií: žiadosť o orezanie konárov 5.10.2016

190 C-47936 5.10.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácie o rekonštrukcii Parku Ľudovíta 

Štúra v časti otvoreného koryta potoku Všivák
13.10.2016

191 C-48953 6.10.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácie v písomnej forme, kópie 

rozhodnutia, ktorým mesto Žilina odpustilo platbu - úhradu TKO za 

rok 2009. Zároveň žiadam aj o kópie príloh, na základe ktorých bolo 

rozhodnutie vydané.

14.10.2016

192 C-49925 6.10.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácií o konaniach: 1. č. s. 24204/2013-

3745/2014-OS-JS, 2. č. s. 16340/2014-39845/2014-OD-Mo-SP-pokr.
13.10.2016

193 C-51212 7.10.2016

Žiadosť o informácie o tom, aké všetky konania vedie Stavebný úrad 

Žilina na vykonanie územného a stavebného rozhodnutia pre 

budovy s úžitkovou plochou nad 500 m² v k. ú. Žilina

17.10.2016

194 C-55598 10.10.2016

Žiadosť o kópiu kupnopredajnej zmluvy k predaju pozemku parc. č. 

KN 433/2 o výmere 2456 m2 a parc. č. KN 433/1 o výmere 2379 m2 

v k. ú. Budatín, ktorý bol predaný za účelom výstavby rodinných 

domov Cda consulting, Sládkovičova 13, Žilina s podmienkou 

následnej rekonštrukcie ihriska na náklady kupujúceho a 

predloženia štúdie pri podpísaní kúpno-predajnej zmluvy 

rozhodnutím na 9. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, 

konaného dňa 27. 10. 2003.

12.10.2016



195 C-57503 11.10.2016

Žiadosť o informácie: 1. Z akých dôvodov bolo predĺžené stavebné 

povolenie pod č. spisu 2005 C-17366/Aš, právoplatné dňa 29.10.2006, na 

stavbu "Obytný súbor COLOR PARK + inž. siete" Žilina – Vlčince I. Etapa 

dňa 14.07.2008 listom pod č. 16050/2008-Aš? Aký postup bol vykonaný na 

stavbe v tomto období? 2. Z akých dôvodov bolo predĺžené stavebné 

povolenie pod č. spisu 2005 C-17366/Aš, právoplatné dňa 29.10.2006, na 

stavbu "Obytný súbor COLOR PARK + inž. siete" Žilina – Vlčince I. Etapa 

dňa 04.03.2011 listom pod č. 195/2011-10082/2011-0SŽP-Aš? Aký postup 

bol vykonaný na stavbe v tomto období? 3. Z akých dôvodov bolo 

predĺžené stavebné povolenie pod č. spisu 2005 C-17366/Aš, právoplatné 

dňa 29.10.2006, na stavbu "Obytný súbor COLOR PARK + inž. siete" Žilina – 

Vlčince I. Etapa dňa 03.08.2012 listom pod č. 24296/2012-43147/2012-0S-

DOM? Aký postup bol vykonaný na stavbe v tomto období? 4. Z akých 

dôvodov bolo predĺžené stavebné povolenie pod č. spisu 2005 C-

17366/Aš, právoplatné dňa 29.10.2006, na stavbu "Obytný súbor COLOR 

PARK + inž. siete" Žilina – Vlčince I. Etapa dňa 17.09.2014 listom pod č. 

17627/2014-43359/2014-0S-DRA? Aký postup bol vykonaný na stavbe v 

tomto období? 5. Z akých dôvodov bolo predĺžené stavebné povolenie 

pod č. spisu 2005 C-17366/Aš, právoplatné dňa 29.10.2006, na stavbu 

"Obytný súbor COLOR PARK + inž. siete" Žilina – Vlčince I. Etapa dňa 

20.09.2016 listom pod č. 16002/2016-44836/2016-0SP-DRA? Aký postup 

bol vykonaný na stavbe v tomto období?

19.10.2016

196 C-60923 13.10.2016

Žiadosť o informácie: 1. Ak by Váš poslanec MsZ alebo občan Vášho 

mesta písomne požiadal na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o 

sprístupnenie z verejných zdrojov zaplatenej projektovej 

dokumentácie na nejaký projekt vo Vašom meste, vyhoveli by ste 

takejto žiadosti? 2. Má poslanec MsZ alebo občan Vášho mesta 

právo skontrolovať, či bolu finančné prostriedky vyčlenené z 

rozpočtu mesta skutočne použité na ten účel, na ktorý boli 

schválené? 3. Ak je vystavená objednávka na materiál, práce alebo 

služby, pričom nebola krytá financiami v rozpočte mesta, či obce, 

jedná sa o porušenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy č. 583/2004 Z.z? 4. Sú stanoviská finančnej komisie 

mesta či obce napr. ohľadom zmien v rozpočte záväzné pre mestské 

alebo obecné zastupiteľstvo?

20.10.2016

197 C-61700 18.10.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Akým spôsobom plánuje 

mesto Žilina využiť plochu – pozemky na Solinkách, s parcelnými 

číslami KN – C 4940/5 a KN – C  4940/10? 2. Akým spôsobom mesto 

Žilina realizovalo výber exekútorov, aké boli kritéria, akým 

spôsobom sa prideľujú jednotlivé prípady exekútorom a ktorí 

exekútori realizujú činnosť pre mesto Žilina?

24.10.2016

198 C-61792 18.10.2016

Žiadosť o informácie: 1. Akým spôsobom sú prijímaní riaditelia 

mestských obchodných spoločností Dopravný podnik Mesta Žiliny 

s.r.o., ŽILBYT s.r.o., MsHK Žilina a.s., Obytný súbor Krasňany s.r.o. a 

Mestská krytá plaváreň s.r.o.? Prebieha otvorené výberové konanie 

alebo výber prebieha len na základe rozhodnutia mestského 

zastupiteľstva/primátora? 2. Prosím o zaslanie životopisov 

aktuálnych riaditeľov/konateľov týchto mestských spoločností. 

Životopisy nemusia obsahovať osobné údaje, postačujúce je 

vzdelanie a predchádzajúce pracovné skúsenosti. 3. Akým 

spôsobom sú v týchto spoločnostiach tvorené dozorné rady a 

štatutárne orgány?

26.10.2016

199 C-62526 21.10.2016

Žiadosť o preposlanie sumy za komunálny odpad a čísla účtu na 

mnou uvedenú e-mailovú adresu. Jedná sa o byt na ul. Hečkova 36 

ZA.

27.10.2016



200 C-62873 25.10.2016

Žiadosť o informácie: A. Písomne oznámte a doložte listinu, z 

ktorého bude jednoznačne vyplývať, kto je vlastníkom asfaltovej 

cesty nachádzajúcej sa v kat. úz. Bytčica na parc. č. CKN 1401/1 

Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 264 m². B. Písomne 

oznámte, či na stavbu vyššie uvedenej cesty bolo vydané 

rozhodnutie o prípustnosti stavby (stavebné povolenie, kolaudačné 

rozhodnutie), ak áno, doložte listinu preukazujúcu uvedené 

tvrdenie. C. Pokiaľ na stavbu uvedenej cesty nebolo vydané 

rozhodnutie o prípustnosti stavby (stavebné povolenie, kolaudačné 

rozhodnutie), oznámte uvedenú skutočnosť písomne a doložte 

listinu preukazujúcu uvedené tvrdenie. Pokiaľ listinami pod bodmi 

A,B,C nedisponujete, oznámte prosím prameň (a aj číslo konania), z 

ktorého ste uvedenú informáciu čerpali, u ktorého prameňa je 

možné vyžiadať si listiny preukazujúce Vaše tvrdenia.

3.11.2016

201 C-63122 26.10.2016
Žiadosť o sprístupnenie PD SUNGWOO HITECH, výrobný komplex III, 

Žilina
26.10.2016

202 C-63187 26.10.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácie projektu so všetkými 

technickými parametrami, ktorý vypracovala fy PROMT s.r.o. Martin 

vo veci "Základová stanica a RR bod Budatín rozšírenie o LTE 800 ay 

2600 Slovak Telekom, a.s. GSM - anténny systém umiestnený na 

streche ZŠ - Budatín"

3.11.2016

203 C-66596 16.11.2016

Žiadosť o zaslanie: 1) kópií zápisníc miestnych/mestských/obecných 

volebných komisií o výsledkoch volieb do 

mestských/obecných/miestnych zastupiteľstiev vo Vašom 

meste/obci (konkrétne ide o zápisnice viažuce sa k voľbám do 

orgánov obecnej samosprávy konaných v rokoch 1994, 1998, 2002, 

2006, 2010 a 2014); 2) kópií hlasovacích lístkov pre voľby poslancov 

obecných/mestských/miestnych zastupiteľstiev konaných vo Vašom 

meste/obci (konkrétne ide o hlasovacie lístky viažuce sa k voľbám 

do orgánov obecnej samosprávy konaných v rokoch 1994, 1998, 

2002, 2006, 2010 a 2014).

25.11.2016

204 C-66731 18.11.2016

Žiadosť o zaslanie Rozhodnutia so súhlasom na výrub stromov v 

priestoroch areálu ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, ktorý bol vykonávaný 

v dňoch 15-16 novembra 2016.

22.11.2016

205 C-66732 17.11.2016
Žiadosť o informácie o termíne aukcie/dražby osobného auta zn. 

Mercedes ktoré plánujete predat v aukcii.
22.11.2016

206 C-66733 18.11.2016

Žiadosť o informáciu, či v poslednom období nedošo k zmene 

územného plánu mesta Žilina a funkčná plocha 5.28.ZO/01 a je 

naďalej vyčlenená na záhradkárske účely. Súčasne žiadame o 

informáciu, či je uvedená plocha dotknutá zosuvmi.

22.11.2016

207 C-66958 21.11.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Krotým subjektom a vo 

vzťahu, ku ktorým stavbám boli mestom Žilina ako stavebným 

úradom rozposlané v období od 01.09.2016 do súčasnosti výzvy na 

predloženie právoplatného stavebného povolenia alebo iného 

dokladu preukazujúceho skutočnosť, že predmetná stavba bola 

povolená príslušným stavebným úradom? 2. Z akých dôvodov 

mesto Žilina požaduje výzvami podľa bodu 1 predkladanie 

dokladov, ktorými by malo samo disponovať? 3. Na základe akého 

ustanovenia zákona mesto Žilina vydáva výzvy podľa bodu 1? 4. Ak 

mesto Žilina nezasiela výzvy podľa bodu 1 vlasníkom všetkých 

stavieb nachádzajúcich sa na území mesta Žilina, na základe akého 

kritéria došlo k voľbe vybraného druhu stavieb, vlastníkom ktorých 

sú doručované výzvy podľa bodu 1?

1.12.2016

208 C-66965 21.11.2016

Žiadosť o prístup k informácii ohľadom legálnosti/nelegálnosti 4 

reklamných stavieb a teda o prístupe ku stavebnému povoleniu k 

týmto stavbám, ak existujú.

24.11.2016

209 C-66976 21.11.2016
Žiadosť o zaslanie dokumentov: - Rozpočet mesta na rok 2015 a 

Záverečný účet za rok 2015.
22.11.2016

210 C-66983 21.11.2016 Žiadosť o nahliadnutie do dokumentácie. 24.11.2016

211 C-67275 22.11.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácie hygienickej správy k existujúcej 

a rozširovanej stavbe základňového vysielača Slovak Telekomu na 

ZŠ v Budatíne z prebiehajúceho stavebného konania.

1.12.2016



212 C-67420 23.11.2016

Žiadosť o zdokladovanie povolenia výrubu stromov na parc. C KN č. 

1408 - vodné plochy a parc. C KN č. 1278 - ostatné plochy v ZŠ s MŠ 

Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina a o zdokladovanie povolenia na 

odvoz dreva z tohto výrubu na hore uvedených parciel a hore 

uvedenej adrese.

7.12.2016

213 C-67422 23.11.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Máte mestské noviny? 2. 

Koľko máte vydaní za rok a v akom náklade? napr. (40 vydaní za 1 

rok, 1 vydanie 4500 ks) 3. Kto vám zabezpečuje tlač a sprístupniť 

uzatvorenú zmluvu (stačí mi link) 4. Príjmy a výdavky za roky 2010-

2015 (príjmy-riadková inzercia, predaj novín a pod), (výdavky-

rozvoz, tlač, mzdy+odvody zamestnacov a pod.) 5. Akú máte 

remitendu za jednotlivé roky 2010-2015? 6. Na základe ustanovenia 

§ 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 aj plat+odmeny za roky 2010-2015 

vedúceho zamestnanca, ktorý má noviny na starosti (napr. vedúci 

oddelenia, alebo šéfredaktor)

25.11.2016

214 C-67846 25.11.2016

Žiadosť o informácie: 1. Meno, priezvisko, plat + odmeny vedúceho 

odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline za 

obdobie rokov 2010-2015.

2.12.2016

215 C-68125 28.11.2016
Žiadosť o nahliadnutie do projektovej dokumentácie na RD na parc. 

4906/167, LV 7194
7.12.2016

216 C-68445 29.11.2016

Žiadosť o informácie o všetkých vydaných stavebných povoleniach 

týkajúcich sa umiestnenia reklamných zariadení všetkých rozmerov 

informačných plôch, ktorých sa dotýka povinnosť žiadať o 

kolaudačné rozhodnutie alebo žiadať o stavebné povolenie alebo 

ohlásiť reklamnú stavbu Odboru stavebnému.

7.12.2016

217 C-68446 29.11.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií o všetkých používaných 

monitorovacích zariadeniach (napr. kamery, fotopasce a pod.) na 

území mesta Žilina, ktoré mesto alebo ktorékoľvek jeho organizácie 

(napr. Mestská polícia) využíva.

7.12.2016

218 C-68877 1.12.2016

Žiadosť o zaslanie všetkých podnetov, návrhov a žiadostí, ktoré boli 

zo strany MsÚ Žilina zaslané na RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 

27, alebo na Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti so 

Športovou halou Vysokoškolákov 2, Žilina

9.12.2016

219 C-68959 1.12.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácii doplnením do priložených 

tabuliek o informácie týkajúce sa zostavovania konsolidovanej 

účtovnej závierky subjektov vo verejnej správe od roku 2009 po rok 

2015.

15.12.2016

220 C-68967 2.12.2016
Žiadosť o sprístupnenie informácie, ako ste našu žiadosť zo dňa 

12.10.2016 vybavili, príp. v akom je stave riešenia.
7.12.2016

221 C-69566 5.12.2016
Žiadosť o nahliadnutie na právoplatnú PD pre RD na parc. č. 744 a č. 

743.
12.12.2016

222 C-69675 6.12.2016

Žiadosť o informáciu: za ktorých psov vo vchode 7, bytového domu 

1665 Nám. Ľ.Fullu Žilina chovatelia platia daň, prípadne, ktorí psi 

nášho vchodu sú prihlásení do evidencie psov mesta Žilina

7.12.2016

223 C-69344 5.12.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií ku krádeži dreva na pôde MŠ 

Trnové. Prosím o informáciu o priebehu vyšetrovania a ako budete 

postupovať v prípade učiteľky

9.12.2016

224 C-69905 7.12.2016

Žiadosť o informácie: 1. Prevzal už REPORT INVEST upovedomenie o 

začatí exekúcie od 11.8.2016? 2. Kedy dôjde k odstráneniu vyššie 

uvedenej reklamnej stavby exekútorom?

12.12.2016

225 C-70157 8.12.2016

Žiadosť o informáciu, aké zmluvy má, resp. malo Mesto Žilina 

uzatvorené so spoločnosťou MIPI s.r.o., so sídlom Vojtecha 

Spanyola 2124/18, Žilina.

12.12.2016

226 C-70296 9.12.2016
Žiadosť o zaslanie kópie stavebného povolenia, vydaného v roku 

2016 na nadstavbu a prístavbu RD, kat. úz. Žilina, parc. Č. 488/7.
13.12.2016

227 C-70544 12.12.2016

Žiadosť o informácie: 1. oznámenie, či NDS, a.s . bude alebo nebude 

realizovať (sama alebo prostredníctvom inej osoby) vyššie uvedené 

objekty, 2. v prípade, že mesto Žilina nevie zodpovedať na uvedenú 

otázku, nech uvedie osobu, ktorá dokáže na uvedenú otázku 

zodpovedne odpovedať, 3. zároveň žiadam o zaslanie úplnej 

písomnej korešpondencie súvisiacej so žiadosťou Mesta Žilina o 

nerealizovanie predmetných stavebných objektov.

16.12.2016



228 C-70545 11.12.2016

Žiadosť o informáciu o všetkých kontrolách hlavného kontrolóra v 

období od 01.01.2010 do 1.12.2016, ktoré uskutičnil v obchodných 

spoločnostiach, v ktorých má samospráva aspoň 20% podiel a to: 

dátum uskutočnenia jednotlivých kontrol spolu s názvom 

spoločnosti, v ktorej sa daná kontrola vykonala.

15.12.2016

229 C-70546 11.12.2016
Žiadosť o informácie, akým spôsobom máme triediť odpad, keď nie 

je do čoho?
15.12.2016

230 C-70548 9.12.2016

Touto cestou žiadame o zaslanie všetkých podnetov od občanov 

mesta Žilina vo veci prevádzkovania Športovej haly, Vysokoškolákov 

6 v Žiline.

16.12.2016

231 C-70924 13.12.2016

Žiadosť o poslanie zoznamu všetkých prevádzok s hazardnými 

hrami podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona 171/2005 o 

hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré 

sa nachádzajú vo Vašom meste spolu s počtom technických 

zariadení, výherných prístrojov, videoherných terminálov a 

elektromechanických ruliet, ktoré sa v jednotlivých prevádzkach 

nachádzajú.

19.12.2016

232 C-71027 13.12.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Archivujete ako mesto 

výsledky komunálnych volieb od roku 1994 po rok 2014? 2. Žiadam 

Vás o výsledky komunálnych volieb od roku 1994 po rok 2014 do 

mestského zastupiteľstva aj na posty primátorov + aká bola voličská 

účasť v jednotlivých kolách. 3. Žiadam Vás aj o záznamy počtu 

kandidátov, ktorí kandidovali na jednotlivé kreslá v mestskom 

zastupiteľstve a na primátora od roku 1994-2014.

19.12.2016

233 C-71513 15.12.2016

Žiadosť o sprístupnenie - Stavebné povolenie - kompletný 

dokument - na rodinný dom na pozemku s parcelným číslom 483/3 - 

súpisné číslo stavby 1333, k.ú. Trnové

27.12.2016

234 C-71791 19.12.2016

Žiadosť o zoznam všetkých zmapovaných reklamných stavieb spolu 

s údajmi o ich GPS polohe, čísle parcely, na ktorej stojí (ak je 

zistené), vlastníkovi a o tom, či je daná stavba legálna alebo nie. 

Tieto dáta by som poprosil v digitálnej forme (môže byť napríklad 

tabuľka v programe Excel, prípadne vo formáte CSV). Prípadne, ak 

boli dáta od roku 2013 aktualizované, poprosil by som ich najnovšiu 

verziu.

28.12.2016

235 C-71792 19.12.2016

Žiadosť o informácie: 1. Kde /príklad na úradnej tabuli mesta, v 

regionálnej tlači-názov, a pod./ Mesto Žilina vyhlási obch. ver. súťaž 

na prenájom majetku mesta  a to častí pozemkov na zastávkach 

MHD, pre účely vybudovania zastávkových prístreškov, časti 

pozemkov na umiestnenie  reklamných zariadení typu citylight? 2. 

Kedy je predpokladaný termín na predkladanie súťažných návrhov, 

prípadne vyhlásenie súťaže?

27.12.2016

236 C-71806 19.12.2016

Žiadosť o zaslanie všetkých návrhov, podaní, podnetov a žiadostí, 

ktoré Mestský úrad v Žiline zasielal na ktorékoľvek inštitúcie v rámci 

SR ohľadom Športovej haly Vysokoškolákov 2, Žilina, Centra 

voľného času, Horný Val 24, Žilina, Súkromného centra voľného 

času, Lombardiniho 26, Bytča za obdobie od roku 2012 do roku 

2016.

29.12.2016

237 C-71910 20.12.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií - zaslanie kópií začatého alebo 

ukončeného vykonaného stavebného dohľadu na objektoch na 

Hričovskej ulici časť Strážov.

29.12.2016

238 C-72432 23.12.2016

Žiadosť o sprístupnenie informácií a zaslanie kópií začatého alebo 

ukončeného stavebného konania, začatého alebo prebiehajúceho 

príp. ukončeného kolaudačného konania o dodatočnom povolení 

stavby a stanovísk dotknutých orgánov pre všetky stavby na LV č. 

938, 546, 88 k. ú Strážov, tiež reklamné zariadenie veľkoplošné RIP 

zariadenie billboard - megaboard, tiež uloženie kontajnérov na 

uvedených parcelách.  

17.1.2017

239 C-72666 28.12.2016
Žiadosť o uvedenie GPS polohu reklamného zariadenia a uviesť 

vysvetlivky k posledným stĺpcom.
9.1.2017

240 C-72697 28.12.2016
Žiadosť o informáciu, ako ste vybavili uvedenú žiadosť a žiadosť o 

kópiu uvedeného potvrdenia.
9.1.2017

241 C-72828 29.12.2016

Žiadosť o infortmácie, ako mám ako pôvodný vlastník postupovať 

pri odhlasovaní platenia "poplatok za komunálny odpad, daň z 

nehnuteľností.

10.1.2017




