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

prístupe k informáciám
Dátum vybavenia

1 137 2.1.2019

Žiadosť o informácie: Je podľa aktuálne účinného znenia územného 

plánu mesta Žilina, resp. podľa územného plánu príslušnej zóny, na 

pozemku – parcele registra „C“ č. 246 v katastrálnom území Budatín, 

obec Žilina, okres Žilina, s výmerou 631 m2, zastavané plochy a 

nádvoria, z hľadiska územného plánovania prípustná zmena 

existujúcej stavby, domu so súpisným číslom 349, na nový účel – 

bytový dom so 4 bytmi?

9.1.2019

2 626 8.1.2019

Žiadosť o informácie: aké sankčné postihy stavebný úrad udelil 

stavebníkovi "domu ARRCUSS" za zistené porušenia stavebného 

zákona na predmetnej stavbe za obdobie rokov 2008-2018.

14.1.2019

3 645 8.1.2019
Žiadosť o vydanie písomného potvrdenia o zverejnení zmluvy č. 

201805609.
15.1.2019

4 1609 14.1.2019
Žiadosť o informácie: kópiu Zmluvy o spolupráci na výstavbe 

autobusovej stanice zo dňa 23.11.2006.
15.1.2019

5 1677 14.1.2019

Žiadosť o informácie: Ktorá právnická alebo fyzická osoba je 

preávcom pozemnej komunikácie a vlastníkom pozemnej 

komunikácie na parc. č. KN - C 7033/10, 5998/4 a KN - E 9016 v k. ú. 

Žilina.

21.1.2019

6 1678 14.1.2019
Žiadosť o informácie týkajúce sa nakladania s  odpadmi vznikajúcimi 

na území mesta Žilina.
22.1.2019

7 1679 14.1.2019

Žiadosť o informácie týkajúce sa nakladania s odpadmi vznikajúcimi 

na území mesta Žilina, a to v štruktúre a rozsahu, ako vyplýva z 

prílohy č. 1 tejto žiadosti.

22.1.2019

8 1740 15.1.2019

Žiadosť o informácie: 1. Či bol vlastníkovi predmetného reklamného 

zariadenia oznámený výkon štátneho stavebného dohľadu, resp. či 

bol štátny stavebný dohľad už vykonaný a kedy. 2. Či reklamné 

zariadenie umiestnené na dome s. č. 1017 je osadené legálne a 

súčasne žiadame o sprístupnenie príslušného povolenia resp. 

dokumentu, ktoré legálnosť reklamného zariadenia preukazuje. 

23.1.2019

9 2603 19.1.2019

Žiadosť o sprístupnenie informácií: 1. Územného rozhodnutia 

vydaného pre projekt Zelené Vlčince vrátane situácie, ktorá je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou (pôvodne sa projekt nazýval Colorpark) na 

parcele 7639, 7638/1, 7640, k.u. Žilina. 2. Stavebné povolenia 

vydané pre projekt Zelené Vlčince,  7639, 7638/1, 7640, k.u. Žilina. 3. 

Rozhodnutie, resp. Záverečné stanovisko vydané v zmysle zákona 

24/2006 z.z. pre uvedený projekt.

28.1.2019

10 3038 23.1.2019

Žiadosť o informácie, prečo nie sú v Považskom Chlmci posypané 

chodníky pri Kultúrnom dome a chodníky smerujúce k zastávkam 

MHD.

24.1.2019

11 3835 27.1.2019
Žiadosť o infoemácie ohľadom evidencie a výšky sadzby dane za 

psov.
1.2.2019

12 3838 27.1.2019

Žiadosť o informácie: zoznam, prípadne počet, ubytovacích, 

pohostinských, kultúrnych, športovo-rekreačných, kúpeľných 

zariadení a zoznam cestovných kancelárií.

1.2.2019

13 4313 30.1.2019

Žiadosť o informácie: vysvetlenie, ktoré sú to stavby podľa textu z 

VZN č.17/2014, čl.11 bod 2: "Správca dane ustanovuje, že od dane zo 

stavieb sú oslobodené.......stavby užívané na účely sociálnej 

pomoci....."

6.2.2019

14 4315 30.1.2019

Žiadosť o informáciu či je možné získať odpadkový kôš na triedený 

odpad napr. plasty pre domácnosť v Budatíne, ak áno ako sa dostať k 

takémuto kontajneru? Je zaň poplatok? Zmení sa nám sadzba za 

smeti pre domácnosť?

4.2.2019

15 5037 4.2.2019
Žiadosť o informácie: ako sa mesto a firma Žilbyt, ktorej je mesto 

100% vlastníkom, chce postaviť k problematike Nového cintorína.
5.2.2019



16 5038 4.2.2019

Žiadosť o informácie: 1. Aké zmluvy objednávky mala uzatvorená 

spoločnosť Erpos spol s.r.o, aké zmluvy mala spoločnosť Erpos spol 

s.r.o uzatvorené za posledné dva roky - rok 2018, 2017 , prípadné 

objednávky mimo zmlúv a taktiež aj objednávky. 2. Na najblizšie dva 

mesiace t.j mesiac Február , Marec aké máte naplánované verejné 

obstarávania na služby.

7.2.2019

17 5345 5.2.2019

Žiadosť o informácie: zaslanie

odobratého množstva tovarov (pri položkách č. 1 Mrazené rybie filé 

100 g /aljašská treska/ a č. 2 Mrazené rybie filé /*120 g - 150g/) vo 

vysúťažených cenách, ktoré ste nakúpili v rámci zákazky na mrazené 

ryby od začiatku trvania zmluvy od 01/2018 – do 31.1.2019.

12.2.2019

18 5737 7.2.2019

Žiadosť o informácie: povoľuje ÚPN mesta umiestňovať stavby na 

pozemkoch v intraviláne mesta funkčne určených ako zeleň vzrástla 

– urbánna ekostabilizujúca?

11.2.2019

19 5741 7.2.2019

Žiadosť o informácie: 1. Kúpno-predajnú zmluvu, ktorej predmetom 

bol predaj mestských pozemkov v k. ú. Bytčica s číslami parciel 

1382/105, 1382/310, 1382/311, 1382/309 a 1382/253. 2. Ktorá 

osoba v tom čase rozhodla o tomto predaji.

14.2.2019

20 6231 11.2.2019 Žiadoť o informáciu: dôvod zúženia cesty v Bytčici. 15.2.2019

21 6341 11.2.2019

Žiadosť o zaslanie kópie Znaleckého posudku č. 35/2018, ktorým 

bola stanovená všeobecná hodnota za účelom odkúpenia 

nehnuteľnosti.

18.2.2019

22 6509 12.2.2019
Žiadosť o informácie ohľadom Kuriálne pozemkové spoločenstvo 

Žilina - Trnové.
20.2.2019

23 6511 12.2.2019 Žiadosť o informáciu ohľadom spoločnosti AGROPOINT, s.r.o. 20.2.2019

24 6746 13.2.2019

Žiadosť o informácie: nahliadnutie do dvoch spisov vedených 

Stavebným úradom: 1./ č.: 4702/2018-OSP-MLA; 2./ č.: 3661/2017-

OSP-MLA.

20.2.2019

25 7046 14.2.2019
Žiadosť o informácie ohľadom minuloročnej zákazky na údržbu 

fontán v meste Žilina: Kópie faktúr za mesiace Apríl - Október.
18.2.2019

26 7252 18.2.2019

Žiadosť o informácie: Existuje v súčasnosti platná zmluva o 

poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a 

súkromné účely medzi Mestom Žilina a primátorom alebo 

prednostom Mestského úradu v Žiline?

21.2.2019

27 7291 18.2.2019

Žiadosť o informácie: 1. Kto je náčelník MP v Žilina. 2. Kto dohliada 

na zákonnosť MP v Žiline. 3. Zaslať kópiu tejto žiadosti a kedy bola 

podaná na pošte.

25.2.2019

28 7923 20.2.2019
Žiadosť o vyjadrenie/záväzné stanovisko k pripravovanému zámeru 

výstavby v kat. ú. Žilina, parc. č. 1578, 5959/2.
27.2.2019

29 8149 21.2.2019 Žiadosť o nahliadnutie do spisu ohľadom oplotenia v Žilinskej Lehote. 28.2.2019

30 8276 21.2.2019
Žiadosť o zaslanie materiálu č. 48/2019 - Návrh VZN o dani za vjazd a 

zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
26.2.2019

31 8418 25.2.2019
Žiadosť o poskytnutie Územného rozhodnutia parc. č. 6512/8, k. ú. 

Žilina vo vlastníctve spoločnosti KP Solar, s.r.o.
4.3.2019

32 8562 25.2.2019
Žiadosť o nahliadnutie do spisu, v ktorej je riešená nelegálna 

prístavba RD v Žilinskej Lehote.
4.3.2019

33 8650 26.2.2019

Žiadosť o poskytnutie informácií o výpovediach účastníkov 

priestupkového konania a zaslanie Rozhodnutia č. 13611/2018-

4163/2019-OPM-BLE.

5.3.2019

34 11660 1.3.2019
Žiadosť o informácie týkajúce sa nakladania s  odpadmi vznikajúcimi 

na území mesta Žilina za rok 2018.
11.3.2019

35 11737 1.3.2019

Žiadosť o informácie: 1. Či bol štátny stavebný dohľad na uvedenej 

stavbe vykonaný. 2. v nadväznosti na dotaz č. 1 žiadame o 

informáciu, či reklamné zariadenie umiestnené na dome č.s. 1017, 

na Predmestskej ulici v Žiline, parcela č. 2426 v k.ú. Žilina 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. 3. V prípade, že štátny 

stavebný dohľad nebol vykonaný, žiadame o odôvodnenie a 

informáciu o ďalšom postupe stavebného úradu.

11.3.2019



36 11860 1.3.2019

Žiadosť o uvedenie postupu evidencie psa, ktorý dosiahne v marci 

2019 šesť mesiacov a bude predmetom dane za psa. Aký formulár, 

kde treba podať respektíve aký je postup.

12.3.2019

37 12267 5.3.2019

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. 1349/3, s výmerou 996 m2, druh pozemku: 

orná pôda, v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina? 2. 

Aká výstavba je z hľadiska územného plánovania prípustná na 

pozemku – parcele registra „C“ č. 1349/3, s výmerou 996 m2, druh 

pozemku: orná pôda, v katastrálnom území Žilina , obec Žilina, okres 

Žilina?

8.3.2019

38 12476 6.3.2019
Žiadosť o informície týkajúce sa aplikovania smart riešení v meste 

Žilina.
13.3.2019

39 12857 8.3.2019
Žiadosť o informácie, koľko sťažností bolo podaných Juraja B. alebo 

Michaely B. na susedu Justínu Š.
19.3.2019

40 12893 11.3.2019

Žiadosť o sprístupnenie dokumentu - Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu dočasne 

ponechaným do hospodárenia mesta Žilina z 8. 2.1995.

20.3.2019

41 13186 12.3.2019

Žiadosť o informácie: či bolo vydané stavebné povolenie alebo 

ohlásenie stavby, prípadne podaná žiadosť na stavbu pre stavebníka 

na výstavbu parkovacieho miesta na pozemku parc. č. 5344/55 v 

katastrálnom území Žilina. Vlastníkom pozemku je Mesto Žilina

19.3.2019

42 13228 12.3.2019

Žiadosť o informácie ohľadom prevádzky terminálu intermodeálnej 

dopravy v Tepličke nad Váhom (TIP).

TIP by mal byť prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou TIP Žilina, 

s.r.o.

19.3.2019

43 13733 14.3.2019

Žiadosť o informácie: 1. či bolo požiadané Mesto Žilina o územné 

rozhodnutie v Žiline, lokalita-Bôrik, ulica Janka Silana, parcela č. CKN 

4879/21 a č. CKN 4879/22. Parcela č. CKN 4879/22. 2. či bolo 

požiadané o vydanie stavebného konania, alebo bolo už zaslané 

akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa k stavbe rodinného domu na 

uvedených parcelách

25.3.2019

44 13921 15.3.2019
Žiadosť o informáciu ku termínu vyhlásenia výzvy a podmienok 

grantovej dotácie mesta Žilina pre rok 2019.
19.3.2019

45 14023 15.3.2019

Žiadosť o informácie: 1. komunikácie prechádzajúce cez mesto Žilina 

(označenie pozemných komunikácií, dĺžka komunikácií), 2. počet 

platených parkovísk v meste, 3. počet parkovacích miest 

supermarketu Kaufland, 4. počet parkovísk v meste.

26.3.2019

46 14155 18.3.2019

Žiadosť o informácie: 1. Či bola komunikácia v k. ú. Budatín povolená 

územným rozhodnutím, stavebným povolením. Ak áno, tak 

fotokópie povolení. 2. Či bola komunikácia skolaudovaná, ak áno tak 

fotokópiu kolaudačného rozhodnutia. 3. Či bola dopravná značka 

povolená, ak áno, žiadam o kópiu stanoviska ODI a stanoviska obce a 

ceastného správneho orgánu.

26.3.2019

47 15539 23.3.2019 Žiadosť o informácie ohľadom miestnych referend v meste Žilina. 27.3.2019

48 15579 25.3.2019
Žiadosť o informácie o vlasntíkovi garáže prípadne platcovi 

miestnych daní postavenej na parcele 6206 k. ú. Žilina
29.3.2019

49 15872 25.3.2019

Žiadosť o informácie o priamej a nepriamej finančnej podpore mesta 

pre jednotlivé futbalové, hokejové a basketbalové kluby vo Vašom 

meste - seniorské aj mládežnícke, za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 

2018.

27.3.2019

50 16303 28.3.2019
Žiadosť o informácie: zaslanie kompletného zoznamu uvedených 

kúpnopredajných zmlúv.
29.3.2019



51 16582 29.3.2019

Žiadosť o informácie: 1. Bolo na stavbu oplotenia, ktorá sa realizuje 

na pozemku CKN parc. č. 871/4, k.ú. Bytčica vydané stavebné 

povolenie, resp. súhlas príslušného stavebného úradu? V prípade, že 

áno pod akým číslom spisu a z akého dátumu bolo vydané príslušné 

povolenie (resp. súhlas) na realizáciu stavby oplotenia. 2. V prípade, 

že bolo predmetné povolenie (súhlas) stavebného úradu na stavbu 

oplotenia na predmetnom vyššie uvedenom pozemku vydané 

žiadam poskytnúť fotokópiu tejto verejnej listiny.

9.4.2019

52 16713 1.4.2019
Žiadosť o informácie ohľadom postavenia niektorých budov na 

Hlinách III.
9.4.2019

53 17267 3.4.2019

Žiadosť o informácie týkajúce sa nakladania s odpadmi vznikajúcimi 

na území mesta Žilina, a to v štruktúre a rozsahu, ako vyplýva z 

prílohy č. 1 tejto žiadosti.

10.4.2019

54 17372 3.4.2019 Žiadosť o zaslanie poverenia na výkon kontroly. 10.4.2019

55 17807 5.4.2019
Žiadosť o informácie - kópiu súhlasného stanoviska so začatím 

rekonštrukcie
15.4.2019

56 17877 7.4.2019

Žiadosť o informácie týkajúce sa štatistík návštevnosti a sledovanosti 

na oficiálnom profile mesta na sociálnej sieti Facebook a na webovej 

stránke mesta 

15.4.2019

57 17898 1.4.2019 Žiadosť o informácie o pozemku medzi Europalace a The Cube. 10.4.2019

58 17182 3.4.2019 Žiadosť o sprístupnenie informácie ohľadom bikesharingu. 10.4.2019

59 18106 8.4.2019

Žiadosť o informáciu, z ktorej bude jednoznačne vyplývať, že 

miestnymi obyvateľmi nazvaná cesta "Do Rosiny" je v súčasnosti v 

súlade so zákonom pomenovaná na ul. Granátová.

16.4.2019

60 18695 11.4.2019 Žiadosť o informácie ohľadom tvorby verejného priestoru 18.4.2019

61 18921 12.4.2019 Žiadosť o informácie o zverejnení oznámenia. 17.4.2019

62 19090 15.4.2019 Žiadosť o informácie ohľadom umiestnenia detského ihriska.

63 19107 12.4.2019 Žiadosť o informácie ohľadom získania úmrtného listu. 18.4.2019

64 19108 14.4.2019
Žiadosť o informáciu ohľadom umiestnenia cirkusu na súkromnom 

pozemku.
18.4.2019

65 19502 15.4.2019

Žiadosť o informácie: 1. Majú reklamné bilboardy uvedené v prílohe 

vydané platné stavebné povolenie? (reklama1 stojí na parcele C-KN 

7043/64 3234/5, reklama2 na parcele C-KN 3234/5 a reklama3 na 

parcele C-KN 5773/1). Ak áno, prosím o sprístupnenie písomného 

vyhotovenia týchto povolení. 2. Pokiaľ uvedené reklamné bilboardy 

nemajú vydané platné stavebné povolenie, bolo vydané rozhodnutie 

o odstránení stavieb alebo prebieha konanie o odstránení týchto 

stavieb? Ak áno, prosím o sprístupnenie písomného vyhotovenia 

týchto rozhodnutí.

26.4.2019

66 20550 24.4.2019

Žiadosť o informácie v akom štádiu je konanie o odstránení vyššie 

uvedenej nepovolenej reklamnej stavby, kedy bolo konanie začaté a 

kedy bude táto stavba odstránená.

3.5.2019

67 20865 25.4.2019
Žiadosť o nahliadnutie do spisu MESTA ŽILINA, Stavebného úradu 

vedeného pod Č.s.: 10734/2016-OSP-MLA.
3.5.2019

68 20888 25.4.2019 Žiadosť o nahliadnutie do spisu ohľadom oplotenia v Žilinskej Lehote. 3.5.2019

69 21202 29.4.2019 Žiadosť o informácie z ÚP o parcele č. 5383/12 v k. ú. Žilina. 3.5.2019

70 21538 29.4.2019
Žiadosť o informáciu, ako je možné dostať sa k informáciám o 

príbuzných.
6.5.2019

71 21666 30.4.2019 Žiadosť o zaslanie kópie spisu č. 479/2016-OSP-TRB 14.5.2019

72 22248 2.5.2019
Žiadosť o informáciu, na koho sa obrátiť vo veci chýbajúceho 

verejného osvetlenia na uliciTichá pri bytových domov a garážach.
13.5.2019

73 22250 3.5.2019 Žiadosť o informácie, ako je to s poplatkom za odvoz odpadu. 13.5.2019

74 22852 6.5.2019

Žiadosť o informácie: 1. Akým spôsobom sa momentálne rieši rozpor 

realizácie stavby s vydaným stavebným povolením? 2. Bolo za 

posledné 3 roky vydané akékoľvek rozhodnutie o odstránení tejto 

stavby, alebo bol majiteľ stavby vyzvaný na nápravu?

15.5.2019



75 22908 7.5.2019

Žiadosť o informácie, akým spôsobom zabezpečuje mesto Žilina 

objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a 

vibráciám v zmysle zákona o ochrane verejného zdravia v oblasti 

Závodskej cesty. Akým spôsobom mesto Žilina plní povinnosť 

ustanovenú v §4 ods. 3 písm. h) zíkona o obecnom zriadení.

16.5.2019

76 22957 7.5.2019
Žiadosť o informácie o pripravovanej štúdii zo zdrojov OOCR Malá 

Fatra.
17.5.2019

77 23280 9.5.2019

Žiadosť o imformácie, koľko nadzemných podlaží bude mať budova, 

ktorá sa stavia pri križovatke Obvodová - Rudnayova, známa ako 

rezidencia Rudnaya.

17.5.2019

78 23630 13.5.2019
Žiadosť o informácie ohľadom stavebného povolenia, Č.s.:  

20087/2014-5467/2015-OS-DRA.
24.5.2019

79 23922 13.5.2019
Žiadosť o informácie ako je možné dostať sa ku kľúču od detského 

ihriska neďalejo autobusovej zastávky Magočovská v Trnovom.
16.5.2019

80 24015 14.5.2019
Žiadosť o sprístupnenie všetkých povolení aj ohlásení a rozhodnutia v 

polyfunkčnom objekte Europalace.
22.5.2019

81 24441 16.5.2019

Žiadosť o informácie - Sprístupniť všetky správy hlavného kontrolóra 

(aj správu za celý rok, aj napríklad správu čiastkovú, len za 1. polrok a 

pod), za rok 2018 a za rok 2019

23.5.2019

82 24565 17.5.2019

Žiadosť o informácie: ktorá firma a na základe akého povolenia robí 

rekonštrukciu chodníkov pred budovou súdu a z druhej strany od 

autobusovej stanice. Dokedy budú práce prebiehať ?

21.5.2019

83 25528 22.5.2019
Žiadosť o zaslanie stavebného povolenia, ktoré bolo vydané na 

stavbu na parcele č. 1380/378 k.ú. Bytčica (807753), obec Žilina. 
27.5.2019

84 25583 22.5.2019

Žiadosť o informácie: 1. Akým spôsobom bola stavba rozobratá? 2. 

Existuje dnes na uvedenom pozemku objekt starej žilinskej fary ? 3. 

došlo k jej opätovnému zloženiu po rozobratí ?

3.6.2019

85 25615 23.5.2019

Žiadosť o informácie: 1. či mesto (resp. poslanci zastupiteľstva) 

niekedy schválili predaj pozemkov vo vlastníctve mesta žiadateľovi, 

ktorý nebol vlastníkom žiadneho pozemku v blízkosti (ani len v tej 

časti mesta). 2. Či je to bežné, že mesto (resp. poslanci) predávajú 

pozemky tretím osobám, ktorí nie sú vlastníci pozemkov, okolo 

ktorých žiadajú odpredať iné mestské pozemky.  

4.6.2019

86 25905 24.5.2019

Žiadosť o informácie: či bolo na predmetné stavby vydané územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Ak áno, 

žiadam kópiu všetkých spisov k predmetným rozhodnutiam a 

povoleniu.

4.6.2019

87 25906 24.5.2019

Žiadosť o informáciu, či bude vykonaný štátny stavebný dohľad. Ak 

áno, žiadam uviesť presný termín. Ak nie, žiadam uviesť 

odôvodnenie.

4.6.2019

88 25953 25.5.2019

Žiadosť o informáciu o dátume pridelenia súpisného čísla, prípadne 

dátumu kolaudačného rozhodnutia na RD s. č. 26, na parc. č. 52/1 v 

k. ú. Budatín.

4.9.2018

89 26135 27.5.2019

Žiadosť o informácie: 1. koľko stálo osadenie QR tabúľ na pamiatky a 

zároveň aj celý projekt? 2. Ktorá firma Vám dodávala toto riešenie? 

3. Kde je možné nájsť zmluvu k tejto zákazke?

4.6.2019

90 26220 27.5.2019

Žiadosť o informácie: Ktorým VZN mesta Žilina, obec ustanovila 

podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia 

odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest 

v zmysle Zákona 135/1965 Zb. § 6a ods.2.

4.6.2019

91 26681 23.5.2019

Žiadosť o sprístupnenie všetkých vyjadrení , ktoré sú súčasťou 

žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na : 

Obytný komplex Pod lipami  na parcele CKN 432,433/2,957/1 a 

992/1 k.ú. Budatín.

5.6.2019

92 26222 27.5.2019 Žiadosť o informácie ohľadom klimatickej situácie v meste Žilina. 6.6.2019

93 26652 29.5.2019 Žiadosť o opakované nazeranie do spisov 7.6.2019

94 26731 30.5.2019
Žiadosť o nahliadnutie do nasledovných 2 spisov Stavebného úradu: 

1/ Č.s.: 16017/2015 - MLA ; 2./ Č.s.: 2665/2016 - MLA.
10.6.2019

95 27004 31.5.2019 Žiadosť o informácie ohľadom mestského mobiliáru. 10.6.2019



96 27308 31.5.2019

Žiadosť o informácie: 1. zverejnenie platov vedúcich oddelení a 

riadiacich zamestnancov + hrubý príjem za rok 2018. 2. zaslanie 

organizačnej štruktúry platnej k 30.11.2018 a tiež organizačnej 

štruktúry k 30.3.2019

12.6.2019

97 27311 3.6.2019

Žiadosť o informácie: kópiu žiadosti a vyúčtovanie so všetkými 

dokladmi uvedenými v spise, a to zo všetkých grantových dotácií za 

rok 2018 poskytnutých mestom Žilina združeniu Truc sphérique.

12.6.2019

98 27312 3.6.2019

Žiadosť o informácie: kópiu žiadosti a vyúčtovanie so všetkými 

dokladmi uvedenými v spise, a to zo všetkých grantových dotácií za 

rok 2017 poskytnutých mestom Žilina združeniu Truc sphérique.

12.6.2019

99 27313 3.6.2019

Žiadosť o informácie: kópiu žiadosti a vyúčtovanie so všetkými 

dokladmi uvedenými v spise, a to zo všetkých grantových dotácií za 

rok 2016 poskytnutých mestom Žilina združeniu Truc sphérique.

12.6.2019

100 27422 4.6.2019 Žiadosť o sprístupnenie zmluvy mesta Žilina s ŽPS s.r.o. 10.6.2019

101 27554 4.6.2019
Žiadosť o informácie - Mapovanie stavu ubytovní v okresných 

mestách
11.6.2019

102 27555 4.6.2019
Žiadosť o potvrdenie trvalého pobytu, dátum narodenia a telefonický 

alebo mobilný kontakt.
11.6.2019

103 27736 5.6.2019

Žiadosť o informácie: Zápis so zasadnutia stavebnej komisie z. r. 

2018 vo veci prerokovania zmien a doplnkov územného plánu -

dodatku č. 5

11.6.2019

104 28033 7.6.2019

Žiadosť o informácie: 1. akým spôsobom Vaše mesto vykonáva 

verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov (poštou, e-mailom, elektronickým komerčným systémom, 

cez www.eks.sk, cez www.evo.sk alebo iným spôsobom) 2. či Vaše 

mesto zverejňuje obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a 

prieskumov trhu. 3. ak mesto zverejňuje obstarávanie zákaziek s 

nízkou hodnotou a prieskumov trhu, žiadame o uvedenie priamej 

internetovej adresy.

11.6.2019

105 28217 10.6.2019

Žiadosť o informácie: 1. Kópiu stavebného povolenia a kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu RD na parc. č. 2110/33 K.ú. Závodie. 2. Kópiu 

stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu RD na 

parc. č. 2110/20 K.ú. Závodie

20.6.2019

106 28329 10.6.2019
Žiadosť o informácie či sú na webovom sídle mesta zverejnené: 1. 

návrh záverečného účtu mesta, 2. plán verejného obstarávania.
12.6.2019

107 28371 10.6.2019 Žiadosť o informácie ohľadom personálneho obsadenia OŽP 11.6.2019

108 28408 10.6.2019 Žiadosť o informácie ohľadom personálneho obsadenia OŽP 18.6.2019

109 28936 13.6.2019 Žiadosť o informácie - neidentifikované 3.7.2019

110 29196 14.6.2019
Žiadosť o informácie: kedy sa otvorí detské ihrisko na Nitrianskej 

ulici.
21.6.2019

111 29250 14.6.2019

Žiadosť o informácie: kópiu kolaudačného rozhodnutia a projektovej 

dokumentácie na nehnuteľnosť v k. ú. Bytčica zapísanej na LV č. 2152 

rodinný dom

24.6.2019

112 29298 16.6.2019

Žiadosť o informácie: 1. Ktoré kolaudačné rozhodnutia boli vydané 

mestom Žilina na stavby v rámci projektu „Polyfunkčný komplex 

Rudiny II. – Žilina“, na ktorý bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho 

konania EIA pod sp.zn. OU-ZA-OSZP3-2016/009433-005/Hnl; 2. 

Kópiu vydaných kolaudačných rozhodnutí pre stavby definované v 

bode a) tejto žiadosti.

25.6.2019

113 29739 19.6.2019
Žiadosť o informácie ohľadom ulice Kraskova a výstavby mestských 

sociálnych bytov Rudiny I.
27.6.2019

114 29898 19.6.2019

Žiadosť o informácie. 1. Z akého dôvodu mesto Žilina v danej veci 

nereagovalo. Kedy alebo dokedy mesto rozhodnutie vykoná. 2. Ako 

mesto naloží s touto informáciou, čo vo veci vyvodí a aké 

konzekvencie voči porušovateľovi zákona vyvodí. 

28.6.2019

115 30393 24.6.2019

Žiadosť o informácie: 1. či sa od roku 2017 do dnešného dňa 

uskutočnilo vo vzťahu k uvedeným parcelám konanie podľa zákona č. 

50/1976 Zb. 2. ak áno, o aké konanie ide s uvedeníém ich spisovej 

značky. 3. ak áno, žiadame nahliadnuť do príslušných spisov.

2.7.2019



116 30474 24.6.2019

Žiadosť o informácie: o legálnosti/ ilegálnosti pravdepodobne garáže 

/ prístrešku pre automobil, ktorý tieto dni vzniká na ulici Mila 

Urbana, c.p. 4366/3 a informácia o postupe pri riešení.

2.7.2019

117 30505 25.6.2019
Žiadosť o informácie, v akom štádiu je projekt revitalizácie 

vnútrobloku Fatranská na Vlčincoch?
27.6.2019

118 31195 28.6.2019 Žiadosť o zaslanie vyjadrenia polície k umiestneniu značky B37. 9.7.2019


