
 Zápisnica zo zasadnutia VM� Martin - Stred 
 
 
Dátum konania:   26. 6. 2007 
 
Prítomní:   Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno 
    Ing. Bevilagua Ladislav 

  MUDr. Homola Igor 
   

Program:   
   1. Otvorenie 
   2. Povolenie vjazdov motorových vozidiel 

3. Vyjadrenie k zmene ú�elu užívania �asti stavby „OBUV“ 
4. Umiestnenie dopravného zna�enia 
5. Stavebné konanie  

   6. Kolauda�né konanie  
7. Rôzne     

 
 
1. Otvorenie 
Predseda VM� Ing. Peter Haš�ík  privítal prítomných �lenov a hostí a oboznámil ich s programom 
zasadnutia. 
 
2. Povolenie vjazdov motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdov motorových vozidiel pre subjekty: 
 
Dopr. 148/261+266+267/05/07/Ži 
IMPEX Trade s.r.o. - vjazd motorových vozidiel do HC – pešia zóna k prevádzke na Ul. Divadelnej �.15

    
V termíne: od 1. júna 2007 do 1. júna 2008 

 
Dopr. 148/481/05/07/Ži  
MAYER TRANSPORT spol. s r.o. - vjazd  firemných motorových vozidiel pre zabezpe�enie 

zásobovania prevádzok na pešeej zóne výrobkami firmy Coca Cola 
 

V termíne: od 1. júna 2007 do 1. júna 2008 
 
Dopr. 148/722/05/0/Ži 
Dopr. 165/564/07/06/Ži 
Detské centrum Leví�a - vjazd motorových vozidiel do HC – pešia zóna k prevádzke na 

Ul. Divadelnej �.32 pre zabezpe�enie zásobovania centra 
 
V termíne: od 1. júna 2007 do 1. júna 2008 

 
Dopr. 148/41/04/07/Ži 
Dopr. 186/188/03/Ži 
IMTRANS s.r.o. Martin vjazd motorových vozidiel do HC – pešia zóna k prevádzke na Ul. 

Divadelnej �.17 na zabezpe�enie odvozu  a dovozu prádla z rýchlo�istiarne 
 
V termíne: od 9. januára 2007 do 9. januára 2008 

 
 
 



Dopr. 148/952/06/07/Ži 
Dopr. 165/703/06/06/Ži 
ROVER – VEREŠ Roman  vjazd motorových vozidiel do HC – pešia zóna zásobovanie OD Prior -Stred  
 
    V termíne: od 18. júna 2007 do 18. júna 2008 
 
Dopr. 265/553+554+555/05/07/Ži 
MAESTRA, s.r.o Martin - vjazd motorových vozidiel do HC – pešia zóna k prevádzke na Ul. M.R. 

Štefánika �. 48, administratívne priestory firmy 
 
VM� berie na vedomie za dodržania podmienok stanovených odborom KS 
 
 
 
3. Vyjadrenie k zmene ú�elu užívania �asti stavby „OBUV“na „Kaviare� BODDY´S COFFE“ 
Dopr. 4547/844/06/07/Ži      na Ul.29.augusta �.2 
 

VM� sa berie na vedomie 
 
 
4. Umiestnenie dopravného zna�enia 
Dopr. 152/562/05/07/Ži  Ul. Škultétyho �.4, parkovisko pre imobilných klientov 

VM� sa berie na vedomie 
 
 
5. Stavebné konanie 
Dopr. 4359/770+470/06/07/Ži Ul. Holubyho �.6 prístavba, nadstavba MŠ s vytvorením 2 b.j. 
Dopr. 1515/841/05/07/Ži  Ul. �SL armády – sklad paliet 

VM� sa berie na vedomie 
 
 
6. Kolauda�né konanie 
Dopr. 4573/843/05/07/Ži  Ul. Kuzmányho �. 25 – rozšírenie parkoviska TVS a.s. Martin 

VM� sa berie na vedomie 
 
 
7. Rôzne 
 

- Štúrovo námestie - opíli� konáre na stromoch a celkovo upravi� zele�. – VM� doporu�uje 
 
- ZŠ na UL. P. Mudro�a – reštaurovanie súsošia na prie�elí budovy školy. – VM� doporu�uje 

 
- Žiados� p. �atlošovej o odkúpenie pozemku parc. �. 405/13 za ú�elom udržiavania zelene  

- VM� doporu�uje dlhodobý prenájom predmetného pozemku za 1.-Sk. 
 

- Petícia k výstavbe polyfunk�ného domu na Ul. Šoltésovej a žiados� o vybudovanie prístupovej 
cesty a spevnenie plochy k obytným domom na  Ul. Šoltésovej �. 2,3 a�. 4,5 – VM� doporu�uje 
aby sa za�alo s realizáciou tejto rekonštrukcie. Na túto akciu je vy�lenených 350 tis. Sk. 

  
 
 
 
Ing. Peter Haš�ík 

predseda VM� Martin - Stred 


