
  Zápisnica zo zasadnutia Ms� Martin - Stred 
 
 
Dátum konania:   24. 1. 2008 
 
Prítomní:   Ing. Haš�ík Peter, predseda M� 
    Mgr. Horecký Bruno  

MUDr. Homola Igor 
    Ing. Bevilagua Ladislav 
 
Program:   
  1. Otvorenie  
  2. Odpredaj pozemkov 

 3. Zmena užívania skladových priestorov na koncertnú miestnos� 
4. Rôzne 
 

 
1. Otvorenie 
Predseda Ms� Ing. Peter Haš�ík  privítal prítomných �lenov a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Odpredaj pozemkov  
 
List �.: /1661/2006/104 Kraj 
Žiadate� MTKM s.r.o. 
parc. �. KN 1111/1 k.ú. Martin a ostaná plocha o výmere cca 200 m2 (Hotel Slovan) novovytvorené 

parcely parc. �. KN 1111/50 a parc. �. KN 1111/51 za cenu 750 Sk za m2 Ms�  prijala stanovisko v súlade 
so stanoviskom ÚHAM  a súhlasí s odpredajom pri dodržaní podmienok stanovených ÚHAM  a zachovaní 
sú�asnej priechodnosti pozemku. 
 
List �.: ÚHAM/1527/2007/OL 208 
Žiadate� aa architekti s.r.o. 
parc. �. KN 8741 k.ú. Martin 
List �.: ÚHAM/1527/2007/OL 208 
Žiadate� Ing. arch. Ladislav Luká� s manželkou 
parc. �. KN 8741 k.ú. Martin 
Obaja uvedení žiadatelia majú záujem o ten istý pozemok. Ms� žiada preveri� a spresni� �i sa jedná 
o identického žiadate�a ak nie doporu�uje uskuto�ni� predaj formou dražby. 
 
List: OEaSS 2007/870 
Ing. Grác Arthúr 
parc. �. KN 8741 k.ú. Martin, Energoblok EB 1, prevádzka denného baru TUR SAT 
Žiadate�  žiada odkúpenie len �asti nehnute�nosti. Ms� doporu�uje  jedna� so záujemcom o odkúpení 
celej nehnute�nosti aby do budúcnosti nevznikli problémy súvisiace s viacerými vlastníkmi. 
 
 List: OEaSS 2008/3229 
Žiadate� SIRS -  Developmenta, a.s.  
parc. �. KN4275/3  k.ú. Martin, autobusové nástupište 
parc. �. KN1071/37  k.ú. Martin zastavaná plocha 
 
Ms�  požaduje odborné stanovisko UHAM a .nedoporu�uje predaj pozemku, ako nebude zabezpe�ený 
doterajší spôsob jeho využitia. 
 



 
3. Zmena užívania skladových priestorov na koncertnú miestnos� 
List �. ÚHAM/15851/2007-Kub/98A Elephant 
Ms� nedoporu�uje na základe upozornení UHAM a petície obyvate�ov Ul. P. Mudro�a využívanie týchto 
priestorov ako koncertnú miestnos�, pokia� nebudú splnené požiadavky pre tento ú�el využitia. 
 
4. Rôzne 
 
Na základe vyjadrenie obyvate�ov Ul. Moyzesova �.14 žiadame odbor KS o vypílenie brezy pri bytovom 
dome tohto domu strom sa nachádza v tesnej blízkosti domu a poškodzuje jeho základy. Vyjadrenie 
o výrube podpísalo 18 z 20 bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome. 
 

 
 
 
Ing. Peter Haš�ík 

        predseda Ms� Martin - Stred   


