
  Zápisnica zo zasadnutia Ms� Martin - Stred 
 
 
Dátum konania:   20. 2. 2008 
 
Prítomní:   Ing. Haš�ík Peter, predseda M� 
    Mgr. Horecký Bruno  

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

3. Povolenie vjazdov motorových vozidiel  
4. Polyfunk�ný bytový dom Variant  
5. Požiadavky ob�anov  
 

 
1. Otvorenie 
Predseda Ms� Ing. Peter Haš�ík  privítal prítomných �lenov a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Odpredaj pozemkov  
 
List �.: ÚHAM/13327/2008-Hj/018 
Žiadatelia Mgr. Art. Michal Staška a Dušan Knap 
parc. �. KN 182/3 k.ú. Martin o výmere 14 m2 
Pred odpredajom VM� doporu�uje vyžiada� súhlas od ostatných vlastníkov majite�ov bytov v obytnom 
dome Ul. Novomeského �. 20. 
 
List �.: ÚHAM/27/2008/OL-1 
Žiadate� Ing. Grác Arthúr 
parc. �. KN 1141/3 k.ú. Martin, Energoblok EB 1, prevádzka denného baru TUR SAT 
Žiadate�  žiada odkúpenie len �asti nehnute�nosti. VM� doporu�uje  jedna� so záujemcom o odkúpení 
celej nehnute�nosti aby do budúcnosti nevznikli problémy súvisiace s viacerými vlastníkmi jedného 
objektu. 
 
List: OEaSS 2008/3429 
Žiadate� SNM  
parc. �. KN 1111/1 k.ú. Martin, odkúpenie pozemku o výmere 120 m2 
VM� sa stotož�uje s vyjadrením odboru EaSS a doporu�uje uvedenú �as� pozemku odpreda�. 
 
3. Povolenie vjazdov motorových vozidiel  
VM� prerokoval povolenie vjazdov motorových vozidiel pre subjekty: 
 
Dopr. 3184/16/01/08/Ži 
Žiadate� Slovenská národná knižnica 
Vjazd do HC pešej zóny – objekt Matice Slovenskej –SNK 
VM� súhlasí s povolením vjazdu  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Dopr. 3184/26/01/08/Ži 
IMTRANS, s.r.o.  
Vjazd do HC pešej zóny - rýchlo�istiare� 
VM� súhlasí s povolením vjazdu  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 



4. Polyfunk�ný bytový dom Variant 
List �.: /60/2008/05-Kraj 
Žiadate� Mária Verešová – �ajov�a Harmónia 
VM� sa stotož�uje s vyjadrením ÚHAM  a doporu�ujeme aby bol pozemok využitý na pôvodný ú�el, na 
aký bol investorovi  odpredaný. 
 
5. Požiadavky ob�anov  
 
- Na základe požiadavky - SVB Ul. Šoltésova 4,5 žiadame odbor KS o opravu a zrekonštruovanie 
schodiš�a k tomuto obytnému domu a tiež vyrovnanie a úpravu plochy pred týmto obytným domom. 
Nachádzajú sa tu jamy v ktorých stojí voda.   
 
Na základe požiadavky  
- obyvate�ov Ul. Bjorsonovej ( 3 výškové paneláky) 
- SVB Ul. Šoltésova 8,9,10  
- ZUŠ  a  ŠJ Ul. Mudro�ova 
žiadame ÚHAM o vypracovanie návrhu parkovacích miest v týchto lokalitách. 
 
- Firmy sídliace na Ul. Robotníckej majú požiadavku na vybudovanie chodníka pre zamestnancov, ktorý 
by zvýšil ich bezpe�nos� pri ceste do zamestnania. VM� doporu�uje aby kompetetní zamestnanci  oslovili 
firmy sídliace v tejto lokalite na združenie finan�ných prostriedkov pre vybudovanie tohto chodníka. 

 
Ing. Peter Haš�ík 

        predseda Ms� Martin - Stred   


