
Mestská �as�: Martin - Stred 
 
 

Zápisnica �. 3/2008 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 17.3.2008 

                 ___________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda M� 
    Mgr. Horecký Bruno  

MUDr. Homola Igor 
    Ing. Bevilagua Ladislav 
 
 

 
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 

Parkovisko pri Detskej poliklinike Ul. Mudro�ova 
List �: P/08/Šu - 018 
VM� doporu�uje rozšírenie parkovacích plôch pri Detskej poliklinike pod�a návrhu 
Turiec a.s., lebo v tejto lokalite je akútny nedostatok parkovacích miest.  Už viacero subjektov 
požadovalo ich vybudovanie v tejto �asti mesta. 
 
Oprava prístupovej cesty pri ZUŠ Ul. Mudro�ova 
List �: 63/2008 
VM� žiada OKS vypracova� návrh na opravu prístupovej komunikácie k školskej jedálni, 
kde dodávatelia odmietajú dovoz potravín, lebo cesta je vo ve�mi zlom technickom stave. 
 

T: apríl 2008 
 
Dopravné zna�enie 
List �: Dopr. 3225/47/02/08/Ži  
Ul. A. Bermoláka a Ul. Š. Moyzesa a Ul. J. Nováka 
VM� sa berie na vedomie 
 
Povolenie vjazdov motorových vozidiel 
List �: Dopr. 3184/27/02/08/Ži  
VM� prerokoval povolenie vjazdov a zotrvanie motorových vozidiel pre: 
SLSP prístup vozidlom k bankomatom na pešej zóne 
VM� súhlasí pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Prestavba objektu na pavla�ový dom Ul. A.Pietra – Ul. Thurzova 
List �: Dopr. 3883/40/02/08/Ži  
VM� sa berie predloženú štúdiu na vedomie 
 
Rozhodnutie na výrub stromov 
List �: 3421/2008-03 08 – Hz 
Parc �. KN 165/1 165/9 výrub bude realizovaný do 30.3. 2008 
VM� sa berie rozhodnutie  na vedomie 
 
 
 



Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov. 
 
List �.: ÚHAM/240/2008/OL-22 
Ing. Fedor Juran �as� pozemku parc. �. KN 1141/6 ostatná plocha cca 166 m2  
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
List �.: ÚHAM/169/2008/10 – Kraj 
Stavebné úpravy, prístavba OD Prior 
VM� sa berie rozhodnutie  na vedomie pri dodržaní stanovených podmienok ÚHAM. 
 
List �.: ÚHAM/1527/2007/OL-208B 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 
Otváracie hodiny – Denný bar P- Klub 
VM� súhlasí s návrhom prevádzkovate�a  p. Dušana Donka pri dodržaní prevádzkových 
podmienok stanovených vo VZN. 
    
Parkovacie plochy pri Ul. Novákova 4 
VM� prerokovalo pripomienky SVB Ul. Novákova 4 po osobnom stretnutí s predsedom SVB 
požiadavky obyvate�ov prerokuje predseda VM� s riadite�om ÚHAM  a úpravy zoh�adní pri 
realizácii. 
 
List p. Jitky Petrovichovej 
VM� prerokovalo list v ktorom p. Petrovichová riešenie problému jej skladu výtvarného 
materialu. VM� žiada preveri� vlastnícke vz�ahy k tomuto objektu s cie�om pomôc� 
p. Petrovichovej prijej umeleckej práci pre región. 
 
Požiadavka SVB Štúrovo námestie �. 109 
VM� prerokovalo list SVB na výrub starých stromov v blízkosti obytného domu 
a požiadavku na osadenie bezpe�nostných (vypuklých) zrkadiel v rohoch  Štúrového námestia 
za ú�elom zvýšenia bezpe�nosti.  
VM� žida odbor KS na vypracovanie cenovej ponuky na výrub a na osadenie bezpe�nostných 
(vypuklých) zrkadiel 
 

  
   
 T: apríl 2008 

 
 

C. Nasledujúce zasadnutie sa uskuto�ní: 25.3.2008 v budove MsÚ 
 
 
 
 
Zapísal:      Ing. Peter Haš�ík 
   predseda Ms� Martin - Stred  


