
Mestská �as�: Martin - Stred 
 
 
 

Zápisnica �. 4/2008 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 27.3.2008 

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

MUDr. Homola Igor 
    Ing. Bevilagua Ladislav 
 
 

 
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 

Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov. 
 
List �.: ÚHAM/205/2008- Hj/027A 
Žiadate� SNM - �as� pozemku parc �. KN 1111/1 k. ú. Martin ostatná plocha cca 120 m2 
Za budovou Múzea kultúry �echov a Slovákov, Ul. Moyzesova  
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
List �.: ÚHAM/27/2008/OL-1 
Žiadate� Ing. Arthúr Grác – �as� energobloku EB 1  Prednádražie, parc. �. KN 1141/3  
VM�  akceptuje stanovisko ÚHAM a nesúhlasí s odpredajom �asti energobloku. 
 
List �.: ÚHAM/1527/2007/OL-208B 
Žiadate� aa architekti s.r.o. parc. �. 874 o výmere 450 m2 
VM�  prijal stanovisko ktorým nesúhlasí s odpredajom pre spolo�nos� aa architekti s.r.o. za 
ú�elom výstavby architektonického ateliéru. O kúpu tohto pozemku požiadali tiež aj SVB 
susedných obytných domov 8.8.2007. Podali petíciu proti odpredaju pozemku tretím osobám 
z dôvodu že, toto územie je už v sú�asnosti zna�ne zahustené a zámer �alšej výstavby by túto 
situáciu ešte zhoršil. Obyvatelia pri�ahlých domov majú po odkúpení tento pozemok využíva� 
na vytvorenie  parku pre deti a vybudovanie parkovacích miest, lebo už v sú�asnej dobe je 
situácia v tomto smere kritická. 
 
List �.: 2007/4309 OEaSS 
Žiadate� Martin Žilka parc �. KN- C 1111/1 k. ú. Martin o výmere cca 20 m2   
VM�  akceptuje stanovisko ÚHAM a súhlasí s odpredajom pozemku na výstavbu 1 garáže  
Vi� List �.: ÚHAM/1548/2007/Va-41 
 

B. Požiadavky ob�anov  
    
Parkovacie plochy pri Ul. Holubyho 53 
VM� prerokovalo požiadavku SVB Ul. Holubyho 53 na vybudovanie parkovacích miest 
a schválilo ich realizáciu  pod�a návrhu  ÚHAM.       
 

T: jún  2008 



Parkovacie plochy pri Ul. Záborského 12 
VM� prerokovalo požiadavku SVB Ul. Záborského 12 na vybudovanie parkovacích miest 
a ich realizáciu  pod�a návrhu  ÚHAM odporú�a v termíne ke� sa budú realizova� parkoviská 
pre susedné SVB.  
 
 

C. VM� žiada 
 
- Opravu rozbitého chodníka na Ul. M.R Štefánika �. 72, vybudovanie parkoviska a výrub 

agátov pri tomto dome. 
 
- Vy�istenie kanaliza�nej vpuste pri dome Ul. Kuzmányho 10, vy�istenie celej ulice v �ase 

ke� nie je obsadená zaparkovanými vozidlami. 
 
- Po dohovore s VM� Martin Sever, VM� Martin – Stred odporú�a, s ponúknutých 

návrhov  ÚHAM,  na vybudovanie skateboardových  ihrísk, vybra� lokalitu vymedzenú 
priestorom ohrani�eným okruhom nadjazdu na Ul. Komenského (Slimák) 

 
 
Predseda VM� informoval ostatných �lenov že d�a  2.4.2008 o 10.00 hod sa uskuto�ní 
stretnutie za ú�elom zabezpe�enia financovania opravy Ul. robotníckej za ú�elom združenia 
finan�ných prostriedkov podnikate�ských subjektov sídliacich na tejto ulici.  
 
 
 
 
Zapísal:      Ing. Peter Haš�ík 
   predseda Ms� Martin - Stred  


