
Mestská �as�: Martin - Stred 
 
 
 

Zápisnica �. 5/2008 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 10.4.2008 

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

MUDr. Homola Igor 
    Ing. Bevilagua Ladislav 
 
  hos�:  p.  Ku�era 

 
A. Doru�ená pošta z MsÚ 

 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov. 
 
List �.: ÚHAM/79/2008- Hj/013A 
Žiadate� SIRS –Development a. s.  parc �. KN 42753/3 a 1071/37  k. ú. Martin o výmere  cca 
4 338 m2 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom za podmienky, 
že žiadate� dobuduje a sprevádzkuje verejné sociálne zariadenia pre cestujúcich, lebo 
v sú�asnosti sú WC pre cestujúcich mimo prevádzky. 
 
Povolenie vjazdov motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdov a zotrvanie motorových vozidiel a bicyklov pre: 
 
List �: Dopr. 3184/118/03/08/Gš  
Žiadate� Jozef Gonda prejazd bicyklom po pešej zóne 
VM� súhlasí pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
List �: Dopr. 4315/161/03/08/Gš  
Žiadate� Martin Mendel  prístup motorovým vozidlom na námestie �. Štúra 
VM� súhlasí pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Vyjadrenie k stavebným úpravám na Ul. P. Mudro�a 
List �: Dopr. 8898/110/03/08/Gš 
Žiadate� Turiec a.s. Martin, vybudovanie parkovacích miest pred Detskou poliklinikou 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Vyjadrenie k organizácii dopravy v rámci parkovacej zóny �. 6 
List �: Dopr. 8898/158/03/08/Gš 
Žiadate� Turiec a.s. 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Rozhodnutie k oprave chodníkov v okolí polyfunk�ného domu FIX 
List �: Dopr. 8898/158/03/08/Gš 
Žiadate� Oblúk Alexander  
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 



B. Požiadavky ob�anov  
 
- VM� nesúhlasí s postupom MsÚ pri zámene nehnute�ností schválenej uznesením �. 

27/08  bod II. odstavec C/. Táto zámena nebola prerokovaná a odsúhlasená na 
zasadnutí VM� Martin – Stred. Zámenou parciel sa parcela KN 720/3 dostane do 
vlastníctva súkromnej firmy, ktorá môže umožni� prístup na parcely vo vlastníctve 
Mesta Martin len na základe vecného bremena a len za vymedzených podmienok. 
 Taktiež bude znemožnený prístup vzh�adom na šírku parcely KN 720/3, pre 
vozidlá lekárskej služby, požiarnikom, energetikom k trafostanici SSE a vozidlám 
zásobovania k MŠ a DC Leví�a. Zárove� sa zníži hodnota pozemkov, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Martin.  

 
- VM� prerokovalo požiadavku SVB Ul. P. O. Hviezdoslava �. 40 a po obhliadke 

s pracovníkmi OKS odsúhlasilo opravu tohto chodníka v rámci jarnej údržby. 
 

- VM� prerokovalo list predsedov SVB Ul. Nováka �. 24. a Ul. Kuzmányho �. 35 a 36. 
o zámere odkúpi� pozemok parc. �. 874. VM� na svojom predchádzajúcom zasadnutí 
27.3.2008 prijal stanovisko, ktorým nesúhlasí s odpredajom tejto parcely tretím 
osobám. 
 

- VM� odsúhlasilo dodávku a montáž detských preliezok a šmýka�ky v areáli MŠ na 
Ul. Divadelnej 
 

- Zástupca firmy Clean Service p. Ku�era, prezentoval ponuku na vy�istenie pešej zóny 
od žuva�iek na dlažbe. VM� doporu�uje, aby firma odprezentovala svoju technológiu 
�istenia dlažby vo vytypovanej �asti pešej zóny v spolupráci s odborom KS.  
 

- VM� prerokovalo list SVB Ul. Tajovského 13 v ktorom požadujú vybudovanie 
parkovacích miest pre obyvate�ov domu. VM�  žiada ÚHAM o vypracovanie návrhu 
parkoviska v tejto lokalite. V sú�asnosti je situácia zhoršovaná aj návštevníkmi 
susedných  inštitúcií (ÚP a MsÚ) 

 
 
 
 
 
 
Zapísal:      Ing. Peter Haš�ík 
   predseda Ms� Martin - Stred  


