
Mestská �as�:  Martin - Stred 
 
 
 

Zápisnica �. 7/2008 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 12.5.2008 

                 ___________________________________________________________ 
 
 
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/665/2008-Men/029A 
Žiadate�: Michaela Knapcová .  parc �. KN 405/12  k. ú. Martin 
 
VM�  súhlasí s odpredajom pri dodržaní podmienok ÚHAM  pri realizovaní zámeru 
kupujúceho. 
 
List �.: ÚHAM160/2008-Men/026A 
Žiadate�: Spolo�nos� LOK s.r.o.  parc �. KN 1208/9  k. ú. Martin o výmere  43 m2 
     parc �. KN 1208/29  k. ú. Martin o výmere  cca 317 m2 
 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom 
 
Povolenie vjazdov motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdov a zotrvanie motorových vozidiel 
 
List �: Dopr. 6637/184/04/08/Gš 
 Žiadate�: Andrea Hoštáková - prístup motorovým vozidlom na Ul. A. Kme�a pri pošte pre 
zabezpe�enie dovozu a odvozu poštových zásielok. 
VM� súhlasí pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
List �: Dopr. 4315/189/04/08/Gš 
Žiadate�: Mgr. Barbora Bu�ková - prístup motorovým vozidlom na námestie �. Štúra pre 
odvoz a dovoz rodinného príslušníka, ktorý je držite�om preukazu Z�P. 
VM� súhlasí pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Žiadate�: ROVER – Vereš Roman - prístup motorovým vozidlom k OD PRIOR z dôvodu 
zabezpe�enia zásobovania prevádzky. 
VM� súhlasí pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
 
 



Rozhodnutie k žiadosti o zvláštne užívanie komunikácie 
List �: Dopr. 9105/08-1947/07-04/08/Gš 
�iasto�ná uzávierka, rozkopávka, pretlá�anie Ul. M.R Štefánika a Ul. Thurzova 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
 
Vyjadrenie k územnému konaniu stavby UIVERSITY PARK  - Ve�ká hora  
 List �: Dopr. 8310/1777/04/08/Gš 
VM� k vyjadreniu požaduje upresni� 

-  charakter ( grafický nákres),  
- upresni� umiestenie stavby v danej lokalite, 
- kto je investorom stavby 
- uvies� ú�el stavby, akému ú�elu bude slúži� stavba 

 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 
Na základe požiadavky obyvate�ov obytného domu Ul. Thurzova �.2, žiadame ÚHAM 
posúdi� a navrhnú� vybudovanie 6 parkovacích miest pri tomto dome z jeho o severnej 
strany. 
 
 
 
 
Zapísal:      Ing. Peter Haš�ík 
   predseda Ms� Martin - Stred  


