
Mestská �as�:  Martin - Stred 
 
 
 

Zápisnica �. 8/2008 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 5.6.2008 

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

MUDr. Homola Igor 
    Ing. Bevilagua Ladislav 
 
Hostia:    Ing. Vladimír Plžik, OKS 
    Zachar Ivan, MsP 

 
A. Doru�ená pošta z MsÚ 

 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov. 
 
List �.: ÚHAM/586/2008-Men/036A 
Žiadate�: I.S.H. s.r.o.  parc �. KN 407/1  k. ú. Martin, zastavané plochy a nádvoria  

o výmere  743 m2 
parc �. KN 407/5  k. ú. Martin, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere  106 m2 

 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
Odpredaj pozemkov 
List �.: ÚHAM/889/2008/OL-91 
List �.:2008/10980 OEaSS 
 
Žiadate�: rod. Kompanová 

rod. Palúchová 
rod. Brestovanská 
rod. Pekárová  
parc �. KN 367/9  k. ú. Martin odkúpenie pozemkov pod plechovými garážami  

 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a nesúhlasí s odpredajom. 
 
 
 
Povolenie vjazdov motorových vozidiel 
 
VM� prerokoval povolenie vjazdov a zotrvanie motorových vozidiel 
 
List �: Dopr. 5/3184/2008/Vd 
 Žiadate�: Impex Trade s.r.o. - prístup osobných motorovým vozidlom na Ul. Divadelná 15 
pre zabezpe�enie prístupu k prevádzke. 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 



Rozhodnutie k žiadosti o zvláštne užívanie komunikácie 
List �: Dopr. 9681/192/04/08/Gš 
Žiadate�: Brantner Fatra s.r.o.  
�iasto�né obmedzenie premávky 
Realizácia vzdušného vedenia NN prípojky Ul. S.H Vajanského 
 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Rozhodnutie k žiadosti o zvláštne užívanie komunikácie 
List �: Dopr. 9682/195/04/08/Gš 
Žiadate�: Brantner Fatra s.r.o.  
�iasto�né obmedzenie premávky a rozkopanie Ul. A. Kme�a pri pošte 
 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 

- Na základe požiadavky obyvate�ov obytného domu Ul. P.O Hviezdoslava �.2 a 
obytného domu Ul. P.O Hviezdoslava �.4, žiadame osadenie po 2 ks lavi�iek pred 
každým domom  vo vnútrobloku týchto domov. Celový po�et lavi�iek  4 ks. 
 

- Na základe požiadavky súkromnej MŠ Ul. P. Mudro�a a návrhu ÚHAM ktorý je 
potrebný nakresli� doporu�ujeme vybudovanie 3 parkovacích miest pred MŠ. 
Dôvodom je nedostatok parkovacích miest pre rodi�ov, ktorí doprevádzajú deti do 
MŠ. 

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


