
Mestská �as�:  Martin - Stred 
 
 
 

Zápisnica �. 9/2008 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 31.7.2008 

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

MUDr. Homola Igor 
    Ing. Bevilagua Ladislav 
 

 
A. Doru�ená pošta z MsÚ 

 
Výstavba „Polyfunk�ný bytový dom Variant II“ 
List �.: ÚHAM/968/2008/Kraj 
Žiadate�:  Mária Verešová  
VM� súhlasí s realizáciou upraveného projektu  Polyfunk�ný bytový dom Variant II 
za dodržania podmienok stanovených ÚHAM  a �alších dotknutých subjektov. 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov. 
 
List �.: ÚHAM/1196/2008/OL-122 
Žiadate� Ing. Grác Arthúr 
Odkúpenie  �asti nehnute�nosti parc. �. KN 1141/3 k.ú. o výmere  110,79 m2 k. ú. Martin, 
Energoblok EB 1, prevádzka denného baru TUR SAT 
 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
Odpredaj pozemkov 
List �.: 2008/9840 
Žiadatelia: vlastníci bytových domov „Tatra“ Ul. J. Nováka a Ul. Kuzmányho �. 35, 37 
parc. �. 874. k. ú. Martin 
 
VM� súhlasí  s odpredajom pozemku parc. �. 874. k. ú. Martin za ú�elom vybudovania 
parkovacích miest vlastníkom bytových domov „Tatra“. 
VM� na svojom zasadnutiach 27.3.2008  a 10.4. 2008 prijal stanovisko, ktorým nesúhlasí 
s odpredajom tejto parcely tretím osobám. 
 
Rozhodnutie k žiadosti o zvláštne užívanie a rozkopanie komunikácie  
List �: Dopr. 1/10281/2008/VD 
Žiadate�: Ing. Alexander Oblúk.  
Realizácia opravy chodníkov a spevnených plôch v okolí polyfunk�ného objektu FIX 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Vyjadrenie  k zámeru výstavby „ Centra prevodových sytémov“ 
List �.: ÚHAM/974/2008/OL-104 
Žiadate�: JANG s.r.o.  
VM� berie na vedomie  za dodržania podmienok stanovených ÚHAM 



B. Požiadavky ob�anov  
 

- Na základe požiadavky obyvate�ov obytného domu Ul. E.B. Lukiá�a �.8 a �. 10 
žiadame osadenie po 2 ks lavi�iek a šmýka�ky  vo vnútrobloku týchto domov.  
 

- Na základe požiadavky majite�ov plechových garáží na Námestí �. Štúra parc. 
�. 367/9, ktorí žiadajú ich prestavbu na panelové garáže, VM� súhlasí s prestavbou 
4 garáží z estetických dôvodov pod�a predložených nákresov, za predpokladu, že 
prestavba nie je v rozpore s územným plánom. 
 

- Oprava kovového oplotenia autobusového nástupiš�a SAD poškodeného padajúcim 
stromom pri obytnom dome Ul. Novákova �.8  

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


