
Mestská �as�:  Martin - Stred 
 
 
 

Zápisnica �. 13/2008 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 27.11.2008 

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

 
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemku 
List �.: ÚHAM/1740/2008 Hj-210 
Žiadate�:  Milan Kubík 
parc.�. KN 601/225  k. ú. Martin Zátur�ie Ul. tehelná výmere cca 19 m2 
pozemok pod garážou  
VM�   súhlasí  s odpredajom v súlade so stanoviskom ÚHAM.  
 
Prenájom a oplotenie pozemku 
List �.: ÚHAM/1779/2008/131/1/Šot 
Žiadate�: SVB Thurzova 10, 12, 14 
parc �. KN 800  k. ú. Martin o výmere cca 230 

za ú�elom skultúrnenia a starostlivosti o zele� 
VM�   súhlasí  so stanoviskom ÚHAM. Nemá námietky vo�i prenájmu pozemku ale nesúhlasí 
s oplotením plochy, lebo sa jedná o verejnú zele�. 
 
Zámena pozemkov 
List �.: 2008/14270 OEaSS 
Žiadate�:  StMC s.r.o. Martin 
parc �. KN 237/41 na Ul. Záborského vo vlastníctve žiadate�a 
za �asti pozemkov parc �. 362/1 a  parc �. 402/1 k. ú.  Martin v Štúrovej štvrti 
vo vlastníctve mesta Martin 
VM�   žiada doplni� stanovisko ÚHAM a v prípade zámeny odporú�a zachovanie prístupu ku 
garážam postavených v tejto lokalite cez mestský pozemok. 
 
Vyjadrenie k vybudovaniu terasy 
List �.: ÚHAM/1807/2008-Kub /110A 
Žiadate�: Jaroslav Jamriška – Elephant 
Z dôvodu predchádzajúcich s�ažností na dodržiavanie no�ného k�udu a noriem hlu�nosti 
požadujeme vyjadrenie odborných útvarov. A tiež zisti� �i nie je potrebné k realizácii stavby 
vyjadrenie obyvate�ov a majite�ov susediacich nehnute�ností.   
 
Vyjadrenie k �iasto�nej uzávierky z dôvodu konania prezenta�nej akcie Orange na pešej zóne 
List �: Dopr. 15019/379/10/08/Ži 
Žiadate�: Blue 7 s.r.o. 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 



Povolenie vjazdov a zotrvanie v HC – pešej zóne  
List �: Dopr. 3184/425/10/08/Ži 
Žiadate�: Berkersk 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Povolenie vjazdov a zotrvanie v HC – pešej zóne – oslavy Deklarácie 
List �: Dopr. 3184/483/10/08/Ži 
Žiadate�: Mesto Martin 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Stanovisko k umiestneniu reklamných vitrín na pešej zóne 
List �.: 2008/1527 OEaSS 
Žiadate�: Artemis reality s.r.o. 
VM�   pred vyjadrením žiada odborné stanovisko ÚHAM a informáciu aký ekonomický prínos pre 
mesto by malo umiestnenie reklamných vitrín na pešej zóne 
 

- Žiados� o vybudovanie parkovacích miest pri obytných domoch Ul. P.O. Hviezdoslava 40 
List �.: 50/8822/2008/Ko 
Žiadate�: Liliana Hauserová 
VM� na základe požiadaviek SVB z tejto lokality,  zadalo ÚHAM vypracova� návrh parkovacích 
plôch pri obytných domoch na Ul. P.O. Hviezdoslava. Tieto návrhy sú už hotové. Po ich 
odsúhlasení obyvate�mi sa pristúpi k realizácií parkovísk v rokoch 2009 až 2010.  
 
 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 

- Žiados� o vybudovanie viacú�elového ihriska pri ZŠ Ul. P. Mudro�a 
VM� žiada Mesto Martin ako zria�ovate�a, aby na základe žiadosti vedenia a rady školy 
ZŠ Ul. P. Mudro�a, ktorá  v roku 2009 oslávi 75. výro�ie existencie, podalo žiados� 
respektíve projekt na získanie finan�ných prostriedkov v rámci podpory Vlády SR. Na 
spolufinancovaní by sa podie�ali ZŠ, VM�-Stred a Mesto Martin.    
Termín: 1. štvr�rok 2009 
 

- Petícia na  vybudovanie parkovacích miest pri obytnom dome na Ul. Moyzesova �. 19 
Panelák má z troch strán cestné komunikácie preto vybudovanie parkoviska 
v bezprostrednej blízkosti nie je možné. Obyvate�om v tejto lokalite bol predložený návrh 
ÚHAM na vybudovanie  parkovacích miest, v blízkosti domu, s ktorým nesúhlasili. 
Zavedením platených parkovacích miest na Ul. Moyzesova a Ul. Daxnerova spolo�nos�ou 
Turiec a.s. vznikla nespokojnos� ob�anov. VM� doporu�uje na riešenie tohto problému 
vystavi�  obyvate�om Ul. Moyzesova �. 19 bezplatné rezidenské karty pre možnos� 
parkovania na Ul. Moyzesova a Ul. Daxnerova. 
Termín: 31. 12. 2009 
 

- VM� súhlasí s výrubom 4 smrekov pred obytným domom Ul. Mudro�ova �. 40, ak je táto 
žiados� doru�ená na MsÚ a  podpísaná vä�šinou  obyvate�ov domu 
 

- VM� schva�uje dotáciu vo výške 10.000.- Sk pre o.z. ALS s prostriedkov VM� Martin – 
Stred na zabezpe�enie kultúrno-spolo�enskej akcie u krst knihy, ktorý sa uskuto�ní v SNLM 
v Martine 5.12. 2008. 
  

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


