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Parkovanie pri obytnom dome Ul. Moyzesova 19 
VM� so zástupcami Turiec a.s. prerokovali problém parkovacích miest pri obytnom dome 
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. Po vzájomnom 
vysvetlení stanovísk sa VM� so zástupcami Turiec dohodli, že obyvatelia tohto domu budú ma�  
vyhradené parkovacie miesta a budú  môc� parkova� pred domom na Ul. z južnej strany domu na 
základe rezidentských kariet. Obyvate�om domu bude znovu ponúknuté vybudovanie parkovacích 
miest pod�a návrhu ÚHAM. 
 
Štúdia riešenia statickej dopravy na Ul. Mudro�ovej 
VM� so zástupcami Turiec a.s. prerokovali návrh riešenia statickej dopravy na Ul. Mudro�ovej. Po 
oboznámení sa s grafickým návrhom riešenia �lenovia VM� odporu�ili, aby východná �as� tejto 
komunikácie nebola využitá na zvýšenie po�tu pozd�žnych parkovacích miest, ale aby bola 
zachovaná a rozšírená plocha a pre zele� aby sa esteticky upravila pre peších návštevníkov tejto 
lokality. 
 
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Povolenie vjazdu motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel na zabezpe�enie stavebných 
prác v HC na pešej zóne. 
List �: Dopr. 3184/08-4/01/09/Ži 
Žiadate�: Kme� Branislav  
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Povolenie vjazdu motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel na zabezpe�enie odvozu 
a dovozu die�a�a do detského centra Leví�a. 
List �: Dopr. 4583/21/01/09/Ži 
Žiadate�: Leví�a s.r.o.  
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 



 
Povolenie vjazdu motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel na zabezpe�enie odvozu 
a dovozu tovaru do predajne. 
List �: Dopr. 3184/479/12/08/Ži 
Žiadate�:  DM drogerie markt, s.r.o 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku. 
List �.: ÚHAM/1879/2008-Hj/232A 
Žiadate�: Martin Žilka �as� pozemku parc. �. KN-C 1111/1 ostatná plocha cca 8 m2 za ú�elom 
výstavby garáže. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku. 
List �.: ÚHAM/1900/2008-Hj/233A 
Žiadate�: Ing. Elena Bo�ová parc. �. KN-C 824/2  k. ú.  Martin (záhrada)  o výmere cca 200 m2 
Jedná sa  o �as� pozemku pri dome. Ostatní vlastníci majú už tieto záhradky odkúpené. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
Výstavba „Polyfunk�ný dom“ 
parc �. KN 298/14  k. ú. Martin Ul. Holubyho 
List �.: ÚHAM/1973/2008 /Ol-194 
Žiadate�: DASS  s.r.o.  
VM� nedoporu�uje výstavbu polyfunk�ného objektu v tejto lokalite, ktorá je už teraz husto 
zastavaná a objekt nie je vysporiadaná prístupová komunikácia a nie su riešené parkovacie miesta 
pri objekte. 
 
Oznámenie o schválení ÚPN – SÚ 
List �.: ÚHAM/2144/2008 /155/Šot 
VM� sa berie na vedomie. 
 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 
Pán Palúch Ján ústne predložil opätovne požiadavku na odkúpenie pozemkov na výstavbu garáží. 
parc �. KN 367/9  k. ú. Martin pod plechovými garážami v Štúrovej štvrti pre 4 žiadate�ov (rod. 
Kompanová, rod. Palúchová, rod. Brestovanská, rod. Pekárová) List �.: ÚHAM/889/2008/OL-91 
a List �.: 2008/10980 OEaSS 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a nesúhlasí s odpredajom pozemku 
a výstavbou trvalých stavieb garáží. 
VM� doporu�uje da� pozemok do dlhodobého prenájmu a garáže realizova� ako do�asnú stavbu 
z betónových prefabrikátov. Toto riešenie však musí by� schválené SVB pri�ahlého obytného 
domu. 
 
 
 
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


