
Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 02/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 19.2.2009 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing. Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 

 
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Povolenie vjazdu motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel na zabezpe�enie odvozu 
a dovozu die�a�a do súkromnej Materskej školy na Ul. divadelnej. 
List �: Dopr. 3184/855/12/08/Ži 
Žiadate�: MUDr. Stanislav Tomáš.  
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. 3184/573/12/08/Ži 
Žiadate�: Rantová Monika  
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 šatstva do rýchlo�istiarne na Ul. divadelnej. 
List �: Dopr. 6583/59/01/09/Ži 
Žiadate�:  IMTRANS, 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  dovozu 
katalógov pre Satur travel a.s. v HC na pešej zóne. 
List �: Dopr. 4583/57/01/09/Ži 
Žiadate�: Satur travel a.s. CK Martin 
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 p. Strakovej Márie, ktorá má preukaz Z�P  na  námestie �. Štúra. 
List �: Dopr. 5182/93/01/09/Ži 
Žiadate�:  IMTRANS, 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/0044/2009/008-1/Šot 
List �.: 0EaSS 2008/448 
Žiadate�: Pavol Mišenka s manželkou Ul. P.O. Hviezdoslava  86/54,  odpredaj  �asti mestského 
pozemku parc. �. KN 316/4 zastavaná plocha cca 20 m2 za ú�elom výstavby garáže. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
Pred�ženie termínu na zvláštne užívanie komunikácie  
VM� prerokoval  rozhodnutie – rozkopanie UL. M.R. Štefánika 
List �: Dopr. 111/15399/ 2008/BIi 
Žiadate�: Ing. Alexander Obluk 
VM� sa berie na vedomie. 
 
Ur�enie trvalého dopravného zna�enia Ul. Hrdinov SNP a UL. Gorkého 
Ako sú�as� stavby  „Stavebné úpravy internátu na obytný dom s ihriskom“    
List �: Dopr. 23/9330/2009/Ko 
VM� sa berie na vedomie 
 
Žiados� o vyjadrenie k zámeru výstavby 
viacú�elového objektu na Ul.  Kuzmányho   
List �.: ÚHAM/2136/2008/- Kraj 
MUDr. Vladimír Frli�ka 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a nemá námietky so zámerom výstavby pri 
dodržaní podmienok stanovených UHAM a pri súhlase majite�ov susedných pozemkov. 
 
Vyjadrenie ku kolauda�nému konaniu  
Predaj�a nábytku GEKO II. etapa 
List �: Dopr. 16655/29-Ko/12/08/Ži 
VM� sa berie na vedomie, pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
 

 
B. Požiadavky ob�anov  

 
- VM� prerokovalo žiados� SVB Ul. Thurzova �. 2 o vybudovanie 6 parkovacích miest pri 

obytnom dome  s priloženým súhlasom vlastníkov bytov tohto domu. 
Žiadame ÚHAM o návrh umiestnenia týchto parkovacích miest pri dome Ul. Thurzova �. 2. 

 
- VM� žiada ÚHAM  o vyšpecifikovanie možných lokalít na umiestnenie detských ihrísk 

(hojda�ky, šmýka�ky, prelieza�ky) v mestskej �asti Martin – stred.  
 
   
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


