
Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 03/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 10.3.2009 

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

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiados� o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku. 
List �.: ÚHAM/266/2009/Val/010A 
Žiadate�: REAL MARKET s r.o.  odpredaj  �asti mestského pozemku parc. �. KN 821/3 zastavaná 
plocha cca 263 m2  Ul. Bjorsonova za ú�elom výstavby - rozšírenie parkoviska. 
VM�  prijal stanovisko v ktorom nesúhlasí s odpredajom. Prípadné rozšírenie parkoviska by 
VM� Martin–Stred realizovala ak prejavia záujem obyvatelia okolitých domov a ÚHAM sú�asne 
žiadame o vypracovanie  návrhu tohto parkoviska. 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 

- Na základe požiadavky obyvate�ov Ul. Moyzesova 12 žiadame ÚHAM o návrh chodnika + 
parkoviska popri severnej �asti tohto domu so sú�asným odstránením betónu (zostatku po 
stojanoch na smetné nádoby). 

 
Fotka �.1 

 



Fotka �.2 

 
 
Fotka �.3 

 
 



Na základe požiadavky obyvate�ov Ul. Mudro�ova 602/30 žiadame ÚHAM o aktualizáciu návrhu 
parkovísk v tejto lokalite, došlo totiž k odpredaju pozemku na rozšírenie existujúcich garáží. 
Parkovacie miesta (cca 6 ks) by slúžili pre obyvate�ov  Ul. Mudro�ova 30, 34, a pre klientov 
súkromnej MŠ Fotka �.4  
 
Fotka �.4 

 
Zárove� žiadame o návrh na rozšírenie komunikácie z hlavnej cesty Ul. Mudro�ova do sídliska, 
nako�ko sa jedná o dvojcestnú komunikáciu a vozidlá sa môžu vyhnú� len tak že vybo�ia na 
„zele�“. Fotka �.5. 
 
Fotka �.5. 

 



Odstránenie poškodených lavi�iek pri fontáne Ul. Daxnerova 
VM� žiada odbor KS o zabezpe�enie odstránenie poškodenej lavi�ky vo vnútrobloku  
Ul.M.R. Štefánika a Ul. Tajovského �.2 a tiež 
 
VM� žiada odbor KS o zabezpe�enie odstránenie poškodenej lavi�ky pri fontáne Ul. Daxnerova. 
vi�. Fotka �.6. 
Fotka �.6. 

 
 
 
Revitalizácia zelene Nováka 2,3,4 
Aj v dôsledku stavebných prác došlo k zna�nému poškodeniu zelene. Preto VM� žiada odbor KS 
o zabezpe�enie jej obnovy. 
 

  
 
 
 
Rozmiestnenie VKK - jarná o�ista 
VM� prerokoval a odsúhlasil rozmiestnenie ve�kokapacitných kontajnerov na jarnú o�istu 
v mestskej �asti Martin - Stred v termíne  17.4.2009 - 20.4.2009 
Tenisové kurty - opravu plotenia 



odsúhlasil zakúpenie 
 

- poplastováného oplotenia zelenej farby  ve�kos� oka 50x50 mm výšky 1,5 m v cene 
do 1.000 � v cene sú zahrnuté aj podporné lanká. 
 

na mestských tenisových kurtov na Ul. Novomestského ( pri hokejbalovom ihrisku), z prostriedkov 
ur�ených na obnovu športovísk z Koncepcie športu v Meste Martin, rekonštrukcia oplotenia bude 
realizova� Správa športových zariadení mesta Martin. 
 
 
Investišné akcie 
VM� prerokoval návrh investi�ných akcií adoporu�uje 
 
11.  Rekonštrukcia chodníka do Štúrovej štvrti z Ul. Hviezdoslavova 
s rozšírením cestnej komunikácie nako�ko sa jedná o dvojcestnú komunikáciu a vozidlá sa môžu 
vyhnú� len tak že vybo�ia na chodník ur�ený pre chodcov. 
 
S prostriedkov VM� realizova� 
  

- Ul. Thurzova 2 parkovisko (petícia obyvate�ov) 
- Ul. Moyzesova 12 žiadame ÚHAM o návrh chodnika + parkoviska (petícia obyvate�ov) 
-  Ul. Bjorsonova  parkoviská pri výškových domoch pod�a návrhu UHAM 

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


