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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 05/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 7. 5. 2009 

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

- zástupca Mestskej polície 
- p.  Lašut, predseda SVB Ul. Mudro�ova 602/30 

 
�lenovia VM� diskutovali so zástupcom Mestskej polície o �innosti polície v Mestskej �asti  

Martin – Stred a dohodli sa na zvýšenej kontrole MsP v Štúrovej štvrti pri zábavnom centre 
„Vegas“ hlavne po�as piatku a po�as víkendu vo ve�erných hodinách a v lokalite stanice SAD, kde 
cestujúci v dôsledku neexistencie sociálnych zriadení zne�is�ujú okolie pri�ahlých obytných 
domov.  
Predseda VM� odporu�il aby príslušníci MsP posielali zistené nedostatky z obhliadok v Mestskej 
�asti  Martin – Stred priamo poslancom VM� na ich e-mailové adresy. 
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Ur�enie trvalého dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 144/12236/2009/Ko 
Žiadate�:  Zdravie Martin s.r.o. 
VM� prerokoval  ur�enie zvislého trvalého dopravného zna�enia na Ul. Mudro�ova berie na 
vedomie a súhlasí s jeho realizáciou, pri dodržaní podmienok OKS 
 
Ur�enie trvalého dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 101/12243/2009/Ko 
Žiadate�: Tempo Kondela, s.r.o.. 
VM� prerokoval  ur�enie zvislého trvalého dopravného zna�enia na Ul. Zvolenská berie na 
vedomie a súhlasí s jeho realizáciou, pri dodržaní podmienok OKS. 
 
Zmena RD na zdravotnícke zariadenie Ul. Mudro�ova 
List �: Dopr. 4949/296/04/2009/Ži 
Žiadate�:  Zdravie Martin s.r.o. 
VM� prerokoval  oznámenie „Zmena RD na zdravotnícke zariadenie Ul. Mudro�ova“ 
a berie ho na vedomie a súhlasí s jeho realizáciou, pri dodržaní podmienok OKS.  
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiados� o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku. 
List �.: ÚHAM/266/2009/Val/010 
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 súhlasí v súlade so stanoviskom ÚHAM s odpredajom. Žiadame 
však., aby v kúpno-predajnej zmluve bolo stanovené že v poobedných a ve�erných hodinách môžu 
vzniknuté parkovacie miesta využíva� obyvatelia obytných domov na Ul. Bjorsonovej. 
 
Odpredaj pozemkov 
List �.: 2009/13369 
Žiadatelia: PRGEONET s.r.o. parc. �. KN 839/1 874  k. ú. na rozšírenie parkovacích miest 1 625 m2 
Martin Ul. Ambra Pietra. 
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Pred vyjadrením VM� žiadame odborné stanovisko ÚHAM. 
 
Odpredaj pozemkov 
List �.: ÚHAM/0457/2009/057-1/Šot 
List �.: 2009/11792 
Žiadatelia: Emil Pavlík. parc. �. KN 869/4 k. ú. pod garážou 21  m2 Martin Ul. Škultétyho. 
VM�  prijal stanovisko v ktorom súhlasí v súlade so stanoviskom ÚHAM s odpredajom. 
 
Rozšírenie anténnych systémov na budove Neografie 
List �.: ÚHAM/696/2009/Št 
VM� berie na vedomie stanovisko ÚHAM v ktorom súhlasí s rozšírením anténnych systémov 
 
Povolenie vjazdu motorových vozidiel 
VM� prerokoval povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel na zabezpe�enie zásobovania 
prevádzky v HC na pešej zóne Ul. M.R. Štefánika. 
List �: Dopr. 5483/09-656/08-01/09/Ži 
Žiadate�: Genesis s.r.o. 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Rekonštrukcia HVN 2x DN 250 + 2x DN 200 na Ul. P.O. Hviezdoslava 
List �: Dopr. 12067/165/02/09/Ži 
Žiadate�:  Martinská teplárenská a.s., Energia s.r.o. 
VM� berie na vedomie 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 

Na základe požiadavky obyvate�ov Ul. Mudro�ova 602/30 žiadame ÚHAM o aktualizáciu návrhu 
parkovísk v tejto lokalite, aby v mieste „rozšírenia komunikácie“ boli navrhnuté 2 parkovacie 
miesta a tie by slúžili spolu s 3 miestami, ktoré vzniknú len vyzna�ením na vozovke,  pre 
obyvate�ov  Ul. Mudro�ova 30. Tí sú ochotní sa na ich realizácii finan�ne podiela�.  Poí re 
VM� odporu�uje aby sa medzi investi�né akcie mesta v roku 2009 zaradila aj rekonštrukcia 
Ul. P. Mudro�a s vybudovaním parkovacích miest pod�a spracovanej štúdie 
 
VM� odsúhlasil zakúpenie 2 ks el. suši�ov, ktoré zhoreli, na krytú plaváre� z prostriedkov 
ur�ených na obnovu a budovanie športovísk z Koncepcie športu v Meste Martin vo výške cca 830 � 
Sk, pod�a cenovej ponuky dodávate�a BKL Martin. 
 
VM� na základe požiadaviek obyvate�ov SVB Ul. Hlubyho 53 a Ul. Hviezdoslava �. 40, 
odsúhlasil zakúpenie 2 šmýka�iek resp. hojda�iek, prelieza�iek, z prostriedkov ur�ených na obnovu 
a budovanie športovísk z Koncepcie športu v Meste Martin vo výške cca 1. 500 � Sk, pod�a výberu 
SVB. 
 
VM� na základe požiadaviek obyvate�ov SVB. 
1. Ul. Bjornsonova 
2. Ul. Moyzesova-Novákova 
3. Ul. Mudro�ova �. 30,34 
4. Ul. Thurzova A. Pietra 
žiada UHAM a odbor KS pripravi� realizáciu parkovacích plôch a chodníkov v týchto lokalitách. 
  
  
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


