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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 06/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 4. 6. 2009 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
Hostia:   Mgr. Zachar Ivan - zástupca Mestskej polície 
 
 

�lenovia VM� diskutovali so zástupcom Mestskej polície o �innosti polície v Mestskej �asti  
Martin – Stred a dohodli sa na zvýšenej kontrole automobilov na Pešej zóne, vo vnútroblokoch Ul. 
Moskovskej, hlavne po�as piatku a po�as víkendu vo ve�erných hodinách. �lenovia VM� 
odporu�ili aby hliadky MsP komunikovali po�as obhliadok s obyvate�mi a zis�ovali ich problémy 
a požiadavky na zlepšenie ich života v meste Martin a tlmo�ili ich poslancom VM� zasielaním na 
ich e-mailové adresy. 
 
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Ur�enie trvalého dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 158/13813/2009/Ko 
Žiadate�:  PaeDr. Peter Vons 
VM� prerokoval  ur�enie trvalého dopravného zna�enia na Ul. Novomestského berie na vedomie 
a nesúhlasí s umiestnením TDZ B1 „Zákaz vjazdu“ z dôvodu, že by sa zabránilo vjazdu �alším 
užívate�om športovísk (hádzanári, hokejbalisti, tenisti) a subjektom ktoré majú prenajaté priestory 
v tejto lokalite, ale doporu�uje vyhradi� parkovacie miesta na pre návštevníkov Vons Gymu na 
prislúchajúcom súkromnom pozemku, pri dodržaní podmienok OKS 
 
Ur�enie trvalého dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 171/13788/2009/Ko 
Žiadate�: Turiec a.s. 
VM� prerokoval  ur�enie zvislého trvalého dopravného zna�enia a osadenie spoma�ovacieho pruhu 
na  Nám. S.H. Vajanského berie na vedomie a súhlasí s jeho realizáciou, pri dodržaní podmienok 
OKS. 
 
Zmena dopravného zna�enia  na Ul. Mudro�ova 
List �: Dopr. 3447/507/05/09/Ži 
Žiadate�:  Halásová Hana. 
VM� prerokoval  oznámenie a berie ho na vedomie a súhlasí s jeho realizáciou, pri dodržaní 
podmienok OKS.  
 
Žiados� o vyjadrenie k výstavbe hotela 
VM� prerokoval  žiados� o vyjadrenie k výstavbe hotela pri Tur�iankej galérii 
List �.: ÚHAM/671/2009/32/- Kraj 
Žiadate�: Creat architects  . 
VM�  prijal stanovisko v ktorom súhlasí v súlade so stanoviskom ÚHAM pri akceptovaním 
stanovísk Krajského pamiatkového úradu, Tur�iankej galérie a doporu�ení UHAM.  
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Odpredaj pozemkov 
List �.: ÚHAM/0642/2009/071-1/Šot 
List �.: 2009/11792 
Žiadate�: Ing.  Jana Gabrielová, šírka cca 5 m parc. �. KN 405/12  k. ú. Martin 75  m2 vjazd z 
Ul. Hviezdoslavovej. 
VM�  prijal stanovisko v ktorom súhlasí v súlade so stanoviskom ÚHAM s odpredajom pozemku. 
 
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. 4583/09-652/08-01/09/Ži 
Žiadate�: Ing. Katarína Fifurová 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Povolenie parkovania na tráve 
List �: 103/ŽP/Le 
Žiadate�: Ing. Pavol Kubov�ík 
VM� prerokoval stanovisko odboru KS a berie ho na vedomie. 
 
S�ažnos� na hluk z kanaliza�ných poklopov na Ul. A. Pietra 
List �: Dopr. 14169/537/05/09/Ži 
VM� prerokoval stanovisko odboru KS a berie ho na vedomie. 
 
Závady a výtlky zistené na mestských komunikáciách 
VM� prerokoval správu z obhliadky na mestských komunikáciách berie ju na vedomie a žiada 
dodržanie termínu odstránenia nedostatkov, ktorý je uvedený v správe.  
 

B. Požiadavky ob�anov  
 

Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred odsúhlasil pridelenie dotácie pod�a VZN �.63  na krst knihy 
Dúhový labyrint od J. Ondreja pre ALS, Ul. Thurzova,.o 17.hod.v TG v Martine, z prostriedkov 
výboru mestskej �asti Martin-Stred vo výške 400 �.  
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred odsúhlasil pridelenie dotácie pod�a VZN �.63  pre ZO SZ 
zdravotne postihnutých na zabezpe�enie športového d�a, ktorý sa uskuto�ní 25.6 na letisku 
v Tom�anoch, z prostriedkov výboru mestskej �asti Martin-Stred vo výške 100 �. 
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� obyvate�ov Ul. Holubyho �. 5, 7, 
o vybudovanie chodníkov ku vchodom domov. K žiadosti sú priložené podpisy obyvate�ov.  
VM� žiada odbor KS  zabezpe�i� realizáciu z prostriedkov výboru mestskej �asti Martin-Stred 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� obyvate�ov Ul. Holubyho �. 5, 7, 
o vybudovanie výstavbu parkoviska vo vnútrobloku domu 
VM� žiada UHAM o náhr parkovacích miest v tejto lokalite. 
K žiadosti sú priložené podpisy obyvate�ov.  
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� na pred�ženie otváracích hodín pre Bar 
Museum na Ul. Malá hora �.2. po-štv do 22.00 hod a v piatok do 23.00 hod.  
 Žiadate�: �uboš Šulov 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� na pred�ženie otváracích hodín pre Denný 
bar P- klub, na Ul. S. H. Vajanského do 24.00 hod. Bar neprevádkuje hlasnú hudobnú produkciu. 
 Žiadate�: Dušan Donko 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
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Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� o obmedzenie parkovacích miest na Ul. 
Kuzmányho pri vchode do  prevádzky  firmy STAVIVÁ z dôvodu bezpe�nosti premávky. 
Žiadate�: STAVIVÁ – Garaj s.r.o. 
VM� žiada Turiec a.s. rieši� tento problém so žiadate�om. 
 
VM� žiada odbor KS o orezanie konárov stromov, ktoré prerastajú nad chodník a obmedzujú 
chodcov na Ul. Novomeského pri betónovom plote športového areálu a odstránenie prerastajúcej 
trávy pri tomto plote  areálu. 
  
VM� žiada odbor KS o orezanie konárov stromov pri dome na Ul. Novákovej, ktoré zasahujú do 
fasády domu (smrek, lipa) 
 
VM� žiada odbor KS o orezanie konárov stromov okolo tenisového areálu na  Ul. Novomeského, 
ktoré zasahujú nad tenisové kurty. 
 
 
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


