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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 07/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 15. 7. 2009 

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

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Vyjadrenie k výstavbe cyklistickej trasy 
List �: Dopr. 15238/755+755.1/07/09/Ži 
VM� prerokoval  o vyjadrenie k výstavbe cyklistickej trasy a súhlasí s jej realizáciou, pri dodržaní 
podmienok OKS. 
 
Ur�enie do�asného dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 252/15205/2009/Ko 
Žiadate�: Martinsko inžiniersko obchodná spolo�nos� 
VM� prerokoval  ur�enie do�asného prenosného dopravného zna�enia n  Ul. Thurzovej berie 
na vedomie a súhlasí s jeho realizáciou, pri dodržaní podmienok OKS. 
 
Oprava výtlkov – vjazd do areálu Neografia  a.s.  na Ul. Thurzova 
List �: Dopr. 6194/487/07/09/Ži 
Žiadate�: Neografia  a.s.  . 
VM�  prerokoval odpove� na žiados� a súhlasí so stanoviskom OKS, ktoré berie na vedomie. 
 
Umiestnenie prevádzky a vykonávanie �innosti 
List �: Dopr. 238/13378/2009/Ko 
Žiadate�: Jozef Gajdoš 
VM� prerokoval odpove� na žiados� o zriadenie a prevádzkovanie koncesnej živnosti 
„Vnútroštátna taxislužba“ a súhlasí so stanoviskom OKS, ktoré berie na vedomie. 
 
Umiestnenie prevádzky a vykonávanie �innosti 
List �: Dopr. 232/13939/2009/Ko 
Žiadate�: Peter Gajdoš – GP TAXI 
VM� prerokoval odpove� na žiados� o zriadenie a prevádzkovanie koncesnej živnosti 
„Vnútroštátna taxislužba“ a súhlasí so stanoviskom OKS, ktoré berie na vedomie. 
 
Povolenie vjazdu motorových vozidiel 
List �: Dopr. 4583/618/06/09/Ži 
Žiadate�: PPD Services s.r.o. 
VM� prerokoval povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel v HC na pešej zóne 
Ul. M. R. Štefánika. 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Povolenie vjazdu motorových vozidiel 
List �: Dopr. 4583/618/06/09/Ži 
Žiadate�: Marketing&Sales Services 
povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel na zabezpe�enie zásobovania prevádzky v HC 
k predajni ORANGE 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
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Povolenie na zaberanie verejného priestranstva 
List �: Dopr. 1863/617/06/09/Ži 
Žiadate�: Marketing&Sales Services 
VM� súhlasí s vydaním povolenia pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Zmeny a doplnky územného plánu �.3. 
List �: ÚHAM/973/2009-Val/UP04 
VM� prerokoval oznámenie o prerokovaní „Návrhu územného plánu – zmeny a doplnky �. 3“ 
a berie ho na vedomie. 
 

B. Požiadavky ob�anov  
 

VM� Martin – Stred schválil pod�a VZN �.63  zo svojho rozpo�tu dotáciu pod�a 300 � na 
organiza�né zabezpe�enie preteku na scateboardoch, ktorý sa uskuto�ní 18.7.  2009 na ihrisku pri 
obchodnom dome Tulip. 
 
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� o SVB  Ul. Kuzmányho  �. 35 a �. 37 
umiestnenie pieskoviska a hojda�iek pred vchodom do týchto obytných domov. VM� žiada odbor 
KS realizáciu z prostriedkov ur�ených na obnovu a budovanie športovísk z Koncepcie športu  . 
 
VM� žiada odbor KS o osadenie hojda�ky  na Ul. Mudro�ovej (upresnenie typu pri osobnej 
konzultácií). Realizácia bude financovaná z prostriedkov ur�ených na obnovu a budovanie 
športovísk z  „Koncepcie športu v meste Martin“. 
 
SVB Ul. Záborského �. 12 zastúpené Ing. Halúskom požiadalo o vybudovanie parkovacích plôch. 
Žiados� je potvrdená podpismi obyvate�ov domu. na základe požiadaviek SVB z tejto lokality,  
VM� zadal ÚHAM vypracova� návrh parkovacích plôch pri týchto obytných domoch. Tieto návrhy 
sú už hotové. VM� zaradil túto požiadavku do plánu investi�ných akcií v rokoch 2009 až 2010 
pod�a množstva finan�ných prostriedkov. 
 
SVB Ul. Záborského �. 12 �alej žiada o výrub 3 stromov ktoré zasahujú do fasády domu. Po 
obhliadke a posúdení Ing. Hanzelom VM� žiada odbor KS o výrub stromov v najbližšom možnom 
termíne. 
 
SVB Ul. Záborského �. 12 žiada o osadenie 3 lavi�iek. VM� žiada odbor KS o realizáciu 
v termíne august 2009. 
 
SVB Ul. Záborského �. 11 zastúpené p. Boženou �urí�kovou požiadalo o vybudovanie 
parkovacích plôch. Žiados� je potvrdená podpismi obyvate�ov domu. VM� zaradil túto požiadavku 
do plánu investi�ných akcií v rokoch 2009 až 2010 pod�a množstva finan�ných prostriedkov. 
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� o SVB  Ul. Hviezdoslavovej �. 12. VM� 
žiada odbor KS o vypílenie stromu na Ul. Hviezdoslavovej �. 137/12 ktorý zasahuje do fasády 
domu v najbližšom možnom termíne 
 
VM� žiada odbor KS o vypracovanie návrhu a rozpo�tu na úpravu trávnatej plochy, na obnovu 
chodníkov, umiestnenie lavi�iek a mobiliáru pre deti (šmýka�ka, hojda�ky at�.) medzi obytnými 
domami  Ul. Záborského �.1 a �. 2. 
 
 
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


