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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 09/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 22. 9. 2009 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
Hostia:   JUDr. Katinová Katarína,  
    p.  Macalová, predseda samosprávy Ul. Moyzesova 12  
 
Prednostka MsÚ Martin informovala o zámere zaradi� niektoré nehnute�nosti v mestskej �asti 
Martin – stred do verejnej obchodnej sú�aže na odpredaj týchto nehnute�ností.  
 
- Odpredaj administratívnej budovy súpis. �. 1010, parc. �. KN 812/2, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 407 m2 na ú�el kancelárskych priestorov. 
VM� schválil  zaradi� do ponuky verejnej sú�aže. 
 
- Odpredaj domu, súpis. �. 662, na Ul. Divadelná, s príslušnými pozemkami KN 716, zastavaná 

plocha o výmere 130 m2, KN 717, dvor o výmere 115 m2 na ú�el kancelárskych priestorov. 
 
VM� neschválil  zaradi� do ponuky verejnej sú�aže. 
 
 
Pani Macalová, predseda samosprávy Ul. Moyzesova 12 informovala o problémoch s parkovaním 
na Ul. Moyzesovej po zavedení plateného parkovania v tejto lokalite. Poslanci VM� a prednostka 
MsÚ jej odporu�ili aké možnosti môžu obyvatelia využi� pri zarezervovaní si vyhradených miest na 
parkovanie.   
 

A. Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiados� o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku. 
List �.: ÚHAM/1395/2009-HJj/103B 
Žiadate�: Ing. Jozef Hýll s manželkou bytom Ul. Šoltésova 94/11 žiada odpredaj  �asti mestského 
pozemku parc. �. KN 488/1 zastavaná plocha cca 200 m2 . 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiados� o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku. 
List �.: ÚHAM/1395/2009-HJj/103B 
Žiadate�: Ladislav Hada� bytom Ul. V. P. Tótha 6 žiada odpredaj  �asti mestského pozemku 
parc. �. KN 488/1 zastavaná plocha cca 18 m2 , pod prefabrikovanou garážou 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a nesúhlasí s odpredajom 

 
Požiadavky ob�anov 

 
VM� žiada odbor KS o odstránenie schodov v podchode na Štúrovom námestí od Ul. P.O. 
Hviezdoslava. Tieto schody nie sú využívané. V tomto priestore vysedávajú, zdržujú sa a pijú 
alkohol neprispôsobiví ob�ania a zne�is�ujú ich, �ím hlukom rušia a znepríjem�ujú bývanie 
obyvate�ov domu. 
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VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky SVB M. R. Štefánika 72  o výrub 2 topo�ov na 
parcele 184/13 (severná strana domu) a odstránenie rozrastených kríkov zo západnej strany domu, 
ktoré sú útulkom pre opitých a bezdomovcov. 
Kontakt: V. Habardová, 4230833 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky SVB Ul. P. O. Hviezdoslava 137  o výrub tuje pred 
obytným domom. 
 
VM� žiada odbor KS o opravu prepadnutej kanálovej vpuste a jej okolia,  pred obytným domom na 
Ul. Šoltésovej �. 13, ktorá ohrozuje bezpe�ný pohyb �udí a automobilov. 
 
VM� žiada Mestskú políciu o zvýšenie hliadkovej �innosti v Štúrovej štvrti, kde sa vo zvýšenej 
miere za�ali zdržiava� �udia, ktorí konzumujú alkoholické nápoje a zne�is�ujú okolie a nezriedka 
ohrozujú obyvate�ov mestskej štvrte. 
  
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� a schválil pod�a VZN �.63  zo svojho 
rozpo�tu dotáciu 250 � pre ob�ianskeho združenia BY SPORT na podporu ú�asti pretekárky, ktorá 
sa ako jediná zo Slovenska kvalifikovala na majstrovstvách sveta v triatlone Ironman na Hawaii, 
ktoré sa budú kona� 10. 10. 2009,  
 
SVB Ul. Thurzova �. 1 požiadalo o vybudovanie parkovacích plôch pri dome. Žiados� podložili 
podpismi obyvate�ov. VM� žiada ÚHAM o vypracovanie návrhu parkovacích plôch pri tomto 
obytnom dome. VM� zaradil túto požiadavku do plánu investi�ných akcií v roku 2010 z oh�adom 
na  množstvo finan�ných prostriedkov 
 
 
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


