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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 10/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 15. 10. 2009 

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

�lenovia VM� diskutovali so zástupcom MsP polície o �innosti polície v Mestskej �asti  
Martin – Stred. Požiadali o zvýšenú kontrolu dodržiavania otváracích hodín a dodržiavania hladiny 
hlu�nosti v podnikoch na pešej zóne (Rock Pub, at�.) po�as no�ného k�udu. Na základe upozornení 
obyvate�ov Štúrovej štvrte  dochádza najmä po�as piatku a víkendu k porušovaniu týchto predpisov 
v niektorých prevádzkach a obyvatelia sú v noci rušení hlasnou hudobnou produkciou. 

VM� žiada príslušníkov MsP o dôslednejší prístup pri preverovaní motorových vozidiel, 
ktoré vchádzajú do lokalít, kde majú prístup len obyvatelia bývajúci v týchto štvrtiach. Stáva sa že 
sú pokutovaní aj rodinní príslušníci, ktorí prichádzajú na návštevu. Ak sa vodi�i preukážu, že na 
týchto miestach neparkujú len z dôvodu aby ušetrili parkovné, žiadame aby neboli sankcionovaní. 
 
Odpredaj pozemku: 
VM� na základe rokovania a odporu�enia mestskej rady opätovne prerokoval  žiados� o 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 nesúhlasí s odpredajom. Nako�ko aj napriek vybudovaniu 
parkovacích miest v roku 2009, v tejto lokalite stále pretrváva nedostatok parkovacích miest. 
Výstavbu a rozšírenie predmetného parkoviska bude realizova� VM� Martin – stred z prostriedkov 
na to vy�lenených v roku 2010, aby vzniknuté parkovacie miesta mohli prioritne využíva� 
obyvatelia obytných domov na Ul. Bjorsonovej a E.B. Luká�a. 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiados� o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku. 
List �.: ÚHAM/1504/2009/OL - 115 
Žiadate�: p. Jozef Maruna, odpredaj  �asti mestského pozemku parc. �. KN 1071/1, na realizovanie 
zámeru výstavby „predajného stánku“ v ploche zelene severne od autobusového nástupiš�a. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a nesúhlasí 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 
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Požiadavky ob�anov 

 
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 z prostriedkov VM� vo 
výške do 600 € (na základe cenovej ponuky) ak prostriedky VM� pre tento rok nie sú vy�erpané. 
 
VM� žiada odbor KS doplni� dodatkovú tabu�u na parkovisku pri obytných domoch 
Ul. Moyzesova �. 19 a �.14, na parcele �. 1071/1, aby túto parkovaciu plochu mohli využíva� aj 
obyvatelia domu Ul. Moyzesova �. 19. Rozšírenie parkovacích plôch v tejto lokalite bude VM� 
realizova� v roku 2010. 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky SVB Ul. P. O. Hviezdoslava 137  o výrub tuje zo 
severnej strany  a �alšieho strom pred obytným domom. 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky SVB Ul. Moyzesova 12  o výrub tuje a brezy,  pred 
obytným domom. 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky SVB Ul. Moyzesova 14  o pílenie konárov stromu 
z východnej strany domu, ktoré zasahujú nad parkovisko a chodník a ohrozujú chodcov aj 
automobily. 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky SVB Ul. M.R. Štefánika 72 o výrub 2 topo�ov 184/3, 
severná strana domu a rozrastených kríkov na parcele. Taktiež o úpravu prerastených kríkov v 
par�íku na západnej strane domu, kde sa zdržujú podnapití a bezdomovci.   
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval žiados� a schválil pod�a VZN �.63  zo svojho 
rozpo�tu dotáciu 250 € pre ob�ianskeho združenia M@M na podporu vystúpenia hudobného telesa 
„ Matúš Jakab�ik Quartet“ , vystúpenie sa uskuto�ní 27.11. 2009 v bare Museum.  
 
VM� žiada ÚHAM o vypracovanie štúdie na zistenie možnosti prestavby podkrovných priestorov 
v budove ZŠ UL. P. Mudro�a na u�ebne,  z dôvodu nedostatku u�ebných priestorov zaprí�inených 
zvýšeným záujmom žiakov na základe informácii školskej rady ZŠ UL. P. Mudro�a. 
 
VM� prerokoval viacero písomných alebo ústnych výhrad podnikate�ov, ktorí podnikajú 
a ob�anov, ktorí bývajú v lokalite pešej zóny a majú výhrady vo�i prijatému dodatku �.2, VZN 
�. 76. Obmedzenia vstupu do pešej zóny sú pre nich neprijate�né. Niektorí z nich nemajú ani prístup 
k prevádzkam a  parkovacím miestam, ktoré si sami vybudovali. Preto žiadame MsZ 
o prehodnotenie dodatku tohto VZN. 
 
VM� prerokoval žiadosti detského centra Leví�a a súkromnej MŠ na Ul. Divadelnej, o povolenia 
prejazdu motorových vozidiel rodi�ov k týmto zariadeniam.  
VM� navrhuje,  aby v období od 15.11. do 15.3., kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky, 
v �ase od 6.00 do 9.00 hod, bol vjazd rodi�om detí  povolený len na �as nutný na privezenie detí do 
týchto školských zariadení.  
Odporú�ame, aby žiadatelia doru�ili na odbor KS žiadosti s menným zoznamom detí a eviden�ných 
�ísiel vozidiel, ktorí žiadajú o toto povolenie. 
 
   
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


