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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 11/2009 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 5. 11. 2009 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
Hostia:   Mgr. Zachar Ivan - zástupca Mestskej polície 
    p. Arpáš - REAL MARKET s r.o.  
    p. Salajová - REAL MARKET s r.o.  
 
 
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. 
 
Odpredaj pozemku: 
VM� na základe vystúpenia zástupcov spolo�nosti REAL MARKET s r.o. na mestskom 
zastupite�stve a po osobnom stretnutí a dohode oboch strán na výbore mestskej �asti Martin - Stred  
opätovne prerokoval  žiados� o odkúpeniu pozemku.  
List �.: ÚHAM/266/2009/Val/010 
Žiadate�: 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 s odpredajom. Nako�ko aj napriek vybudovaniu 
parkovacích miest v roku 2009, v tejto lokalite stále pretrváva nedostatok parkovacích miest. Na 
odpredanom pozemku bude realizova� firma REAL MARKET s. r. o. výstavbu parkoviska. , tak 
aby vzniknuté parkovacie miesta mohli po pracovnej dobe OD Spektrum využíva� obyvatelia 
obytných domov na Ul. Bjorsonovej a E.B. Luká�a. 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemkov 
VM� prerokoval  žiados� o stanovisko k odkúpeniu objektu a pozemku. 
List �.: ÚHAM/1592/2009-Hj/116B 
Spolumajite�: Ing. Vach,  
Odpredaj  �asti ½ mestského pozemku parc. �. KN 183/15 k.ú. Martin a objektu v podiele 1/2. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA  a súhlasí s odpredajom. 
 
Ur�enie trvalého dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 507/16647/2009/Ko 
Žiadate�: StMC, s.r.o. 
VM� prerokoval  ur�enie trvalého dopravného zna�enia na Ul. A. Kme�a a Štúrovo námestie pre 
polyfunk�ný objekt St. Martin berie na vedomie a súhlasí s umiestnením pri dodržaní podmienok 
OKS 
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Požiadavky ob�anov 
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval a schválil žiados� o dotáciu vo výške 200 €, pod�a 
VZN �. 63,  zo svojho rozpo�tu pre Detský domov Martin na podporu zabezpe�enia organizácie 
podujatia „Mikuláša“ pre deti detského domova, ktoré sa uskuto�ní 7. 12. 2009.  
 
Výbor mestskej �asti:  Martin - Stred prerokoval a schválil žiados� o dotáciu vo výške 500 €, pod�a 
VZN �. 63,  zo svojho rozpo�tu pre ZRPŠ pri základnej škole na Ul. P. Mudro�a na zabezpe�enie 
osláv 75. výro�ia otvorenia školy, ktoré sa uskuto�ní 3. 12. 2009.  
 
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 organizácie vystúpenia 
hudobného telesa, vystúpenie sa uskuto�ní v tomto roku 2009 v bare „Museum“.  
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky SVB Turiec Ul. Novákova �. 8  o výrub stromov zo 
severnej strany domu, žiados� odsúhlasila domová schôdza a na výrub majú vydané rozhodnutie. 
VM� žiada odbor KS  odstránenie hromád pohrabaných listov na severnej strane tohto domu. 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky obyvate�ov Ul. Štúrovo námestie 108/5   o výrub 
lipy, ktorá svojimi kore�mi porušuje chodník a opravu chodníka.  
Kontakt: Anna Brestovanská 0907 837 186 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadavky obyvate�ov Ul. Novákova �. 7  o výrub jarabiny so 
západnej strany  pred obytným domom, ktorá je blízko pri dome a konáre zasahujú do balkónov. 
 
   
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred  


