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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 01/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 20. 1. 2010 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
Hostia:   JUDr. Katinová Katarína, prednostka MsÚ 
    p. Hladký Vladimír – SVB Ul. Hviezdoslavova 26 

p. Arpáš Oliver - REAL MARKET s r.o.  
    p. Salajová Renáta - REAL MARKET s r.o. 
     
     
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemku: 
 
List �.: 2010/9043 - Odbor majetku a služieb 
Žiadate�: CREAT s.r.o.  
VM� prerokoval odpredaj  mestského pozemku parc. �. KN-C 312/4  k.ú. Martin o výmere 375 m2 

na výstavbu parkovísk k  polyfunk�nému domu „Variant“ pre stavební�ku M. Verešovú. 
VM�  súhlasí s odpredajom predmetného pozemku za cenu minimálne 100 €/ m2. 
  
Polyfunk�ný objekt FIALKA  
List �: ÚHAM/1620/2009/86 -Kraj 
Žiadate�: CREAT s.r.o. 
VM� prerokoval stanovisko ÚHAM k štúdii polyfunk�ný objekt FIALKA. Súhlasí s návrhom 
riešenia v súlade so stanoviskom ÚHAM. 
 
Odpredaj pozemku: 
List �: ÚHAM/19624/2009-Hj 
majitelia garáží.  
VM� prerokoval stanovisko ÚHAM odpredaj  mestského pozemku �as� parc. �. KN-C 402/1 k.ú. 
Martin - Štúrová štvr� tvoriaci prístup k jednotlivým garážam. VM�  súhlasí s odpredajom 
predmetného pozemku. 
 
 
Povolenie dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 19475/1495/09-01/2010/Ži 
Žiadate�: Martinská poliklinika, s.r.o. 
prerokoval stanovisko OKS a berie ho na vedomie 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov Ul. Mudro�a �. 40 žiada OKS o odstránenie neporiadku 
v par�íku z južnej strany obytného domu. 



 2 

 
VM� na základe stretnutia s p. Vladimírom Hladkým, ktorý tlmo�il požiadavky SVB 
Ul. Hviezdoslavova �. 26 žiada: 

- ÚHAM o navrhnutie  miesta na stojiská na nádoby separovaného odpadu pri objekte BD, 
kde sú nádoby vo�ne umiestnene na trávnatej ploche pri objekte BD.  

-  OKS odstránenie vzrastlej zelene z východnej strany bytového domu v rozsahu: 3 stromov 
-  OKS opravu daž�ovej kanalizácie v rozsahu podzemného potrubného vedenia daž�ovej 

kanalizácie pred objektom BD Ul. Hviezdoslavova �. 26, 28, 30. 
 
 
VM� na základe výzvy ÚHAM o spoluprácu, odporú�a rekonštrukciu alebo prípadnú výmenu 
zastávok SAD v mestskej �asti Martin – Stred, a to: 

- na Ul. A. Pietra pri poliklinike a  
- 2 ks zastaraných zastávok na Ul. M.R. Štefánika pri Sokolovni. 

 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada ÚHAM o návrh umiestnenia smerových tabú� v 
Štúrovej štvrti, ktoré by zlepšili orientovanie sa návštevníkov v tejto lokalite, nako�ko �íslovanie 
jednotlivých obytných domov je bez systému, viac menej náhodné 
 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS o opravu prepadnutej kanaliza�nej vpuste na 
križovatke Ul. A. Pietra a Ul. Kuku�ínova. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 


