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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 02/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 18. 2. 2010 

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

�lenovia VM� diskutovali so zástupcom MsP polície o �innosti polície v mestskej �asti  
Martin – Stred. Zhodli sa na absencii kamerového systému. �alej sa informovali sa o problémoch 
s bezdomovcami po�as zimného obdobia.  VM� odporu�ili aby sa bezdomovci mohli zdržova� 
v prístrešku v amfiteátri aj po�as d�a aby sa nezdržiavali vo verejných budovách a ani v obytných 
domoch, kde sa chodia zohrieva�.  
Mestská polícia písomne reagovala na podnet predsedu SVB (List: 11054/2010S) p. Luká�a na Ul. 
Novákova �.8, kde zostáva nedoriešená požiadavka obnovenia toaliet na autobusovej stanici, 
nako�ko dochádza zne�is�ovaniu okolia domu malou aj ve�kou potrebou zo strany cestujúcich. 
Z tohto dôvodu opätovne žiadame vedenie mesta, aby vstúpilo do rokovania s vedením SAD 
o obnovení toaliet na autobusovej stanici. 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemku: 
List �: ÚHAM/729/2009/Va-2j 
VM� prerokoval žiados� o stanovisko na odpredaj  mestského pozemku parc. �. KN 839/1  k.ú. 
Martin o výmere 1625 m2 na výstavbu parkovísk. Žiadame spresni� lokalitu a bližšie informácie 
o predmetnom objekte žiadate�ovi. 
 
Odpredaj pozemku: 
List �: ÚHAM/0034/2010/004-2/Šot 
Žiadate�: MUDr. Pavol Ondrejovi� 
VM� prerokoval žiados� o stanovisko na odpredaj  mestského pozemku parc. �. KN-C 313/27  k.ú. 
Martin o výmere 3,0 m2 pod garážou.  
VM�  súhlasí s odpredajom predmetného pozemku v súlade so stanoviskom ÚHAM. 
 
Odpredaj pozemku: 
List �: ÚHAM/0034/2010/004-2/Šot 
Žiadate�: Žaneta Škutová 
VM� prerokoval žiados� o stanovisko na odpredaj  mestského pozemku parc. �. KN-C 601/464  
k.ú. Zátur�ie o výmere 2,0 m2 pod garážou.  
VM�  súhlasí s odpredajom predmetného pozemku v súlade so stanoviskom ÚHAM. 
 
Finan�né prostriedky na budovanie a rekonštrukciu športovísk 
Pre mestskú �as� Martin – Stred boli pre rok 2010 boli z mestského rozpo�tu vy�lenené prostriedky 
vo výške 7 346 € na budovanie a rekonštrukciu športovísk. Tieto prostriedky musia by� použité do 
konca septembra 2010. 
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Riešenie parkovacích plôch na Ul. P. Mudro�a – vyjadrenie k projektu 
List �: Dopr. 1818/10-624/08-01/10/Ži 
VM� prerokoval  vyjadrenie OKS aj s pripomienkami a berie ho na vedomie. 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS o obnovenie  vodorovného dopravného zna�enie 
na parkovisku pre taxíky pred vlakovou stanicou 
 
VM� na základe výzvy OKS vyšpecifikoval rozmiestnenie VKK  v rámci jarnej o�isty e v mestskej 
�asti  Martin – Stred. Kontajnery budú rozmiestnené 12. – 14. 3. 2010 
 
VM� prerokoval rozsiahlu písomnú požiadavku aj s fotodokumentáciu Zdenky Hollej, bytom Ul. 
E.B. Luká�a 4/408, na orezanie stromov a úpravu zelene na Ul. E.B. Luká�a. VM� žiada OKS 
posúdenie a riešenie požiadaviek. Písomná žiados� ob�ianky bude postúpená Ing. Hanzelovi. 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov opätovne žiada OKS o opravu prepadnutej vozovky pri 
kanaliza�nej vpusti pri obytnom dome Ul. Novákova �.7 z východnej strany. 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS o realizáciu vodorovného dopravného zna�enia 
so stavebnými úpravami a dodatkovými tabu�ami pre parkovisko pre obyvate�ov domov 
Moyzesova �. 12, 14, 19. 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS vypílenie suchých stromov, orezanie stromov 
a úpravu zelene okolo bytového domu Ul. Hviezdoslavova  39-43 
 
 
 
 
 
Zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 


