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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 04/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 25. 3. 2010 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Vyjadrenie k projektu: 
List Dopr.11153/166/03/10/Ži 
Žiadate�: Liga proti rakovine SR, o.z. 
VM� prerokoval vyjadrenie k projektu na výstavbu 4 parkovacích miest pre o.z., berieme ho na 
vedomie a súhlasíme s jeho realizáciou pri dodržaní pripomienok OKS. 
 
Odpredaj pozemku: 
List OMaS �: 2010/11818 
Žiadate�: Tenis House s.r.o. 
VM� posúdil žiados� o stanovisko k odpredaju pozemku parc. �. KN-C 176/12 o výmere 289 m2 
a �as� parcely KN-C 165/13 o výmere 232 m2. Súhlasíme s odpredajom pozemku za nižšiu cenu, 
nako�ko cez tento pozemok sú vedené inžinierske siete (parovod). 
 
Vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu: 
List Dopr.11567/127/03/10/Ži 
VM� prerokoval vyjadrenie k stavebným úpravám objektu Biblickej školy, berieme ho na vedomie 
a súhlasíme s jeho realizáciou pri dodržaní pripomienok OKS. 
 
Ur�enie trvalého dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 9628/10-1576/09-03/10/Ži 
Žiadate�: CORAT-T s.r.o. 
VM� prerokoval  ur�enie trvalého dopravného zna�enia n  Ul. A. Kme�a berie na vedomie 
a súhlasí s jeho realizáciou, pri dodržaní podmienok OKS. 
 
 
Urbanistická štúdia Martin - Košúty 
List �.: ÚHAM/0344/2010/028-2j/Šot 
VM� prerokoval  pozvánku na riešenie urbanistickej štúdie M�  Martin – Košúty v termíne 
31.3.2010 o 10.00 hod. a zobral ju na vedomie. 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadavky baru v budove SNM, ktorý je zaradený do skupiny �.8 a má tiež aj 
vonkajšiu terasu, súhlasí aj so zaradením tejto terasy do skupiny �.8 pri dodržaní podmienok na 
hlu�nos�.   
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadaviek obyvate�ov o umiestnenie dopravnej zna�ky zákazu 
vjazdu s dodatkovou „okrem obyvate�ov Ul. Thurzovej 2, 4, 6, 8“ na chodník ktorý zneužívajú na 
prejazd klienti gynekologickej ambulancie. 
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VM� žiada odbor KS  na základe požiadaviek obyvate�ov Ul. Novákova �. 7  o úpravu chodníka 
pred vstupom z východnej strany obytného domu, jeho vyspádovanie pomocou zámkovej dlažby, 
kde sa tvorí po daždi ve�ká kaluž, ktorá znemož�uje vstup do domu a VM� �alej žiada tiež 
vybudovanie stojiska zámkovej dlažby pod kontajnerovú  nádobu na smeti pred týmto domom. 
Súhlasí z realizáciou z prostriedkov VM� na základe žiadanky do výšky  1.500 €. 
 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadaviek obyvate�ov Ul. P.O. Hviezdoslavova vybudovanie 
parkoviska  v rozsahu návrhu P1. Súhlasí z realizáciou z prostriedkov VM� na základe žiadanky do 
výšky  14.000 €. 
 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadaviek obyvate�ov Ul. Šoltésovej o realizáciu úpravy 
plochy pred obytným domom. Súhlasí z realizáciou z prostriedkov VM� na základe žiadanky do 
výšky  975 €. 
 
 
 
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


