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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 06/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 28. 4. 2010 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Vyjadrenie ku kolauda�nému konaniu stavby „ Aula Jesseniovej LF na Malej hore“ 
List �: Dopr. 11210/123/03/10/Ži 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Odpredaj pozemku 
List �.: ÚHAM/0422/2010/040-2/Šot 
Žiadatelia: Tenis house , s.r.o. 
VM� posúdil stanovisko ÚHAM k odpredaju pozemku parc. �. KN-C 176/12 o výmere 289 m2 
a �as� parcely KN-C 165/13 o výmere 232 m2. 
VM�  prijal stanovisko v súlade s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom so zachovaním 
prístupovej cesty z Ul. Novomeského k plavárni v majetku mesta 
 
Odpredaj pozemku 
List �.: OMS 2010/12649 
Žiadatelia: Ing. Bella, Ing. Havranová, Ing. Havran 
�as� parc. �. KN 268/1  k. ú. Martin o výmere cca 50 m2 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  súhlasí  s odpredajom �asti pozemku za 
ú�elom úpravy pozemku zámkovou dlažbou, v súlade s úpravou  celého okolia budovy. 
  
Vyjadrenie k uzávierke komunikácie z dôvodu opravy horúcovodu 
List �: Dopr. 11210/123/03/10/Ži 
Žiadate�: Energia s.r.o. 
VM� prerokoval  žiadosti o vyjadrenie k  uzávierke komunikácie z dôvodu opravy horúcovodu na 
Ul. A. Pietra, Ul. P. Mudro�a, Ul. Thurzova, Ul. Hrobo�a a Ul. Škultétyho. 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Vyjadrenie k ukon�eniu rozkopávky 
List �: Dopr. 11338/176/04/10/Ži 
VM� prerokoval  rozhodnutie k ukon�eniu rozkopávky na Ul. A. Pietra a Ul. Zámocká 
VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
Návrh územného plánu – Zmeny a doplnky �. 4 
Poslanci VM� sa oboznámili s termínom 5.5.2010 prerokovania Návrhu územného plánu – Zmeny 
a doplnky �. 4 
 
Domov sociálnych služieb na Ul. Ambra Pietra 
List �.: ÚHAM/530/2010/OL-89 
VM� berie na vedomie  súhlasné stanovisko ÚHAM  s výstavbou objektu. 
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Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov, žiada OKS o zabezpe�enie odborného stanoviska (dopravná 
polícia) na výmenu dopravnej zna�ky C2 - Stoj daj prednos� v jazde, za C1 - Daj prednos� v jazde 
na križovatke Ul. Novákova a Ul. Bernolákova,  a následne jej výmenu,  z dôvodu že táto 
križovatka tvaru T je dostato�ne preh�adná.  
 
VM� na základe požiadavky MŠ Ul. P.  Hviezdoslava 17, žiada OSS o zabezpe�enie osadenia 3 ks 
lavi�iek a doplnenie piesku do dvoch pieskovísk v areály materskej školy z prostriedkov VM� 
Martin - Stred na základe Koncepcie športu na rok 2010. 
 
VM� odsúhlasil dotáciu z rozpo�tu VM�-Martin - Stred vo výške 500 €  pre Tenisový klub mesta 
Martin na zabezpe�enie ú�asti družstiev dorastu a viackolovej sú�aži seniorov +45 na 
Majstrovstvách Slovenska 2010. 
 
VM� na základe požiadavky ob�anov, žiada OKS o výrub stromu lipa, ktorý poškodzuje chodník 
pred obytným domom, Štúrové námestie �.108 a vydláždenie chodníka pred jeho vchodom. 
 
VM� na základe požiadavky ob�anov, žiada OKS o výrub starých tují (vyschnuté) pri výškovom 
obytnom dome M.R.Štefánika, zo západnej strany. 
 
VM� na základe požiadavky obyvatelov V.P. Totha 59/1 žiada OKS o zistenie stvu poškodenia 
chodníka, od penzionu Briliant po križovatku Ul. Hviezdoslavova a prípadne zabe�enie jeho 
opravy. 
 
VM� odsúhlasil dotáciu z rozpo�tu VM�-Martin - Stred vo výške 200 €  pre spolo�nos� 
Wineculture, s.r.o., Martin na organiza�né zabezpe�enie „Festivalu dobrého vína Martin 2010“, 
ktorý sa bude kona� v centre mesta. 
 
 
 
 
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


