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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 05/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 15. 4. 2010 

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

�lenovia VM� na základe pozvania navštívili so zástupcom MsP  Mgr. Zacharom byt 
p. Šipoša na Ul. Záborského. Menovaný je pod�a jeho slov ob�ažovaný zápachom a hlukom 
spôsobovaným psami, ktoré chovajú susedia v byte pod nim. Pod�a zistenia sú psy riadne evidovaní 
na MsÚ a sú za ne zaplatené poplatky. Stáva sa však,  pod�a  slov p. Šipoša, že psy sú celé dni 
zavreté brešú a výkalmi spôsobujú zápach v celom dome.  VM� žiada odbor KS v spolupráci 
s príslušnými inštitúciami (veterinári, hygienici) o preverenie tejto s�ažnosti a zistenie �i 
nedochádza k nedodržiavaniu hygienických noriem a k možnému týraniu zvierat. 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemku: 
List �: ÚHAM/729/2009/Va-2j 
Žiadate�: PROGEONET, s.r.o 
VM� prerokoval žiados� o stanovisko na odpredaj  mestského pozemku parc. �. KN 839/1  k.ú. 
Martin o výmere 1625 m2 na výstavbu parkovísk, pre zrekonštruovaný objekt v ktorom sa budú 
nachádza� administratívne priestory a reštaurácia. Súhlasíme s odpredajom pozemku. 
 
Odpredaj pozemku: 
List OMaS �: 2010/5791 
List �: ÚHAM/201/2010/Va-5j 
Žiadate�: StMC, s.r.o. 
VM� posúdil žiados� o stanovisko k odpredaju o zámene pozemku parc. �. 237/41 na 
Ul. Záborského za pozemky a �asti pozemkov parcely �. 362/1 �. 402/1 vo vlastníctve mesta. 
Žiadate� chce na získaných pozemkoch vybudova� parkovacie miesta. VM� žiada ÚHAM 
o posúdenie �i rt�ento zámer je v súlade s územným plánom v tejto lokalite 
 
Odpredaj pozemku: 
List OMaS �: 2010/1621 
Žiadate�: Ing. Glon�áková Miriam 
VM� posúdil žiados� o stanovisko k odpredaju pozemku �asti parc. �.  KN-C 808 o výmere cca 
300 m2. Jedná sa o trávnatú plochu pred obytným domom, ktorú využívajú hlavne deti, preto VM� 
žiada ÚHAM odborné stanovisko. 
 
Odpredaj pozemku: 
List �: ÚHAM/0254/2010/025-2/Šot 
Žiadate�: Ing. Ivan Tomašík 
VM� posúdil žiados� o stanovisko k odpredaju pozemku �asti parc. �.  KN-C  601/317 o výmere 
18 m2 v susedstve garáže žiadate�a. VM� súhlasí s odpredajom tohto pozemku. 
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Vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu: 
List Dopr.11153/263/03/10/Ži 
VM� prerokoval vyjadrenie k stavebnému konaniu stavby objektu „ Centrum ligy proti rakovine, 
berieme ho na vedomie a súhlasíme s jeho realizáciou pri dodržaní pripomienok OKS. 
 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadavky, žiada odbor KS o osadenie dopravnej zna�ky „Zákaz vjazdu“ 
s dodatkovou tabu�ou „Okrem ZUŠ, ZŠ a ŠJ“, na Ul. Mudro�a, nako�ko tieto plochy ur�ené pre 
tieto inštitúcie obsadzujú klienti súkromných zdravotných zariadení v susednej lokalite. 
 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadaviek obyvate�ov o rozšírenie dopravnej zna�ky zákazu 
vjazdu s dodatkovou „okrem obyvate�ov Ul. Moyzesova �. 14“, aj o “ �. 19“ na parkovisku pri 
týchto domoch. 
 
 
VM� žiada odbor KS  na základe požiadaviek obyvate�ov Ul. Daxnerovej o dôkladne  vy�istenie 
kanaliza�nej vpuste, ktorá sa opakovane upcháva a odstránenie výtlkov na tejto ulici (vstup do pešej 
zóny pri Priore). 
 
 
 
 
 
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


