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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 07/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 20. 5. 2010. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemku a zámena pozemku  
List �.: ÚHAM/0355/2010/034-2/Šot 
Žiadatelia: CREAT, s.r.o., Markovi� s.r.o 
VM� posúdil stanovisko ÚHAM k odpredaju pozemku novovytvorenej parc. �. KN-C 1798/7 
o výmere 217 m2 a zámenu pozemkov o výmere 122 m2. 
VM�  prijal stanovisko v súlade s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom a zámenou pozemkov. 
 
Odpredaj pozemku 
List �.: ÚHAM/0542/2010/057-2/Šot 
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, ktorá v súlade s úpravou  celého okolia budovy.  
Vstup k inžinierskym sie�am nachádzajúcim sa na pozemku bude zabezpe�ený vecným bremenom. 
  
Odpredaj pozemku 
List �.: 2010/1212 
Žiadatelia: vlastníci domu Ul. V.P. Tótha 1 
�as� parc. �. KN-C  298/3  k. ú. Martin o výmere cca 517 m2 
VM�  žiada odborné stanovisko ÚHAM  a bližšie vyšpecifikovanie žiadate�ov  o odkúpenie ( SVB, 
fyzické osoby).  
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadavky obyvate�ov Ul. P.  Mudro�a 38, žiada OSS o zabezpe�enie osadenia 
hojda�ky pred obytným domom v detskom par�íku z prostriedkov VM� Martin - Stred pridelených 
na základe Koncepcie športu na rok 2010. 
 
VM� na základe požiadavky RZ ZŠ Ul. P.  Mudro�a, odsúhlasil dotáciu 3.000 € na zabezpe�enie 
opravy a rekonštrukciu zariadení športového areálu školy (výmena basketbalových dosiek 
a dosko�isko skoku do dia�ky) z prostriedkov VM� Martin - Stred pridelených na základe 
Koncepcie športu na rok 2010. 
 
VM� na základe žiadosti p. Lenky Gulyasovej prevádzkovate�a potravín na Ul. A. Kme�a �. 5/7 
súhlasí so zmenou ú�elu využitia skladových priestorov predajne na zriadenie pivárne pri dodržaní 
podmienok stanovených príslušnými predpismi.   
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VM� odsúhlasil dotáciu z rozpo�tu VM�-Martin - Stred vo výške 400 €  pre Asociiáciu lekárnikov 
Slovenska na organiza�né zabezpe�enie spolo�ensko- kultúrneho podujatia, krst  knihy „Manéž za 
tárou“, ktorá sa bude kona� 11.6. 2010 v Tur�ianskej galériii. 
 
 
 
 
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


