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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 11/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 26. 7. 2010. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemku 
OMaS 7458/2010 
List �.: ÚHAM/0533/2010/059/Šot 
Žiadatelia: rod. Hada�ová 
 parc. �. KN-C  312/15  k. ú. Martin o výmere cca 18 m2 pod prefabrikovanou garážou. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  súhlasí  s odpredajom pozemku za dodržania 
podmienok uvedených v liste, ktoré budú zakoncipované aj kúpnej zmluve. 
 
 
Odpredaj pozemku  
List �.: ÚHAM/0850/2010/108-2/Šot 
Žiadate�:  p. M. Koudelková 
parc. �. KN-C  869/2  k. ú. Martin o výmere cca 21 m2 pod garážou. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  súhlasí  s odpredajom pozemku. 
 
 
Prenájom  pozemku  
List �.: ÚHAM/0963/2010/121-2/Šot 
Žiadatelia: rod. Darnádyová 
parc. �. KN-C  316/4  k. ú. Martin vo vlastníctve Mesta Martin o výmere cca 14 m2 pod garážou. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  súhlasí  s prenájmom pozemku. 
 
 
Prenájom  pozemku  
List �.: ÚHAM/0909/2010/111-2/Šot 
Žiadate�:  p. V. Šmko 
parc. �. KN-C  601/239  k. ú. Martin vo vlastníctve Mesta Martin o výmere cca 19 m2 pod garážou. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  súhlasí  s prenájmom pozemku. 
 
 
Prenájom  pozemku  
List �.: ÚHAM/0908/2010/110-2/Šot 
Žiadate�:  p. Znamenáková 
parc. �. KN-C  601/109  k. ú. Martin vo vlastníctve Mesta Martin o výmere cca 18 m2 pod garážou. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  súhlasí  s prenájmom pozemku. 
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Vyjadrenie k zaberaniu verejného priestranstva 
List �: Dopr. 6000/714/07/10/Ži 
Žiadatelia: Public plus, spol, s r.o. 
VM� prerokoval  žiados� o zaberanie verejného priestranstva z dôvodu konania promo akcie na 
Námestí SNP.  VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
  
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� žiada aby bola dodržaná max. cena na realizáciu parkoviska P1 za budovou úradu práce na 
Ul. P.O. Hviezdoslavovej vo výške do 14.000 € z dôvodu, že táto �iastka bola plánovaná v rozpo�te 
VM�. 
 
VM� na základe požiadavky obyvate�ov Ul. A. Pietra 25, žiada OKS o odstránenie nerovností pred 
obytným domom navezením makadamu, �ím by sa mal priestor odvodni� kaluže a odstráni� nerovnosti 
dôsledku vodných zrážok. Náklady uhradi� z prostriedkov VM�. 
 
 
VM� na základe požiadavky obyvate�ov Ul. Štúrová štvr� , odporú�a pri  inštalácii kamerového 
systému umiestni� kameru aj na snímanie podchodu a okolia pri príjazde  Ul. P.O. Hviezdoslava.  
 
  
VM� na základe požiadavky obyvate�ov, žiada o opravu poškodeného chodníka 
na Ul. P.O. Hviezdoslavovej  (križovatka Hviezdoslavova – zásobovacia komunikácia do FIXu).  
Z dôvodu ve�kého používania komunikácie chodcami, by bolo vhodné vytvorenie bezbariérového 
vstupu na chodník. 
 
 
 
 
 
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


