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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 10/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 24. 6. 2010. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Odpredaj pozemku 
List �.: ÚHAM/0513/2010-Hj/088 
Žiadate�: Ing. M. Glon�áková 
 parc. �. KN-C  808  k. ú. Martin o výmere cca 300 m2 v blízkosti Ul. Thurzovej. 
VM�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  nesúhlasí  s odpredajom pozemku ktorý 
využívajú obyvatelia okolitých domov. 
 
 
Vyjadrenie k zaberaniu verejného priestranstva 
List �: Dopr. 6000/613/06/10/Ži 
Žiadatelia: Veterán klub - Martin. 
VM� prerokoval  žiados� o zaberanie verejného priestranstva z dôvodu konania kultúrno – športovej 
akcie na Mati�nom námestí.  VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených 
odborom KS. 
 
 
Vyjadrenie k projektu  územného konaniu stavby Wellnes penzión RELAX 
List �: Dopr. 13997/430/06/10/Ži 
Žiadate�: MVDr. V. Frli�ka 
VM� prerokoval vyjadrenie k projektu územného konaniu stavby Wellnes penzión RELAX. VM� berie 
vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
 
Vyjadrenie k územnému konaniu stavby Wellnes penzión RELAX 
List �: Dopr. 13997/430/06/10/Ži  
VM� prerokoval vyjadrenie k územnému konaniu stavby Wellnes penzión RELAX. VM� berie 
vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
 
Vyjadrenie k záväznému stanovisko ku koncesnej živnosti vnútroštátna taxislužba 
 List �: Dopr. 14660/655/07/10/Ži 
Žiadate�: Baláž Augustín 
VM� prerokoval vyjadrenie k záväznému stanovisko ku koncesnej živnosti vnútroštátna taxislužba. 
VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
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Vyjadrenie k rozhodnutiu k rozkopávky  komunikácie z dôvodu havárie vodovodnej siete 
List �: Dopr. 13798/524-05/10/Ži  
VM� prerokoval vyjadrenie k rozhodnutiu k rozkopávky  komunikácie z dôvodu havárie vodovodnej 
siete, ktoré VM� berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
 
Vyjadrenie k rozhodnutiu k zvláštneho užívania  komunikácie z dôvodu vybudovania vodovodnej 
prípojky 
List �: Dopr. 3988-1552/09-06/10/10/Ži 
Žiadate�: St MC, s.r.o. 
VM� prerokoval vyjadrenie k rozhodnutiu zvláštneho užívania  komunikácie z dôvodu vybudovania 
vodovodnej prípojky na Ul. M.R. Štefánika. VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok 
stanovených odborom KS. 
 
 
Vyjadrenie k rozhodnutiu ukon�enie rozkopávky z dôvodu havárie vodovodnej siete 
List �: Dopr. 13758/523/05/10/Ži  
VM� prerokoval vyjadrenie k rozhodnutiu ukon�enie rozkopávky z dôvodu havárie vodovodnej siete 
na Ul. A. Sokolíka a Ul. Moskovská. VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok 
stanovených odborom KS. 
 
 
Vyjadrenie ku kolauda�nému konaniu stavby Aula Jesseniovej LF 
List �: Dopr. 11210/593/06/10/Ži  
VM� prerokoval ku kolauda�nému konaniu stavby Aula Jesseniovej LF.  
VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
 
 
  
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


