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Mestská �as�:  Martin - Stred 
 

Zápisnica �. 08/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 27. 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/0533/2010/059/Šot 
Žiadatelia: rod. Hada�ová 
�as� parc. �. KN-C  312/15  k. ú. Martin o výmere cca 18 m2 pod prefabrikovanou garážou. 
VM� nesúhlasí  s odpredajom predmetného pozemku, lebo tento sa nachádza na parcele odpredanej 
na iné ur�enie. Odporú�ame po dohode majite�ov, da� pozemok do dlhodobého prenájmu. 
 

 
 
 
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�  prijal stanovisko v súlade so stanoviskom ÚHA a  súhlasí  s odpredajom pozemku nako�ko 
pozemok je oplotený a využívaný obyvate�mi domu. 
 
Vyjadrenie k uzávierke komunikácie z dôvodu opravy horúcovodu 
List �: Dopr. 11976/263-01/05/10/Ži 
VM� prerokoval  vyjadrenie k  projektu 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 
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Vyjadrenie k rozhodnutiu k rozkopávke  komunikácie z dôvodu opravy horúcovodu 
List �: Dopr. 11976/383-02/05/10/Ži 
VM� prerokoval  vyjadrenie k rozkopávke  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 uzávierke a zriadeniu obchádzkových trás z dôvodu opravy horúcovodu 
List �: Dopr. 11976/383-01/05/10/Ži 
VM� prerokoval  povolenie k zriadeniu obchádzkových trás k  oprave 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 dopravnému zna�eniu k závierke komunikácie z dôvodu opravy horúcovodu 
List �: Dopr. 11976/472/05/10/Ži 
Žiadate�: Martinská teplárenská, a.s.. 
VM� prerokoval  a žiada o rozšírenie dodatkovej tabule povo�ujúcej vjazd aj pre „školské zariadenia“ 
VM� berie ur�enie k  dopravnému zna�eniu vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom 
KS. 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadavky obyvate�ov Ul. Hviezdoslavova 39, žiada OKS o odstránenie havarijného 
stavu. V dôsledku vodných zrážok a poškodenej komunikácie majú obyvatelia obmedzený prístup do 
domu a zateká do bytovky.  

 
 
 
 
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


