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Mestská �as�:  Martin - Stred 

 
 

Zápisnica �. 13/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 26. 8. 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/0422/2010/040-2/Šot 
Žiadatelia: M. O�enášová, I. Homola 
VM� súhlasí s požiadavkou na zmenu žiadate�a z  Tenis house s.r.o. na fyzické osoby,  pri odpredaji 
pozemku parc. �. KN-C 176/12 o výmere 289 m2 a �as� parcely KN-C 165/13 o výmere 232 m2.  
VM�  prijal stanovisko v súlade s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom so zachovaním prístupovej 
cesty z Ul. Novomeského k plavárni v majetku mesta 
 
 
Vyjadrenie k k stavebnému konaniu stavby „Rekonštrukcia rozvodov CZT“ 
List �: Dopr. 12987/782+386/08/10/Ži  
Žiadate�: Martico a.s. 
VM� prerokoval vyjadrenie k stavebnému konaniu stavby „Rekonštrukcia rozvodov CZT“ v lokalite 
Prednádražie. VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
 
 
Vyjadrenie k rozhodnutiu k zvláštneho užívania  komunikácie z dôvodu rekonštrukcie horúcovodu 
List �: Dopr. 11976/888-02/08/10/Ži 
Žiadate�: Martinská teplárenská a.s. 
VM� prerokoval vyjadrenie k rozhodnutiu k rozkopávky  komunikácie z dôvodu rekonštrukcie 
horúcovodu. VM� ho berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
 
 
Vyjadrenie k rozhodnutiu k uzávierke komunikácie z dôvodu vybudovania vodovodnej prípojky 
List �: Dopr. 11976/888-01/08/10/Ži 
Žiadate�: Martinská teplárenská a.s. 
VM� prerokoval vyjadrenie k rozhodnutiu o uzávierke  komunikácie z dôvodu rekonštrukcie 
horúcovodu. VM� ho berie na vedomie  pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
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Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS o osadenie informa�nej tabule plánu na Štúrovom 
námestí ktorú, zhotovil ÚHAM pre lepšiu orientáciu v �íslovaní domov v tejto lokalite. 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS  o obnovu vyschnutých ihli�nanov na detskom ihrisku 
pre domom Ul. Mudro�ova �. 40 a pevnejšie upevnenie dvoj hojda�ky, ktorá sa uvo�nila a hrozí 
nebezpe�ie úrazu.  
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS o preverenie možnosti výrubu stromu na Národnom 
cintoríne, ktorý narušuje pomníky. 

 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS  opravu ve�kého výtlku na ulici vjazdu do Štúrovej 
štvrti od kina Moskva pri trafostanici. 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS  opravu ve�kého výtlku na chodníku po oprave sietí, 
pri križovatke Ul. A. Kme�a a Ul. P.O Hviezdoslava. 
 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS  o zrušenie nefunk�ného pieskoviska na Ul. 
Bjorsonova. 
 
 
VM�  žiada UHAM o návrh rozšírenia komunikácie na dvojsmernú na Ul. Mudro�ovej od pošty do 
vnútrobloku.   
 
 
 
 
 
zapísal:      v.r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


