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Mestská �as�:  Martin - Stred 

 
 

Zápisnica �. 14/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 22. 9. 2010 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Bevilagua Ladislav 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
 
 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Vyjadrenie k zmene prevádzky 
List �.: ÚHAM/1212/2010/OL-153 
Žiadatelia: B. Bala�in 
VM� súhlasí s požiadavkou na zmene prevádzky na Ul. M.R. Štefánika na zriadenie Kaviarne 
s cukrár�ou a denným barom.v súlade so stanoviskom ÚHAM  
 
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu stavby „Polyfunk�ný dom 
VARIANT“ 
List �: Dopr. 11980/265/09/10/Ži  
Žiadate�: CREAT s.r.o.. 
VM� prerokoval vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu stavby „Polyfunk�ný dom 
VARIANT“. VM� berie vyjadrenie na vedomie pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS. 
 
 
Vyjadrenie k prenájmu resp.  odpredaju pozemku 
List �.: ÚHAM/1220/2010/138-2/Šot 
Žiadate�: REALITY – X11 CZ s.r.o. 
VM�  prijal stanovisko v súlade s návrhom ÚHAM a  súhlasí  prenájmom resp.  s odpredajom so 
pozemku parc. �. KN-C 840/1 o výmere cca 97,12 m2 na vybudovanie parkoviska pre spolo�nos�. 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� na základe požiadaviek obyvate�ov domu Ul. P.O Hviezdoslava 137 /12  žiada UHAM  o návrh 
parkovacích miest pred obytným domom. 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov žiada OKS na základe požiadaviek obyvate�ov domu Ul. 
Tajovského 5,6 o vypílenie stromov pred vchodmi, ktoré dosahujú výšku domu a sú v jeho tesnej 
blízkosti , �o spôsobuje vznik plesne na vonkajšom múre. 
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VM� na základe požiadaviek ob�anov Ul. Tajovského žiada OKS  v spolupráci s dopravnou políciou 
zabezpe�enie dopravných zna�iek, aby vozidlá na ulici k Úradu práce neparkovali na �avej strane ale na 
pravej. Sú�asný stav neumož�uje plynulú  dopravu.  
 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov Ul. Tajovského žiada OKS  v spolupráci s dopravnou políciou 
zabezpe�enie posunu dopravných zna�iek „Zákaz zastavenia“ ,na ulici k Úradu práce na pôvodné miesto. 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov Ul. A. Kme�a 125 žiada OKS  odstránenie zvyškov st�pikov po 
dopravných zna�kách, ktoré tr�ia z chodníka.  
 
 
 
 
 
 
 
zapísal:      v. r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 
 


