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Mestská �as�:  Martin - Stred 

 
 

Zápisnica �. 15/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 30. 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   odpredaju pozemku 
List �.: ÚHAM/1197/2010-Hj/146A 
Žiadate�: vlastníci bytového domu  Ul. Mudro�ovej 39, súpisné �. 598. 
VM�  prijal stanovisko v súlade s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom so pozemku parc. 
�. KN 625/1 k. ú. Martin výmere 353 m2 v zmysle zákona �182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. 
 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
 
VM� na základe požiadaviek ob�anov Ul. Tajovského �. 2 žiada OKS  o vypílenie prerastenej tuje, 
zasahujúcej do fasády domu. 
 
 
Z obhliadky mesta s primátorom a na základe požiadavky ob�anov VM� žiada OKS pri dome 
Ul. Záborského �.12,  vy�isti� 3 kanaliza�né vpuste, ktoré sú upchaté, �o pri daž�och spôsobuje 
zaplavenie chodníka. 
 
 
Z obhliadky mesta s primátorom a na základe požiadavky ob�anov VM� žiada OKS pri dome 
Ul. Mudro�ova �. 40 opíli� stromy popri hlavnej ceste. 
 
 
Z obhliadky mesta s primátorom a na základe požiadavky ob�anov Ul. A. Kme�a 3,5,7, VM� žiada OKS 
o opravu prepadávajúcej sa �asti chodníka k SNM,  pred obytným domom a inštalovanie odpadových 
košov pre po�etných návštevníkov múzea,  ktorí tento chodník využívajú.  
 
 
Z obhliadky mesta s primátorom a na základe požiadavky ob�anov výrub divej ringloty pri chodníku, na 
Ul. P.O. Hviezdoslava, v blízkosti zastávky SAD pri doj�eneckom ústave. Popadané plody zne�is�ujú 
chodník, ktorý sa stáva klzkým, �ím pre chodcov hrozí nebezpe�enstvo úrazu. 
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Z obhliadky mesta s primátorom a na základe požiadavky ob�anov Ul. A. Kme�a 125, ktorá je podložená 
podpismi obyvate�ov, VM� opätovne žiada OKS  vypílenie prerastených stromov brezy, topo�a 
a borovice, ktoré sú ve�kými alergénmi pre obyvate�ov domu a bránia prenikaniu lú�ov. Obyvatelia domu 
zabezpe�ia výsadbu náhradných porastov. 
 
 
Z obhliadky mesta s primátorom a na základe požiadavky ob�anov Ul. A. Kme�a 125 VM� žiada OKS 
o zistenie možnosti montáže pouli�ného osvetlenia za domom medzi garážami z dôvodu zvýšeného 
vandalizmu vo ve�erných hodinách.   
 
 
Z obhliadky mesta s primátorom a na základe požiadavky ob�anov Ul. A. Kme�a 125 VM� žiada OKS 
o opravu za�iatku príjazdovej cesty ku garážam. 
 
 
 
 
 
 
 
zapísal:      v. r. Ing. Peter Haš�ík 
       predseda Ms� Martin - Stred 


