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Mestská �as�:  Martin - Stred 

 
 

Zápisnica �. 18/2010 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 16. 12. 2010 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Alexander Lilge 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
 
�lenovia Výboru mestskej �asti Martin – Stred sa na svojom prvom zasadnutí jednomyse�ne uzhodli, že 
predsedom VM� Martin – Stred pre toto volebné obdobie bude Ing. Peter Haš�ík. 
 
 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Vyjadrenie k   odpredaju pozemku 
List �.: ÚHAM/1502/2010-Hj/163A 
Žiadate�: V. Sokolová, Ul.  Moyzesova 19 
VM�  prijal stanovisko v ktorom sa stotož�uje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemku pod 
garážou  parc. �. KN-C 344/15, o výmere 20 m2,  k. ú.  Martin,  ktorý sa nachádzajú vo vnútrobloku 
po zistení stanoviska obyvate�ov domu a majite�ov ostatných garáží. VM� odporú�a aby sa predal celý 
pozemok aj pod ostatnými garážami vo vnútrobloku. 
 
 
Vyjadrenie k rozhodnutiu na zvláštne užívanie komunikácie 
List �: Dopr. 16142/970/10/10/Ži 
Žiadatelia: Strakoš Marián 
VM� berie na vedomie vyjadrenie k rozhodnutiu na zvláštne užívanie komunikácie na Ul. Bjorsonovej 
pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
 
Vyjadrenie k žiadosti k odpredaju pozemku a o zmenu územného plánu  
Žiadatelia: Ján  Palúch 
List �.: ÚHAM/1484/2010/OL-189 
VM� žiada o konkrétne  vyjadrenie ÚHAM k výmene plechových garáží za panelové na pozemku parc. 
�. KN-C 367/9 k. ú. a k odpredaju pozemku v lokalite Martin v Štúrová štvr�. 
 
  
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� odporú�a  ODBORu MAJETKU A SLUŽIEB o prevod zmluvy o prenájme priestorov, 
na Ul. Kohútovej medzi súrodencami Milanom a Michalom Šujanskými, ktoré sú a zostanú využívane na 
predaj zdravej výživy, nako�ko jeden z bratov sa s�ahuje z rodinných dôvodov z okr. Martin. Ak to 
umož�ujú právne predpisy. 
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VM� žiada SŠZmM o opravu pletiva na ihrisku vo vnútrobloku na Ul. Sokolíka, kde sa v tomto období 
hráva hokej a puky môžu rozbi� okná na okolitých domoch. 
 
 
VM� žiada MsP preverenie užívania priestorov v podchode pri tržnici prevádzkovate�mi ázijského 
ob�erstvenia, ktorí rozšírili svoje prevádzkové priestory a tým obmedzujú užívate�ov podchodu.  
 
 
VM� žiada OKS o vy�istenie upchatej kanálovej vpuste na Ul. P.O. Hviezdoslava pred budovou Živeny, 
ktorá po zrážkach obmedzuje chodcov aj dopravu. 
 
 
VM� žiada MsP o zvýšenie hliadkovej �innosti v Hviezdoslavovom parku v okolí altánku kde sa vo 
zvýšenej miere zdržujú bezdomovci, ktorí ob�ažujú okoloidúcich. 
 
 
 
 
 

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


