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Mestská �as�:  Martin - Stred 

 
 

Zápisnica �. 1/2011 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti, konaného 20. 1. 2011 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Prítomní:      Ing. Haš�ík Peter, predseda VM� 
    Mgr. Horecký Bruno  
    Ing.  Alexander Lilge 
    MUDr. Homola Igor 
 
 
 
 
Doru�ená pošta z MsÚ 
 
Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garážou 
List �.: ÚHAM/1775/2010-Val/64A 
Žiadate�: V. Lubajová, Ul.  Tajovského 14/3 
VM�  prijal stanovisko v ktorom sa stotož�uje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemku pod 
garážou,  k. ú.  Martin,  ktorý sa nachádza v lokalite radových garáží na Ul. Tehelnej  
 
 
Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garážou 
List �.: ÚHAM/1668/2010-Val/52A 
Žiadate�: R. Milan, Ul.  J. Mazúra 4453/2 
VM�  prijal stanovisko v ktorom sa stotož�uje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemku pod 
garážou,  k. ú.  Martin,  ktorý sa nachádza v lokalite radových garáží na Ul. Šoltésovej 
 
 
Vyjadrenie k  odpredaju pozemkov pod garážou 
List �.: ÚHAM/1669/2010-Val/56A 
Žiadate�: M. Valentová, Ul.  Lermontova 454/9 
VM�  prijal stanovisko v ktorom sa stotož�uje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemku pod 
garážou,  k. ú.  Martin,  ktorý sa nachádza vo dvore  na Ul. Šoltésovej 
 
 
Vyjadrenie k  odpredaju pozemkov 
List �.: ÚHAM/1505/2010/157-2/Šot 
Žiadate�: obyvatelia obytných domov Ul. V.P. Tótha a Ul. Šoltésovej 
VM�  prijal stanovisko v ktorom sa stotož�uje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemkov 
pod obytnými domami parc. �. KN-C 313/2 o výmere 584  m2 a parc. �. KN-C 313/4 o výmere 598 m2  
nádvoriami  parc. �. KN-C 313/1  o výmere 3 249 m2 za obvyklú cenu za m2. 
 
 
Vyjadrenie k  odpredaju pozemkov 
List �.: ÚHAM/1439/2010/148-1/Šot 
Žiadate�: Ing. Ivanková, obyvatelia obytných domov Ul. V.P. Tótha 64 
VM�  prijal stanovisko v ktorom sa stotož�uje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemkov 
parc. �. KN-C 313/3 o výmere 680 m2 za obvyklú cenu za m2. 
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Vyjadrenie k rozhodnutiu k projektu pre územné konanie 
List �: Dopr. 18894/1409/12/10/Ži 
Žiadatelia: Novalis s.r.o. 
VM� berie na vedomie vyjadrenie k rozhodnutiu k projektu pre územné konanie na prevádzkovej budove 
na Ul. M.R. Štefánika pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS 
 
Stanovisko k prenájmu pozemku 
List �.: ÚHAM/1582/2010-Val/50/188-1/Šot 
Žiadate�: Martinský klub športovej kynológie 
VM� súhlasí s prenájmom pozemku za amfiteátrom a zriadením výcvikového areálu za podmienok 
stanovených ÚHAM. 
 
Vyjadrenie k umiestneniu dopravného zna�enia 
List �: Dopr. 9286/1186/12/10/Ži 
Žiadatelia: S�K Územný spolok Martin 
VM� odporú�a prehodnoti� žiados� s Turiec a.s. ktorá prevádzkuje spôsob parkovania a parkovací 
systém v tejto lokalite. 
 
 
Požiadavky ob�anov 
 
VM� žiada OKS na základe požiadaviek obyvate�ov Ul. Mudro�ova 34 o zmenu organizácie parkovania 
a vypracovanie odhadu cenovej kalkulácie nákladov spojených s touto úpravou a tiež s rozšírením 
pri�ahlej komunikácie na obojsmernú z vnútrobloku na hlavnú cestu, aby sa tieto úpravy mohli naraz 
zrealizova�. 
 
 
VM� žiada OKS na základe požiadaviek obyvate�ov Ul. Šoltesovej 2,3 a 4,5 vypracovanie odhadu 
nákladov spojených s vybudovaním chodníkov zo zámkovej dlažby  od domov ku kontajnerom na smeti. 
 
 
 
 
 

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


