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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

Zápisnica č. 2/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 21. 2. 2011 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igorň 

 

Pozvaní:   Palúch  Ján  

 

 

Na pracovnom stretnutí s pracovníkmi MsÚ poslanci Výboru mestskej časti Martin – Stred pre rok 20011 

vyčlenili 1. časť finančných prostriedkov na tieto investičné akcie. 

 

- Parkovisko pri obytnom dome na Ul. P. O. Hviezdoslava 

(vysúťaţená cena 13.690 €) 

 

- Parkovisko pri obytnom dome na Ul. Thurzova č.1 po úprave  návrhu ÚHAM 

 

- Úprava parkoviska na  Ul. P. Mudroňa po návrhu ÚHAM 

 

- Vybudovanie obojsmerného vstupu na  Ul. P. Mudroňa  po návrhu ÚHAM 

 

ďalej sa dohodli 

 

- na revitalizácii parku na Ul. Záborského (pred dekanátom LF UK Martin), úpravu zelene, obnova 

chodníkov a rozšírenie a obnova imobiliáru (lavičky a detské ihrisko) 

- poslanci VMČ ţiadajú prednostku MsÚ vyšpecifikovať moţnosť riešenia vybudovania chodníkov 

ku vchodom pred obytným domom na Ul. Holubyho č. 5 a 7 na pozemku, ktorý nie je vo 

vlastníctve mesta Martin 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garážami 

List č.: ÚHAM/1792/2010/002195-2/Šot 

Ţiadatelia:  rod. Mokáňová 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemku pod 

garáţou,  k. ú.  Martin, parc. č. KN-C 316/21 o výmere 23  m
2 

na pozemku ktorý sa nachádza v lokalite 

radových garáţí vo dvore obytného domu na Ul. P. O. Hviezdoslava.  

 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garážou 

List č.: ÚHAM/1733/2010/002/11-2/Šot 

Ţiadatelia:  rod. Válková, rod. Ţiličíková, rod. Tatarková. rod. Funtíková, rod. Valková,  

I. Válek, M. Hatala 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s odpredajom pozemkov 

pod garáţami,  k. ú.  Martin, parc. č. KN-C 344/21 na pozemku ktorý sa nachádza v lokalite radových 

garáţí vo dvore obytného domu na Ul. Šoltésovej.  
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Vyjadrenie k umiestneniu dopravného značenia 

List č: Dopr. 11925/131/02/11/Ţi 

Ţiadatelia: IHF Consulting, s.r.o. 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k rozhodnutiu k umiestneniu dopravného značenia pre parkovanie 

motorovým vozidlom na parkovisku DO Strojár. 

 

Stanovisko k prenájmu pozemku pod garážami 

List č.: ÚHAM/3/2011-Hj/003A 

Ţiadateľ: R. Brestovanský, M. Palúchová, M. Pekár, rod. Kompanová 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje s návrhom ÚHAM a  súhlasí  s prenájmom pozemku pod 

garáţami k. ú.  Martin, parc. č. KN 367/9, k. ú.  Martin o výmere cca70  m
2
, na námestí Ľ. Štúra. 

 

Vyjadrenie k povoleniu vjazdu na miestne komunikácie 

List č: Dopr. 4315/56/02/08/Ţi 

Ţiadateľ: Marián Fučela, Kohútek Rudolf 

VMČ  súhlasí s vydaním povolenia vjazdu motorového vozidla na námestie Ľ. Štúra aby bol zabezpečený 

dovoz a odvoz rodinného príslušníka pri dodrţaní podmienok stanovených odborom KS.   

 

Vyjadrenie k povoleniu vjazdu na miestne komunikácie 

List č: Dopr. 4315/56/02/08/Ţi 

Ţiadateľ: Kohútek Rudolf, Kohútek Ivan 

VMČ  súhlasí s vydaním povolenia vjazdu motorového vozidla na námestie Ľ. Štúra aby bol zabezpečený 

dovoz a odvoz rodinného príslušníka pri dodrţaní podmienok stanovených odborom KS.   

 

 

Vyjadrenie k prenájmu pozemku pod garážou 

List č.: ÚHAM/67/2010-Val/07A 

Ţiadateľ: K. Hanakovičová 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje s návrhom ÚHAM a súhlasí  s prenájmom pozemku pod 

garáţou,  k. ú.  Martin,  ktorý sa nachádza vo dvore  obytného domu na Ul. P. O. Hviezdoslava  

 

 

Vyjadrenie k umiestneniu dopravného značenia na Ul. A. Kmeťa 

List č: Dopr. 9628/1288/10-01/11/Ţi 

Ţiadatelia: MTKM s.r.o. 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k rozhodnutiu k umiestneniu dopravného značenia, dodatkovej tabule 

na Ul. A. Kmeťa. 

 

 

Vyjadrenie k projektu pre dodatočné povolenie stavby 

List č: Dopr. 11799/77-01/02/11/Ţi 

Ţiadatelia: Kráľ Norbert 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k rozhodnutiu k projektu pre dodatočné povolenie stavby budovy pre 

obchod a sluţby na Ul. Kuzmányho č. 20, pri dodrţaní podmienok stanovených odborom KS 

 

 

Vyjadrenie k rozhodnutiu k projektu pre územné rozhodnutie a stavebné konanie 

List č: Dopr. 42/11767/2011/Hj 

Ţiadatelia: Martico a.s. 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k rozhodnutiu k projektu pre územné rozhodnutie a stavebné konanie 

pre „Rekonštrukciu okruhu CZT – K3- na Ul. Holubyho pri dodrţaní podmienok stanovených odborom 

KS. 
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Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS na základe poţiadaviek obyvateľov Ul. Holubyho 6/51 o preverenie moţnosti výrubu 

stromu, ktorý obmedzuje obyvateľov domu 

 

VMČ ţiada ÚHAM na základe poţiadaviek SVB Breza pri obytnom dome na Ul. A. Sokolíka č. 1,3,5 

o vypracovanie návrhu umiestnenie stojísk pod kontajnery.  

 

VMČ ţiada OKS na základe poţiadaviek majiteľov garáţí na Ul. Mudroňovej  (za Slovanom) 

o vyznačenie vodorovného značenia zákazu zastavenia pre garáţami, kde často parkujú cudzie 

automobily. 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


