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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 3/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 18. 3. 2011 

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

 

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igorň 

 

Hostia:   Mgr. Zachar Ivan, MsP 

    Mgr. Krížo Jozef, ZŠ Ul. Mudroňova 

    Mgr. Pánuška Ľubomír, ZŠ Ul. Mudroňova 

 

 

Na pracovnom stretnutí na ZŠ Ul. Mudroňova poslancovi Výboru mestskej časti Martin – Stred 

informoval riaditeľ školy Mgr. Kríţo Jozef a predseda školskej rady Mgr. Pánuška Ľubomír 

o vyučovacom procese na škole a aj mimoškolských aktivitách. Ocenili spoluprácu poslancami VMČ 

Martin – Stred a vyslovili presvedčenie, ţe dobrá spolupráca bude pokračovať aj do budúcna.  

Po prehliadke školy poţiadali  o dotáciu na rozšírenie plochy a rekonštrukciu posilňovne v čiastke 

cca 2.800 €. Z dôvodu ţe škola má najmenšiu telocvičňu medzi ZŠ v meste a ţiaci často krát vykonávajú 

základnú TV v nevyhovujúcich podmienkach. Poslanci sa zhodli, ţe pri dostatku finančných prostriedkov 

na obnovu športovísk  v rozpočte VMČ, prispejú na zrealizovanie rekonštrukcie posilňovne. 

 

Členovia VMČ prediskutovali činnosť Mestskej polície s Mgr. I. Zacharom v  Mestskej časti:  Martin–

Stred. Upozornili aby príslušníci MsP tolerantnejšie pristupovali k vodičom, ktorí navštevujú rodinných 

príslušníkov na sídlisku Prednádraţie. 

 

Členovia VMČ prerokovali návrh VZN o letných terasách a konštatovali, ţe súčasné znenie je 

vyhovujúce potrebám obyvateľov a návštevníkov mesta. 

 

Po obhliadke Ul. P. Mudroňa poslanci VMČ odporúčajú OKS opravu výtlkov chodníkov od jedálne pri 

ZŠ Ul. Mudroňova po Obvodný úrad, kde parkujú klienti tu sídliacich inštitúcií v blate alebo prachu. 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Vyjadrenie k odstráneniu dopravného značenia s textovým dodatkom „Okrem obyvateľov Ul. ....“ 

List č: Dopr. 9628/1124/10/10/Ţi 

VMČ je v súčasnej dobe za zachovanie dodatkových tabúľ mestskej časti Martin – Stred, kde je situácia 

s parkovaním špecifická. Je to jediná mestská časť kde je spoplatnené parkovanie. Niektorí vodiči majú 

snahu sa vyhnúť poplatkom za parkovanie a preto by po odstránení DZ parkovali pred obytnými domami 

a vo vnútro blokoch.  

 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


