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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

Zápisnica č. 5/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 28. 4. 2011 

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

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Vyjadrenie k umiestneniu prevádzky Vinotéka v objekte železničnej stanice 

List č.: ÚHAM/325/2011/19-Kraj 

List č.: ÚHAM/325/2011/30-Kraj 

Ţiadateľ:  p. Jelšíková 

Po dodatku k ţiadosti,  v ktorom ţiadateľka uvádza ţe v prevádzke nebude víno predávané na drobno 

a nebude zriadené posedenie, VMČ prijal stanovisko v ktorom súhlasí s umiestnením prevádzky Vinotéka 

v objekte ţelezničnej stanice pri dodrţaní podmienok, ktoré stanovujú dotknuté inštitúcie. 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: 10303/2011 

Ţiadatelia:  JLF UK 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku pod stavbou JLF UK  k.ú.  

Martin, výmere 1 m
2  

Ul. Záborského pod budovou dekanátu JLF UK.  

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: ÚHAM/0333/2011/031-Šotj 

List č.: 12874/2011 OMaS 

Ţiadatelia: obyvatelia domu   

VMČ ţiada stanovisko MATRy, ktorá má vydané územné rozhodnutie na stavbu bytového domu na 

susednej parcele. Taktieţ ţiada Odbor majetku a sluţieb o informáciu na základe  akého právneho vzťahu 

vyuţívajú parcelu č. KN-C 330/2 o výmere 658  m
2
 ako záhrady, obyvatelia susedného obytného domu. 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku a časti nehnuteľnosti 

List č.: ÚHAM/358/2011/Val/33Aj 

Ţiadatelia: MUD. Mareková 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku parc. č. 815/10 o výmere 20  m
2 

a nehnuteľnosti na parc. č. 815/10 o výmere cca 28  m
2
. Nehnuteľnosť má spoločnú strechu s prevádzkou 

zubnej ambulancie, ktorej vlastníkom je ţiadateľka a celý objekt potrebuje rekonštrukciu. 
 

 

Vyjadrenie k rozhodnutiu k projektu pre územné konanie 

List č: Dopr. 71/13305/03/11/Hj 

Ţiadatelia: Martico a.s. 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k projektu pre územné konanie pre „Stavebné úpravy a dostavbu 

areálu Evanielickej základnej školy“ v mestskej časti Martin - Stred pri dodrţaní podmienok stanovených 

odborom KS. 

 

Rozšírenie prístupovej komunikácie k bytovým domom na Ul. P. Mudroňa 

VMČ ţiada OKS na základe návrhu UHAM o odhad ceny realizácie stavby „Rozšírenie prístupovej 

komunikácie k bytovým domom na Ul. P. Mudroňa“ 

 



 2 

Parkovisko pri obytnom dome na Ul. Thurzova č.1  
VMČ ţiada OKS o realizáciu parkoviska pri obytnom dome na Ul. Thurzova č.1 na základe návrhu 

UHAM.. Stavba bude financovaná z prostriedkov VMČ Martin – Stred. 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS na základe poţiadaviek obyvateľov Ul. Holubyho č. 49 o odstránenie betónovej 

konštrukcie viď. foto. 

 

 
 

 

VMČ ţiada OKS na základe poţiadaviek obyvateľov Ul. Holubyho č. 49 orezanie stromov pred obytným 

domom 

 

 

VMČ ţiada ÚHAM na základe poţiadaviek SVB pri obytnom dome na Ul. A. Sokolíka č 131, vchody č. 

1,3,5 o vypracovanie návrhu šikmých parkovacích miest pred obytným domov s prihliadnutím aj na 

rekonštrukciu poškodenej cesty pred domom.  

 

 

VMČ ţiada OKS v spolupráci s SVB pri obytnom dome na Ul. A. Sokolíka č 131, vchody č. 1,3,5 úpravu 

okolia domu (odstránenie koreňov vypílených stromov, rozmiestnenie makadamu, obnovu zelene) 

z prostriedkov VMČ Martin – Stred. 

 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


