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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 8/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 23. 6. 2011 

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

 

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

Hostia:   Mgr. Zachar Ivan, MsP 

    p. Valko, Dobrovoľná požiarna ochrana 

 

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

Upozornili aby príslušníci MsP zvýšili hliadkovú činnosť v parčíku na Ul. Záborského, pred dekanátom 

JLF UK, kde sa často na lavičkách zdrţujú osoby popíjajúce alkohol a zakladajú oheň.  

Taktieţ aby dohliadli na poriadok pri Turčianskej galérii, (umiestnenie kontajnerov a kvetináčov) 

 

VMČ sa stotoţňuje  s návrhom na rekonštrukciu komunikácií v mestskej časti Martin - Stred 

 

- Rekonštrukcia komunikácie na rohu Štefánika a Škultétyho  -  cca 20 tis. € (zdôvodnenie: časť 

komunikácie M.R.Štefánika – od Škultétyho po V.P.Tótha, navrhnutá na rekonštrukciu  je 

v dezolátnom stave a sústavné vysprávky sú nielen neekonomické ale  nestačia zastaviť rýchlo 

postupujúci rozpad komunikácie, táto časť je okrem toho súčasťou frekventovaného prechodu 

stredom mesta z Ulice A.Pietra na Ul. P. O. Hviezdoslava popred Polikliniku, Memorandove 

námestie, Tatrabanku, OD FIX, Ţivenu. Táto poškodená časť  je tieţ pokračovaním 

zrekonštruovanej pešej zóny – III. etapa a pôjde popri nej nový cyklochodník. Jej rekonštrukcia 

zároveň skrášli stred mesta) 

 

- Rekonštrukcia V.P.Tótha /od Tatrabanky po Hviezdoslavovu/   -  cca 50 tis. € (zdôvodnenie:  táto 

komunikácia, navrhnutá na rekonštrukciu  je v dezolátnom stave a sústavné vysprávky sú nielen 

neekonomické, ale nestačia zastaviť rýchlo postupujúci rozpad komunikácie, táto časť je okrem 

toho súčasťou frekventovaného prechodu stredom mesta z Ulice A.Pietra na Ul.P.O.Hviezdoslava 

okolo mestského úradu) 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/840/2011 – Men/035/A 

Ţiadatelia: rod. Gabrišová 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku Ul. tehelná, parc. č. KN-C 601/290 

o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie   
 

 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/838/2011/48-2/Kub 

Ţiadatelia: F. Laššo 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku Ul. tehelná, parc. č. KN-C 601/133 

o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 
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Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/840/2011 – Men/035/A 

Ţiadatelia: Ţ. Váleková 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku Ul. tehelná, parc. č. KN-C 601/26 

o výmere 22  m
2  

k. ú. Záturčie  
 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/839/2011/49-2/Kub 

Ţiadatelia: A. Stacho 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku Ul. tehelná, parc. č. KN-C 612/8 

o výmere 20  m
2  

k. ú. Záturčie 
 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS na obyvateľov a právnických osôb Ul. Kuzmányho rekonštrukciu nájazdu na 

chodník z hlavnej cesty, na  Ul.Kuzmányho (pri poţiarnej zbrojnici) firiem, ktoré vyuţívajú tento nájazd. 

Kontaktná osoba p. Valko, tel. 0915 859 354 

 

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

vchody č. 1,3,5 o vypracovanie návrhu rozšírenie a opravu komunikácie pred obytným domov za 

spoluúčasti SVB. s prihliadnutím aj na rekonštrukciu poškodenej cesty pred domom 

 

VMČ ţiada OKS o odstránenie vypálených kríkov kosodreviny na Ul. Tajovského pri parkovisku 

pred DK Strojár 

 

VMČ ţiada OKS v spolupráci a po konzultácii  s dopravnou políciou o odstránenie dopravnej 

značky „Zákaz odbočenia v pravo“ s dodatkovou tabuľou, na ľavej strane Ul. Mudroňa pred odbočkou 

k Prioru. 

 

VMČ ţiada OKS základe poţiadaviek cestujúcich, aby v spolupráci so SAD Ţilina boli odstránené 

výtlky na chodníkoch autobusového nástupišťa, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


