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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 10/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 25. 8. 2011 

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

 

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1201/2011/72-2/Kub 

Ţiadatelia: Martin Kačic 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku Ul. tehelná, parc. č. KN-C 601/121 

o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie   
 

 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: ÚHAM/859/2011-Kub/53 

Ţiadatelia: Ing. Alexander Oblúk 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje so UHAM a nesúhlasí s odpredajom pozemkov 

 parc. č. KN-C 273 o výmere cca 400  m
2  

k. ú. Martin 

 parc. č. KN-C 297/3 o výmere cca 559 m
2  

k. ú. Martin 

parc. č. KN-C 298/2 o výmere cca 95 m
2  

k. ú. Martin 

parc. č. KN-C 298/62 o výmere cca 60 m
2  

k. ú. Martin 

parc. č. KN-C 298/33 o výmere cca 94 m
2  

k. ú. Martin 

 

na námestí S.H. Vajanského. Je vo verejnom záujme tieto pozemky neodpredávať. 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: ÚHAM/879/2011-Val-72A 

Ţiadatelia: Ing. Branislav Bella 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje so UHAM a nesúhlasí  s odpredajom časti pozemku parc. 

č. 268/1 o výmere cca 50  m
2  

k. ú. Martin pri budove MsÚ
 

 

 

Vyjadrenie k prenájmu pozemku pod prefabrikovanú garáž 

List č.: ÚHAM/1009/2011 /61-2/Kub  

Ţiadatelia: Ing. Hašková 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s prenájmom pozemku č. KN-C 316/4 o výmere 27  m
2  

k. ú. 

Martin 

 

 

Vyjadrenie k obnove strešnej krytiny na budove CVČ Kamarát 

List č.: ÚHAM/1237/2009 /63-Kraj 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie a odporúčania UHAM k predloţenej projektovej dokumentácii 

k stavebnému povoleniu. 
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Vyjadrenie k funkcii pozemku – pri plavárni 

List č.: ÚHAM/0967/2011 /080-2/Šot 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje so UHAM a nesúhlasí s odpredajom pozemku KN-C 

176/71 o výmere 2 731  m
2  

k. ú. Martin  a poţaduje o zachovanie jeho športovo-doplnkovej funkcie. 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS na podnet obyvateľov Ul. Záborského č. 12 o zistenie príčiny upchania 

kanalizačnej vpuste, ktorá bola uţ v tomto roku čistená a stále neodteká. Taktieţ o vyčíslenie nákladov, 

potrebných na odstránenie poruchy. 

 

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

vchody č. 1,3,5 o vypracovanie grafického návrhu rozšírenia komunikácie polo vegetačnými panelmi  

a opravu popraskanej komunikácie pred obytným domom 

 

 

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

vchody č. 1,3,5 o vypracovanie návrhu rozšírenia komunikácie polo vegetačnými panelmi  a opravu 

popraskanej komunikácie pred obytným domom. 

 

 

Poslanci VMČ Martin –Stred schválili, z rozpočtu VMČ dotáciu pre Tenisový klub mesta Martin 

vo výške 300 € na zabezpečenie účasti 8 mládeţníckych a seniorských druţstiev na majstrovských 

súťaţiach súťaţnom v ročníku  2011.  

 

 

VMČ ţiada MsP na základe poţiadaviek obyvateľov obytného domu na Ul. Škultétyho č. 13, 

o zvýšenie  hliadkovej činnosti v lokalite, kde vo zvýšenej miere bezdomovci narušujú verejný poriadok 

bezdomovci konzumáciou alkoholu a prespávajú v obytnom dome. 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


