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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 11/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 29. 9. 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 garáže 

List č.: ÚHAM/1246/2011-Men/052A 

Ţiadatelia: Mgr. Ivan Riabič 

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

parc. č. KN-C 1151/3 o výmere 19  m
2  

k. ú. Martin 

parc. č. KN-C 1151/5 o výmere 13  m
2  

k. ú. Martin 

parc. č. KN-C 1151/6 o výmere 17  m
2  

k. ú. Martin 

Pozemok  sa nachádza na Ul. Moyzesovej pri obytnom dome
 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: ÚHAM/1241/2011--Men/055A  

Ţiadatelia: Silvia Repoňova a spol. 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje so UHAM a súhlasí s odpredajom pozemku 

 parc. č. KN-C 1076/1 o výmere cca 878 m
2  

k. ú. Martin.  

Pozemok  sa nachádza na Ul. Moyzesovej pri obytnom dome 

 

Rozhodnutie k obmedzeniu premávky 

List č: Dopr. 155/16784/07/11/Hj 

Ţiadatelia: Dombyt spol. s r.o. 

VMČ berie na vedomie rozhodnutie k obmedzeniu premávky na Ul. Štúrové námestie 38-40 z dôvodu 

opravy komínových telies z montáţnej plošiny 

 

Územnoplánovacia informácia – odpredaj budovy a pozemku 

VMČ  berie na vedomie územnoplánovaciu informáciu o odpredaji budovy a pozemku v ktorom sa 

stotoţňuje s poţiadavkami  UHAM pri prípadnom s odpredajom budovy a pozemkov, parc. č. KN-C 

298/5 o výmere 324  m
2  

k. ú. Martin a KN-C 298/59 o výmere 636  m
2  

k. ú. Martin. 

 

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

VMČ poţaduje 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 čo by viedlo k zhoršeniu situácie s parkovaním, ktorá je uţ v za súčasného stavu značne 

komplikovaná.  

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS o realizáciu rozšírenia komunikácie polovegetačnými panelmi  a opravu popraskanej 

komunikácie po koreňoch stromov ,pred obytným domom Ul. A. Sokolíka č 131, vchody č. 1,3,5 na 

základe o vypracovaného návrhu UHAM 
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VMČ opätovne 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 OKS na základe poţiadaviek SVB pri obytnom dome na Ul. A. Holubyho 49 

odstránenie dier na komunikácii pred vchodom do domu 

 

VMČ ţiada OKS na základe poţiadaviek SVB pri obytnom dome na P.O.Hviezdoslava č.82 

opravu parkoviska (prepadnuté jamy). Jeho  spevnenie  (ubitie makadami a dosypanie štrku). Nakoľko sa  

jedná o novovybudované parkovisko preveriť či sa na opravu nevzťahuje záruka. 

 

VMČ ţiada MsP, na základe poţiadaviek a výhrad obyvateľov a prevádzok pri „Stahlovej trţnici“ 

o preverenie náleţitostí súvisiacich zo zriadením a prevádzkou plateného parkoviska v tejto lokalite. 

 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


