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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 13/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 27. 10. 2011 

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

 

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

     

 

 

VMČ ţiada OKS o zaradenie týchto investičných akcií do plánu na rok 2012: 

 

Plán  investičných akcií 2O12 - mestská časť Martin - STRED 
Rozšírenie parkoviska  a oprava chodníka Ul.A.Sokolíka 1,3,5 
 

Rozšírenie parkoviska Ul. Thurzova 1 

 

Rozšírenie prístupovej komunikácie Ul. Mudroňova do vnútroblokov k MŠ 

 

Rekonštrukcia chodníkov z vybudovaním parkovacích miest Ul. Mudroňova  

 

Obnova asfaltových chodníkov Ul. Novákova 5aţ 8 

 

Rekonštrukcia poškodených chodníkov na Ul. Kuzmányho 

 

Rekonštrukcia chodníkov V.P.  Thotha 

 

 

 

Oprava formulácie: Zápisnica č. 12/2011 z 12.10. 2011 

 

Poslanci VMČ schválili, z rozpočtu VMČ 200 € pre podporu športového podujatia, na zakúpenie 

športových potrieb pre najpočetnejšie zastúpenú mestskú časť. Martinskej celoročnej olympiády – pretek 

plávanie, ktorý sa konal  26. 10. 2011 na mestskej plavárni  

 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

  

Vyjadrenie k prípadnému odpredaju nehnuteľnosti na Ul. Nováka č. 17 

List č.: ÚHAM/1054/2011/101-2/Šot 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom nemá námietky k prípadnému odpredaju nehnuteľnosti na Ul. Nováka 

č. 17 parc. č. KN-C 905/1 , parc. č. KN-C 905/2, parc. č. KN-C 906
  
k. ú. Martin, pri splnení podmienok 

UHAM, ktoré budú mať vplyv na funkčné vyuţitie nehnuteľnosti 
 

Vyjadrenie k zámeru zriadeniu autoservis na Ul. Kuzmányho 

List č .: ÚHAM/1581/2011/86 – Kraj 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom nemá námietky k zriadeniu prevádzky pri dodrţaní hygienických 

noriem (hluk, likvidácia olejov, prašnosť atď.) a pri splnení podmienok UHAM. 
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Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS o  vypracovanie cenovej kalkulácie inštalácie  verejného osvetlenia na 

komunikácii - odbočku z Ulice Hviezdoslavovej k MsÚ a do skladov OD Fix 1-2 ks (VO). Komunikácia 

je vo vlastníctve Mesta Martin 

 

VMČ ţiada OKS, o zorganizovanie stretnutia s majiteľmi garáţí na Ul. tehelnej a obhliadky 

prístupovej komunikácie ku garáţam  

Termín: 11/2011. 

 

VMČ ţiada OKS, oddelenie ţivotného prostredia, na základe poţiadaviek obyvateľov Ul. 

Šoltésovej č. 8, 9, 10, pop. č. 93  posúdiť orezanie, prípadne výrub stromov, ktoré zapríčiňujú upchávanie 

rín, prerastanie do odpadového potrubia a nedostatok slnečného svitu. 

Termín: 11.- 12./2011. 

 

VMČ ţiada ÚHAM o vypracovanie návrhu pouţitého materiálu na opravy chodníkov na Ul. 

Kuzmányho, kde je poškodený asfaltový povrch  a rozpadnuté obrubníky, z dôvodu zaradenia tejto 

opravy do investičných akcií v mestskej časti Martin – Stred. 

Termín: 12./2011 

 

VMČ ţiada ÚHAM, na základe poţiadaviek obyvateľov Ul. Šoltésovej č. 8, 9, 10, pop. č. 93 

o vypracovanie návrhu parkovacích miest pred obytným domom.. 

Termín: 11. 2011. 

 

VMČ ţiada OKS na základe poţiadaviek obyvateľov Ul. Šoltésovej č. 21, 22 o kalkuláciu 

rozpočtu  úpravy (zníţenie) vjazdu do priestoru vnútrobloku, kde dochádza k poškodeniu podvozku 

motorových vozidiel. 

 

 Na Ul. P. Mudroňa  vo vnútroblokoch budov,  kde sídlia rôzne právnické subjekty  sa nachádzajú 

plochy vhodné na vybudovanie parkovacích miest. Ţiadame MsP o preverenie vyuţívania a moţnosti 

parkovania. 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


