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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 14/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 24. 11. 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/1641/2011/101-2/Kub 

Žiadatelia: Dušan Urban 

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

parc. č. KN-C 601/135 o výmere 18  m
2  

k. ú. Martin 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáže 

List č.: ÚHAM/1618/2011/108-2/Kub 

Žiadatelia: Miroslav Perniš s manželkou 

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

parc. č. KN-C 601/51 o výmere 20 m
2  

k. ú. Martin 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáže 

List č.: ÚHAM/1618/2011/108-2/Kub 

Žiadatelia: Peter Kresan 

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

parc. č. KN-C 612/38 o výmere 18 m
2  

k. ú. Martin 
 

Vyjadrenie k stavebnému konaniu rekonštrukcia HV na Ul. A. Pietra – P. Mudroňa  2.časť 

List č .: Dopr.221/19825/11/11/Hj 

Žiadatelia: ENERGIA s.r.o. 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom berie vyjadrenie k stavebnému konaniu rekonštrukcia HV na Ul. A. 

Pietra – P. Mudroňa na vedomie pri splnení podmienok OKS. 

 

Vyjadrenie k stavebnému konaniu rekonštrukcia HV na Ul. A. Pietra – P. Mudroňa  3.časť 

List č .: Dopr.222/19827/11/11/Hj 

Žiadatelia: ENERGIA s.r.o. 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom berie vyjadrenie k stavebnému konaniu rekonštrukcia HV na Ul. A. 

Pietra – P. Mudroňa na vedomie pri splnení podmienok OKS. 

 

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. ÚPN –SÚ Martin 

List č.: ÚHAM/1747/2011/-Val/UP01 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom berie oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. ÚPN –SÚ 

Martin na vedomie. 
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Požiadavky občanov 

 

VMČ žiada OKS príslušný odbor MsÚ na základe požiadaviek obyvateľov o zistenie skutkového 

stavu drevenej búdy, vo vnútrobloku na Ul. Kuzmányho, kto je majiteľom, či je vydané povolenie na 

úžívanie, lebo objekt je zanedbaný a pôsobí neesteticky pre celé okolie. 

Termín: 12/2011 

 

 

VMČ žiada OKS, oddelenie životného prostredia na základe požiadaviek obyvateľov o zmenu 

umiestnenia nádob na separovaný zber na Ul. Hviezdoslavovej č.26, 28, 30 a vybudovanie stojísk pod 

nádoby. Umiestnenie nádob odkonzultovať s firmou Brantner. V súčasnosti sú umiestnené na tráve 

a pôsobia neesteticky.  

 

 

VMČ žiada OKS o vypracovanie cenovej kalkulácie opravy nájazdov chodníkov na Ul. 

Kuzmányho 18, 19 a 20, 21. 

Termín: 12./2011 

 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


