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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 15/2011 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 15. 12. 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/1745/2011/109-2/Kub 

Ţiadatelia: Štefan Vlţák s manţelkou 

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

parc. č. KN-C 601/354 o výmere 18  m
2  

k. ú. Martin 

 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: ÚHAM/1696/2011-069A 

Ţiadatelia: František Liptaj s manţelkou 

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

parc. č. KN-C 183/33 a  parc. č. KN-C 183/58 o celkovej výmere 154 m
2  

k. ú. Martin a odporúčame 

predmetný pozemok prenajať za podmienok navrhnutých ÚHAM. 

 

 

Vyjadrenie k podnetu Mestskej polície Martin – neupravený trávnatý porast Ul. Moskovskej 

List č.: MP 1704/2011 –VP 

List č.: MP 1707/2011 –VP 

List č.: MP 1707/2011 –VP 

VMČ prijal stanovisko v ktorým berie na vedomie upozornenia firme Novalis s.r.o. a ďalších fyzických 

osôb na odstránenie neupraveného trávnatého porastu na pozemkoch v ich vlastníctve na Ul. Moskovskej.  
 

 

Vyjadrenie k podnetu Mestskej polície Martin – drevený objekt na Ul. Kuzmányho 

List č.: MP 1705/2011 -VP 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom na podnet obyvateľov ţiada Odbor majetku a sluţieb o zabezpečenie   

odstránenie dreveného objektu  na Ul. Kuzmányho 

 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS príslušný odbor  na základe poţiadaviek obyvateľov o opravu stĺpu verejného 

osvetlenia na Ul. Thurzovej, kde sú odhalené el. káble a hrozí nebezpečenstvo úrazu  
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VMČ ţiada OKS, príslušný odbor,  z pozície správcu mestských komunikácií o riešenie situácie uzavretia 

a oplotenia parkoviska pred Úradom práce na Ul. Tajovského. 

1.  ÚPSVaR si svojvoľne zriadil parkovisko na chodníku na Ul. Tajovského (po  upozornení ho zrušil)  

2. ÚPSVaR si svojvoľne oplotil vybudované parkovisko a zamedzil vstup na parkovisko občanom, ktorí 

sú jeho návštevníkmi.  

ÚPSVaR si umiestnil dodatkovú tabuľu, ţe parkovisko je určené len pre zamestnancov, hoci pri 

kolaudácií mu bolo určené, ţe parkovisko musí slúţiť aj klientom ÚPSVaR.  

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


