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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 02/2012 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 18. 1. 2012 

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

 

 

 

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/1675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Dušan Záborský 

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

parc. č. KN-C 601/193 o výmere 19  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/2110/2011- Men/081A 

Ţiadatelia: William a Katarína  O´Brien 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom podmieňuje súhlas s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 316/4 

o výmere cca 26  m
2  

k. ú. Martin súhlasom ostatných obyvateľov obytného domu. 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/2112/2011- Men/083A 

Ţiadatelia: Katarína Bogniarová 

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

parc. č. KN-C 601/93 o výmere 17  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1619/2011- Men/067A 

Ţiadatelia: Jozef Letrich s manţelkou 

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

parc. č. KN-C 601/85 o výmere 17  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1987/2011/Va-40 

Ţiadatelia: Ing. Jaroslav Zigo 

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

časti parc. č. KN-C 170/1 za účelom výstavby garáţe z dôvodov uvedených v stanovisku UHAM. 

 

Vyjadrenie k  prenájmu pozemku  

List č.: ÚHAM/1820/2011/141-2/Šot 

Ţiadatelia: Elena Jakubcová 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje so stanoviskom UHAM a nesúhlasí  s prenájmom časti 

pozemku parc. č. KN-C 367/9 o výmere cca 20  m
2  

k. ú. Martin na ktorom chce ţiadateľka postaviť 

prefabrikovanú garáţ. 
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Vyjadrenie k  odpredaju pozemkov pod garáže 

List č.: ÚHAM/1617/2011/137-2/Šot 

Ţiadatelia:  Pavel Kompan s manţelkou 

  Róbert Brestovanský s manţelkou 

  Milan Pekár s manţelkou 

  Mária Palúchová  

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

pod garáţe v lokalite Štúrovo námestie a odporúča zachovať súčasný nájomný vzťah, ktorý môţe byť 

v budúcnosti predlţený.  

 

Územnoplánovacia informácia vyjadrenie k odpredaju pozemku 

List č.: ÚHAM/1494/2011/116-1/Šot 

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

pozemku parc. č. KN-C 165/13 o výmere cca 533  m
2  

k. ú. Martin na iné účely ako, podľa územného 

plánu v tejto lokalite, na SD1- oddychové parky. 

 

Vyjadrenie k  prenájmu pozemku 

List č.: ÚHAM/0013/2012/005-2/Šot 

Ţiadatelia: Central European Advertising, s.r.o. 

prijal stanovisko v ktorom  nesúhlasí  s prípadným odpredajom časti pozemku parc. č. KN-C 165/9 

o výmere cca 3200  m
2  

k. ú. Martin za navrhnutých podmienok. 

 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ  na základe poţiadavky obyvateľov obytného domu Ul. Moyzesova č.6 súhlasí s odpredajom časti 

pozemku parc. č. KN-C 1071/1
  

k. ú. Martin ostatné plochy, o výmere cca 80 m
2
, Táto časť parcely  je 

súčasťou dvora,  ktorý je vo vlastníctve obyvateľov obytného domu parc. č. KN-C 1088/1 
 
k. ú. Martin  

 

 

 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


