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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 01/2012 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 5. 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/675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Stanislav Fulír 

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

parc. č. KN-C 601/189 o výmere 19  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Juraj Barbuščák s manţelkou 

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

parc. č. KN-C 601/174 o výmere 20  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Oľga Filipová 

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

parc. č. KN-C 601/277 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Andrej Gelačák 

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

parc. č. KN-C 601/274 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Július Ohmír 

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

parc. č. KN-C 601/89 o výmere 17  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Gabriela Gandíková 

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

parc. č. KN-C 601/88 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 
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Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/675/2011/102-2/Kub 

Ţiadatelia: Zdeněk Sitta 

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

parc. č. KN-C 601/168 o výmere 20  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Michal Šúlovský 

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

parc. č. KN-C 601/219 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Antonín Sekanina 

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

parc. č. KN-C 601/269 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Branislav Glejtek 

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

parc. č. KN-C 601/281 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Jaroslava Rabiňáková 

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

parc. č. KN-C 612/214 o výmere 19  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Pavel Rabiňák s manţelkou 

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

parc. č. KN-C 612/33 o výmere 19  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Ing. Viola Kňazková 

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

parc. č. KN-C 601/151 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Pavel Mihálik 

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

parc. č. KN-C 601/302 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Ing. Marián Cetl 

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

parc. č. KN-C 601/202 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 
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Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1744/2011- Men/072A 

Ţiadatelia: Ján Šup 

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

parc. č. KN-C 612/17 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1885/2011/147-2/Šot 

Ţiadatelia: Dušan Bambušek 

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

parc. č. KN-C 612/30 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/1885/2011/147-2/Šot 

Ţiadatelia: Anna Halásová 

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

parc. č. KN-C 601/279 o výmere 18  m
2  

k. ú. Záturčie 

 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: ÚHAM/1659/2011- Men/070 

Ţiadatelia: SVB Hviezda 

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

parc. č. KN-C 316/4 pod obytným domom Ul. Hviezdoslavova 52, 54. 

 

 

 

 

Požiadavky občanov 

 

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

Ul. Hviezdoslavova 39-43 posúdiť orezanie, prípadne výrub javora, zasahujúceho do elektrického vedenia 

a zapríčiňujúci nedostatok slnečného svitu v bytoch a orezanie ihličnanov, prípadne výrub stromov pri 

parkovisku ktoré majú viac suchých konárov. 

 

 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


