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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 05/2012 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 29. 3. 2012 

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

 

 

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

 
 

Doručená pošta z MsÚ 

  

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku  

List č.: ÚHAM/167/2012-Val/13A 

Ţiadatelia: Novanský Dušan 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom nesúhlasí s odpredajom mestského pozemku časti parc. č. 1071/62 a 

parc. č. 1071/1 o výmere cca 100 m
2
, nakoľko sa predmetné pozemky nachádzajú v blízkosti obytných 

domov. VMČ uţ minulosti riešil sťaţnosti obyvateľov na hlučnosť prevádzky pivárne. Je predpoklad ţe 

odpredajom pozemkov by sa situácia ešte zhoršila. VMČ v budúcnosti plánuje na týchto pozemkoch 

vybudovať parkovacie miesta pre verejnosť. Ţiadame Ing. Valáškovú aby, predkladala k prejednávaným 

materiálom aktuálne snímky z mapy a poskytovala tak relevantné informácie. 

 

Vyjadrenie k územnému konaniu „Prípojka verejnej telekomunikačnej siete M.R. Štefánika 72. 

List č.: Dopr. 254/15508/02/12/Hji 

Ţiadateľ: Michlovský spol. s.r.o. 

VMČ berie vyjadrenie k územnému konaniu „Prípojka verejnej telekomunikačnej siete M.R. Štefánika 72 

na vedomie, pri dodrţaní podmienok stanovených odborom KS. 

 

 

Vyjadrenie k projektu pre stavebné konanie „ Dodatočná realizácia loggí na Ul. Holubyho“ 

List č: Dopr. 15709/186/03/12/Ţi 

Ţiadatelia: SVB „Pingeon“ 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k projektu pre stavebné konanie „ Dodatočná realizácia loggí na Ul. 

Holubyho“ v mestskej časti Martin - Stred pri dodrţaní podmienok stanovených odborom KS. 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS, oddelenie ţivotného prostredia, na základe poţiadavky obyvateľov Ul. Bjorsonova č. 

4807/5 o orezanie korún stromov (javorov) v tesnej blízkosti domu, ktorých konáre udierajú do okien 

a obvodového plášťa domu.  

 

VMČ ţiada OKS, oddelenie ţivotného prostredia, na základe poţiadavky a zápisu z domovej schôdze 

obyvateľov Ul. Moyzesova č. 14 o orezanie, prípadne výrub stromov v tesnej blízkosti juţnej strany 

domu.  
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VMČ ţiada OKS o spevnenie príjazdovej cesty, na pozemku mesta, k domu Ul. Škultétyho 473/3 

vysypaním makadamom alebo štrkom  z  prostriedkov VMČ do výšky 300 €, aby sa zabránilo ďalšej 

erózii a znehodnocovaniu pozemku pri dome.  

 

VMČ ţiada OKS, oddelenie ţivotného prostredia, o presun VKK z pred ZUŠ Ul. P. Mudroňa pred ZŠ Ul. 

Mudroňa v termíne jarnej očisty.  

VMČ súhlasí s vyčlenením prostriedkov na rekonštrukciu atletickej dráhy v areáli  ZŠ Ul. Mudroňa vo 

výške 1500€ z prostriedkov VMČ – stred a 1500€ s prostriedkov určených na budovanie a obnovu 

športovísk na základe Koncepcie športu. 

 

 

VMČ ţiada OKS o realizáciu parkoviska pri obytnom dome na Ul. Thurzova č.1 na základe ukončenej 

verejnej súťaţe z prostriedkov VMČ. 

 

 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


