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 Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 07/2012 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 10.5. 2012 

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

 

 

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

Hostia:   Ing. Ján Zajac, MsÚ 

    Ing. Miroslav Lepeta, Turiec a.s. 

    p. Božena Ďuríčková, Ul. Záborského č. 11 

 

 

 

Ing. Miroslav Lepeta, Turiec a.s oboznámil členov VMČ s projektom vybudovania parkovacích 

miest v lokalite Štúrova štvrť, ktoré by sa mohli realizovať na mestských pozemkoch, čím by sa značne 

vylepšila situácia s parkovaním v centre mesta. VMČ súhlasí s oslovením a rokovaniami zástupcov 

obyvateľov (predsedov SVB), aby sa vyjadrili a pripomienkovali navrhovaný zámer.   
 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

  

Vyjadrenie k prenájmu  pozemku pod stánok 

List č.: ÚHAM/285/201- Men/004A 

Ţiadatelia: Mgr Mária Blašková 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje so UHAM a súhlasí  s prenájmom pozemku  parc. č. KN-

C 4232/92 k.ú Martin výmere cca 6 m
2
 a časť parc. č. KN-C 4232/3  k.ú Martin výmere cca 3 m

2 
pod 

dočasnou stavbou predajného stánku.  

 

Vyjadrenie k vyhláseniu obchodnej súťaže na objekt výmenníkovej stanice 

List č.: 16268/2012 

VMČ súhlasí s vyhlásením obchodnej súťaţe na objekt výmenníkovej stanice na Ul. J. Nováka parc. 

č. KN-C 1141/3 k.ú.  Martin výmere cca 205 m
2
 s podmienkami stanovenými UHAM. 

 

Vyjadrenie k prenájmu  nehnuteľností pod výstavbu Martinského centra biomedicínu pre JLF UK 

List č.: 15478/2012 

VMČ ţiada pred vyjadrením k prenájmu  nehnuteľností pod výstavbu Martinského centra biomedicínu 

pre JLF UK odborné stanovisko  UHAM, či je tento stavebný zámer v súlade s územným plánom mesta 

a spĺňa aj ostatné kritéria.  

 

 

Vyjadrenie k projektu organizácie dopravy pri rekonštrukcii horúcovodu na Ul. P. Mudroňa 

List č: Dopr. 15031/115_01/04/12/Ţi 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k projektu zmeny organizácie dopravy pri rekonštrukcii horúcovodu 

na Ul. P. Mudroňa v mestskej časti Martin - Stred pri dodrţaní podmienok stanovených odborom KS. 
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Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS, Ul. Záborského č. 11 o kalkuláciu nákladov na vybudovanie parkoviska pred obytným 

domom. Povrch realizovaný z makadamu a osadenie obrubníkov. 

 

VMČ ţiada OKS na základe poţiadavky obyvateľov  Átria na  Ul. A. Pietra o preverenie moţnosti zmeny 

dopravného značenia v zmene smeru jednosmernej dopravy na Ul. Thurzovej. 

 

VMČ ţiada OKS o realizáciu 2 chodníkov pri obytnom dome na Ul. Holubyho č.5 na základe ukončenej 

verejnej súťaţe z prostriedkov VMČ. 

 

VMČ ţiada OKS o spevnenie a vyrovnanie dvora pri obytnom dome  Ul. Mudroňa 494/2 vysypaním 

makadamom alebo štrkom  a osadenie lavičky vo dvore z  prostriedkov VMČ.  

 

VMČ ţiada OKS o spevnenie a vyrovnanie dvora pri obytnom dome  Ul. A. Pietra, ktorý je v správe 

Matra n.o.  vysypaním makadamom alebo štrkom  a osadenie lavičky vo dvore z  prostriedkov VMČ. 

 

VMČ ţiada OKS,  na základe poţiadavky obyvateľov Ul. Moyzesova č. 12, o rekonštrukciu chodníka ku 

vchodu k obytnému domu, ktorý je na mestskom pozemku a jeho vybudovanie zo zámkovej dlaţby, 

v spolupráci s domovou samosprávou z  prostriedkov VMČ v cene do 600 €. 

 

VMČ ţiada OKS o zahrnutie realizácie rozšírenia prístupovej komunikácie k bytovým domom na Ul. P. 

Mudroňa pri rekonštrukcii horúcovodu na Ul. P. Mudroňa od pošty ku galérii v mestskej časti Martin – 

Stred  

 

VMČ ţiada OKS, oddelenie ţivotného prostredia,  o orezanie korún stromov zasahujúcich do chodníka za 

priechodom pre chodcov medzi ZŠ a ZUŠ  Ul. Mudroňa. 

  

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


