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 Mestská časť:  Martin - Stred 
 

Zápisnica č. 08/2012 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 28.5. 2012 

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

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

Doručená pošta z MsÚ 

  

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pri obytnom dome 
List č.: ÚHAM/411/2012-Men/007/A 

Ţiadatelia: SVB Tóthova 10 

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

C 313/1 k.ú Martin výmere cca 660 m
2
, pozemok je súčasťou obytného súboru tvoreného 3- bytovými 

domami a tvorí spoločný dvor. 

 

Vyjadrenie k zabezpečeniu prístupu na pozemok 

List č.: ÚHAM/439/2012-Val/007 

Ţiadatelia: Ing. Peter Jurčík 

VMČ berie na vedomie stanovisko UHAM a súhlasí s jeho odporúčaniami. 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ ţiada OKS o likvidáciu nelegálnej skládky odpadu pri chodníku k SPŠ na Ul. Novomestského, nad  

tenisovými kurtmi. Zároveň ţiada MsP o monitorovanie tejto lokality, lebo vznik týchto skládok sa uţ 

viackrát opakoval.  

 

VMČ ţiada OKS doplnenie dodatkovej tabule dopravnej značky, zákaz vjazdu,  na Ul. Daxnerovej, pri 

vstupe na Ul. Nováka o č. „14“. Čo by umoţnilo aj vjazd aj obyvateľom domu Ul. Moyzesova 14. A tieţ 

doplnenie dodatkovej tabule dopravnej značky, zákaz vjazdu,  na Ul. P. Mudroňa o „majiteľov garáţí“, 

 

VMČ ţiada OKS, po odkonzultovaní s dopravnou políciou, o  vyznačenie chýbajúcich prechodov pre 

chodcov na kriţovatkách ulíc: 

- Ul. A.Pietra – Ul. Kukučínová pri Atriu 

- Ul. Thurzova – Atrium 

- Ul. A.Pietra – Ul. Škultétyho pri zastávke SAD 

 

VMČ ţiada OKS, oddelenie ţivotného prostredia, na základe poţiadavky obyvateľov Ul. P.O 

Hviezdoslava č. 2 o orezanie korún stromov (javor, breza). Konáre zasahujú do parkoviska a poškodzujú 

zaparkované autá. 

  

VMČ ţiada OKS, oddelenie ţivotného prostredia, na základe poţiadavky obyvateľov Ul. P.O 

Hviezdoslava č. 39 o opravu 3 lavičiek pred vchodmi č. 67, 70,72 a osadenie 2 lavičiek pred vchod č. 74 

a č. 76 s prostriedkov VMČ. 

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 
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         predseda MsČ Martin - Stred 


