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  Mestská časť:  Martin - Stred 
 

Zápisnica č. 10/2012 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 26.7. 2012 

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

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    MUDr. Homola Igor 

  

Poslanci VMČ schválili, z rozpočtu VMČ prostriedky na opravu chodníkov vo výške do 14 000.- €. 

- na opravu chodníka M.R.Štefánika č. 76-78 v celej šírke pred domom  cca 10 700.- Eur 

- na opravu chodníka pri Martimexe cca 3 300.- Eur 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 

 

Doručená pošta z MsÚ 

  

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku  

List č.: ÚHAM/733/2012-2Val/48A 

Ţiadatelia: Dušan Novanský 

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

parc. č. KN-C 1071/62 o výmere 4  m
2  

k. ú. Martin 

 

Vyjadrenie k projektu pre stavebné konanie „Obnova 1. historickej budovy MS“ 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k projektu pre stavebné konanie „Obnova 1. historickej budovy MS“ 

na Ul. M.R. Štefánika v mestskej časti Martin - Stred pri dodrţaní podmienok stanovených odborom KS. 

 

Vyjadrenie k  prenájmu pozemku  

List č.: ÚHAM/0661/2012/062-1/Šot 

Ţiadatelia: rod. Darnadyová 

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

parc. č. KN-C 316/4 o výmere cca 14  m
2  

k. ú. Martin na ktorom je postavená plechová garáţ. 

 

Vyjadrenie k  zámene pozemkov  

List č.: ÚHAM/657/2012-2Val/45 

Ţiadatelia: StMC, s.r.o. 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom sa stotoţňuje so UHAM a nesúhlasí  so zámenou časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta parc. č. KN-C 362/1 a  parc. č. KN-C 402/1
  
k. ú. Martin za pozemky na Ul.Záborského. 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ opätovne ţiada OKS (Zápisnica VMČ č. 05/2012 z 29. 3. 2012)  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 opätovne ţiada OKS, Ul. Záborského č. 11 o kalkuláciu nákladov na vybudovanie parkoviska pred 

obytným domom. Povrch realizovaný z makadamu a osadenie obrubníkov. 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin – Stred 


