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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

Zápisnica č. 04/2013 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 12. 3 . 2013 

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

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

Poslanci VMČ schválili, z rozpočtu VMČ dotáciu pre občianske združenie PRO ART AGENCY   

vo výške 300.- € na organizačno-technické zabezpečenie cyklického kultúrneho  podujatia  DOTYKY,   

ktoré sa koná v roku  2013.  

 

Poslanci VMČ žiadajú prednostku mestského úradu, aby písomný návrh OKS na opravy výtlkov 

v roku 2013 (Ing. Bella) v mestskej časti Martin–Stred bol tento predložený na posúdenie a odsúhlasenie 

aj  poslancom VMČ Martin – Stred. 

  

Poslanci VMČ berú na vedomie oznámenie ÚHAM o prerokovaní Územného plánu – Zmeny 

a doplnky č.5, ktoré sa bude konať 20.3. 2013 o 10.00 vo veľkej zasadačke MsÚ a. podľa možností sa ho 

zúčastnia. 

Doručená pošta z MsÚ 

  

Vyjadrenie k  prenájmu pozemku pod garáž 

List č.: 19330//2013 

Žiadatelia: Július Dansco 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s prenájmom pozemku parc. č. KN-C 601/327 o výmere 23  m
2  

k. ú. Záturčie v lokalite radových garáží na Tehelnej ulici. 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/29/2013/OL -6A 

Žiadatelia: Ing. Karin Vargová 

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

 parc. č. KN-C 622/3 k.ú Martin výmere cca 48  m
2
  odporúča prenájom pozemku podľa návrhu ÚHAM. 

Vyjadrenie k zámene pozemkov 

List č.:18476/2012 

Žiadateľ: Ing. Tibor Kočvara 

Žiadame stanovisko právneho oddelenia z akého dôvodu zamieňame pozemok o výmere 8  m
2 

za pozemok o výmere 1  m
2  

a prečo nepredávame požadovaný pozemok.  

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ žiada OKS, oddelenie životného prostredia, na základe požiadaviek obyvateľov Ul. Škultétyho 

473/3 zmenu rozmiestnenia VKK pri jarnej očiste 2013. Premiestniť VKK z  ul. A. Kmeťa 34 na ul. 

Škultétyho 3 

 

VMČ žiada OKS, oddelenie životného prostredia, na základe požiadaviek obyvateľov Ul. Moyzesova č. 

8-10 o prevedenie bezpečnostného orezu  konárov stromov čerešňa, breza, jabloň v okolí bytového domu, 

ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb a môžu spôsobiť aj škody na majetku.  

 

VMČ žiada OKS, oddelenie dopravy,  na základe listu M. Lašuta o vyšpecifikovanie miest na bezplatné 

parkovanie pri obytnom dome Ul. P. Mudroňa 30/21 (pri garážach, výmenička, pred MŠ) 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


