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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

Zápisnica č. 08/2013 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 29. 4 . 2013 

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

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

VMČ žiada OKS, oddelenie životného prostredia o inventarizácia drevín v lokalite Štúrovo 

námestie v cene do 300,-€ z prostriedkov VMČ. 

 

Poslanci VMČ schválili, z rozpočtu VMČ dotáciu pre Asociáciu lekárnikov Slovenska vo výške 

300,- € na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia, krst knižky aforizmov Jula Ondreja „Za hrsť 

žihadiel“, ktorý sa bude konať v Slovenskom komornom divadle v Martine.  

 

VMČ opätovne žiada OKS (zápisnica 18.4.13) na základe odborného stanoviska Ing. Bielika 

o  vybudovanie novej kanalizačnej vpuste na križovatke Ul. A. Kmeťa a Ul. Novákovej (vjazd do 

sídliska), viť. foto, kde po zrážkach ostáva veľká mláka. Komunikáciu využívajú obyvatelia sídliska aj 

veľký počet cestujúcich z autobusového nástupišťa SAD.  

 

 

VMČ žiada prednostku MsÚ a vedúcu odboru OKS o dohliadnutie,  aby Ing, Bella Branislav, referent 

výstavby a údržby mestských komunikácií,  plnil požiadavky zo zápisníc VMČ a preverenie či tento 

zamestnanec svojvoľne nerealizuje akcie bez súhlasu VMČ Martin – Stred.  

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ žiada OKS o realizáciu spevnenia odstavných  plôch polovegetačnými panelmi pred obytnými 

domom Ul. Tajovského 13/1,2  

 

VMČ žiada UHAM o návrh spevnenia odstavných  plôch makadamom pred obytnými domami Ul. 

Šoltésovej č.8,9,10 

 

 

VMČ žiada OKS oddelenie životného prostredia,  o opravu a osadenie lavičiek pred vchodmi pri 

obytnom dome na Ul. Holubyho č.49. 
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VMČ žiada OKS o rekonštrukciu nájazdu chodníka, do  obytného domu na Ul. Šoltésovej č.15  

z prostriedkov VMČ a informovanie o termíne realizácie. 

 

VMČ žiada OKS,  oddelenie dopravy,  na základe požiadavky rady školy ZŠ  na Ul. P. Mudroňa 

o inštaláciu makety policajta na prechode pre chodcov pri ZŠ v cene 240,-€ z prostriedkov VMČ 

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ostatných chodcov na tejto komunikácii..  

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


