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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 10/2013 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 27. 5 . 2013 

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

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Vyjadrenie k  odpredaju pozemku 

List č.: 18645/2013 

Žiadateľ: Martin Kováč a spol. 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí s návrhom majetko-právneho odboru s odpredajom pozemku  

parc. č. KN-C 1028/1 k.ú Martin výmere  pod bytovým domom na Ul. Škultétyho a priľahlý pozemok 

všetkým 6 vlastníkom bytov v ich spoluvlastníckych podieloch za cenu v súlade s VZN.  

 

Vyjadrenie k pozemkom pod garážamí 

List č.: 13594/2013, List č.: 13595/2013 

List č.: 13596/2013, List č.: 13597/2013  

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí s návrhom majetko-právneho odboru v zmysle platných 

právnych predpisov a vzhľadom na uvedené skutočnosti berie na vedomie, že nie je možné predĺžiť 

nájomné zmluvy na dobu neurčitú a ani zapracovanie predkupného práva na pozemky pod stavbami 

garáží do nájomných zmlúv. 

 

Vyjadrenie k pozemku pod garážou 

List č.: 16833/2013  

Žiadateľ: p. Jakubcová 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí s návrhom majetko-právneho odboru v zmysle platných 

právnych predpisov a vzhľadom na uvedené skutočnosti berie na vedomie, že nie je možné vyhovieť 

žiadosti, nakoľko sa nejedná o prípad osobitného zreteľa.  

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ  prijal stanovisko,  že nie je možné vyhovieť žiadosti SVB  Ul. V. P. Tótha č. 6  o opravu 

murovaného plota pred ich bytovým domom, nakoľko tento druh stavieb si obyvatelia realizujú 

z vlastných prostriedkov.  

 

VMČ žiada UHAM o písomné stanovisko k realizácii umiestnenia odstavných  plôch z polovegetačných 

panelov pred obytným domom Ul. Tajovského 13/1,2; ktorý je potrebný pre ich realizáciu OKS 

 

 VMČ žiada OKS, na základe požiadaviek obyvateľov Ul. Mudroňa o umiestnenie značiek zakazujúce 

fajčiť a piť alkoholické nápoje na detskom ihrisku v tejto lokalite,  z prostriedkov VMČ.  

 

 

 

zapísal:      v. r. Ing. Peter Haščík 

         predseda MsČ Martin - Stred 


