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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

 

Zápisnica č. 14/2013 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 29. 7 . 2013 

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

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

 

VMČ súhlasí s preplatením 50% nákladov na vybudovanie bezbarierového  prechodu chodníkov pri novej 

kanalizačnej vpusti na križovatke Ul. A. Kmeťa a Ul. Novákovej (vjazd do sídliska),  z rozpočtu VMČ. 

Chodník využíva aj veľký počet cestujúcich z autobusového nástupišťa SAD a železničnej stanice 

 

Poslanci VMČ schválili, z rozpočtu VMČ dotáciu pre ZUŠ Ul. P. Mudroňa  vo výške 300 € na realizáciu 

CD nahrávky detského speváckeho zboru „Svetluška“, ktorý pracuje na pôde ZUŠ.  

 

VMČ prerokovalo spracovaný materiál „ Dendrologické posúdenie drevín a inventarizácia drevín 

v lokalite Štúrovo námestie“ a súhlasí s preplatením nákladov na jeho vypracovanie z prostriedkov VMČ. 

 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Potvrdenie na vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta 

List č.: Dopr.23272/545/07/13/Ži 

Žiadateľ: IBeA 3 a.s. 

VMČ berie na vedomie vyjadrenie k potvrdeniu na vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta 

z dôvodu zabezpečenia dovozu tovaru do predajne OD BILLA,  pri dodržaní podmienok stanovených 

odborom KS. 

 

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ žiada OKS na základe požiadavky občanov Ul. Novákova č. 7 a Ul. P. Mudroňa č. 40,  o opravu 

uvoľnených a tým búchajúcich poklopov kanálov pred týmito obytnými domami. 

 

VMČ žiada OKS, oddelenie životného prostredia, na základe požiadaviek obyvateľov prevedenie  orezu  

konárov stromu slivky, pri zastávke SAD na Ul. P.O. Hviezdoslava pri dojčeneckom ústave, ktorej plody 

znečisťujú chodník hmyz obťažuje cestujúcich.  

    

VMČ žiada OKS, oddelenie životného prostredia, na základe požiadaviek obyvateľov o prevedenie  

orezania  konárov stromov pri obytnom dome Ul. Bjorsonovej č.5 

 

VMČ žiada MsP na základe požiadavky občanov Štúrovo námestie 108 o zvýšenú kontrolu parkovania 

v tejto lokalite. Dopravné vozidla nerešpektujú dopravnú značku, znemožňujú vysýpanie kontajnerov, 

ktoré potom zapáchajú a bránia prechodu pre peších. 

 

 

zapísal:          v. r. Ing. Peter Haščík 

          predseda MsČ Martin - Stred 


