Mestská časť: Martin - Stred
Zápisnica č. 03/2014
zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 3. 2. 2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:

Ing. Haščík Peter, predseda VMČ
Mgr. Horecký Bruno
Ing. Alexander Lilge
MUDr. Homola Igor

VMČ žiada Útvar hlavného inžiniera prípravu investičných akcii v roku 2014 podľa návrhu ÚHAM
-

parkovacie plochy Ul. Novomeského č. 22
šikmé parkovacie plochy Ul. P. Mudroňa č. 42
parkovacie plochy Ul. P.O. Hviezdoslava č. 40
parkovacie plochy Ul. P.O. Hviezdoslava č. 45

12 parkovacích miest
5 parkovacích miest
12 parkovacích miest
16 parkovacích miest

VMČ súhlasí s navrhnutým riešením rozšírenia park. miest na Ul. Hviezdoslavova 20-30 a 78-88 po
zabezpečení súhlasu predsedov dotknutých SVB.
Doručená pošta z MsÚ
Vyjadrenie k odpredaju resp. prenájmu nehnuteľnosti
List č.: 9220/2014
VMČ pokladá návrh na zníženie nájmu na 1€/mes za korektný. Ušetrené prostriedky 20.000 €/4 roky
môže nájomca investovať do prestavby budovy na rozšírenie prenájmu priestorov výmenníkovej stanice
na Ul. P. Mudroňa. VMČ odporúča predávať nehnuteľnosti v centre mesta, ktoré sú majetkom mesta
verejnou súťažou. VMČ odporúča zrušiť nájomnú zmluvu na prenájom nevyužívanej garáže a pozemok
využiť ako parkovacie plochy, ktorých je v tejto lokalite nedostatok.
Potvrdenie na vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta
List č.: Dopr. 20283/42/01/14/Ži
Žiadatelia: BINDAS Štefan - DREVOBIN
VMČ berie na vedomie vyjadrenie k potvrdeniu na vjazd motorových vozidiel do 6. 2. 2015 z dôvodu
zásobovania prevádzky, pri dodržaní podmienok stanovených odborom KS.
Vyjadrenie k rekonštrukcii objektu M-Market
List č.: ÚHAM/1385/2013/112-Kraj
Žiadatelia: M-Market a.s.
VMČ berie na vedomie vyjadrenie k rekonštrukcii objektu M-Market, pri dodržaní podmienok
stanovených ÚHAM
Požiadavky občanov
VMČ žiada OKS o opravu informačnej vitríny na Štúrovom námestí
VMČ žiada OKS o realizáciou zvislého a vodorovného DZ „ Pozor auto, výjazd“ na chodníku Ul.
Škultétyho č. 20, ktorá bude hradená z rozpočtu mestskej časti Martin - Stred.
zapísal:
v. r. Ing. Peter Haščík
predseda MsČ Martin – Stred
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