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Mestská časť:  Martin - Stred 
 

Zápisnica č. 04/2014 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného 28. 2. 2014 

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

 

Prítomní:      Ing. Haščík Peter, predseda VMČ 

    Mgr. Horecký Bruno  

    Ing.  Alexander Lilge 

    MUDr. Homola Igor 

 

Poslanci VMČ Martin - Stred schválili na základe žiadosti Slovenského národného muzea v 

Martine, dotáciu výške 300 € z rozpočtu VMČ na náklady spojené s realizáciu výstavy „Naša budúcnosť 

v našej minulosti“,  ktorá bude  inštalovaná a sprístupnená v Martine do 30. júna 2014.  

 

VMČ žiada OKS opravu výtlkov v MSČ Martin - Stred pri obytných domoch: 

Ul. Holubyho č. 49 

Ul. Moyzesova č.14 

Ul. Novákova č.7 

Chodník  medzi Ul. Novomeského a Ul. Záborského 

 

Doručená pošta z MsÚ 

 

Vyjadrenie k odpredaju pozemku pod garáž 

List č.: ÚHAM/29/2013/OL -6A 

Žiadatelia: Július Dancso 

VMČ  prijal stanovisko v ktorom súhlasí  s odpredajom pozemku  parc. č. KN-C 601/327 k.ú Záturčie 

výmere 23 m
2
 v lokalite garáží na Ul. Tehelná. 

 

Vyjadrenie k  odpredaju resp. dlhodobému prenájmu pozemkov pod garáže 

List č.: 1902/2014/ 

Žiadatelia:  Pavel Kompan, Róbert Brestovanský,Milan Pekár, Ján Palúch  

VMČ  prijal stanovisko v ktorom berie na vedomie  stanovisko UHAM a odporúča predlžiť súčasný 

nájomný vzťah pozemkov pod garáže v lokalite Štúrovo o ďalších 5 rokov. 

 

Vyjadrenie k využitiu bývalého bytového domu Ul. V.P. Thóta 

List č.: ÚHAM/1284/2013/014/Šot 

VMČ  prijal stanovisko neodpredať objekt, ale prostredníctvom Matry n.o. dom zrekonštruovať 

a následne byty využívať ako mestské nájomné byty s povinnosťou akceptovať špeciálnu funkciu a jej 

využívanie.   

 

Požiadavky občanov 

 

VMČ žiada OKS  o vybudovanie stojísk pod kontajnery s oddeľovacou stienkou s pásom zelene pred 

obytným domom na parkovisku pred CVČ Kamarát na Ul. Mudroňova podľa návrhu UHAM. 

(Ing. Valášková)  

termín: apríl 2014 

 

VMČ žiada OKS o zistenie možnosti obnovenia sušičov na bielizeň, ktoré boli odstránené pri budovaní 

parkoviska pri obytnom dome Ul. Holubyho č. 49 a  ceny za ich osadenie. 

zapísal:     

  

      v. r. Ing. Peter Haščík    

predseda MsČ Martin – Stred  


