
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa  

21. 5. 2009 
 
 

Prítomní:       Podľa prezenčnej listiny 
Program:     1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia úloh 
  3. Nové úlohy 
                     4. Futbalový turnaj 
  5. Diskusia 
  6. Záver 
   
 
K bodu 1: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník otvoril zasadnutie MsV a privítal 
prítomných. 
K bodu 2:  Ing. Kellner – kópiu listu je potrebné žiadať, ktorý písalo OKS spoločnosti 
T-com, 
Ing. Majerník – podarilo sa vyasfaltovať chodník okolo jazdeckého areálu (treba ešte 
lavičky). 
K bodu 3: Ing. Majerník – 22. 5. 2009 bude s p. Kleinom (ohľadom odškodnenia ľudí, 
ktorých zasiahla povodeň), 
Ing. Majerník – prečítal list, čo písal na Ministerstvo životného prostredia SR 
ohľadom ťažby dolomitického vápenca v dobývacom priestore Spišská Nová Ves – 
ložisko Gretľa, teraz sa ťaží 200 000 t/ročne, je požiadavka až 550 000 t/ročne, 
Ing. Kellner – pôjde na Ministerstvo ŽP do Bratislavy, 
- surovina patrí štátu, 
- diaľnice sú štátne, 
- ide o to, aký sa nájde kompromis. 
Ing. Škuta – 1 m3 = 2,2 tony, cyklisti na ceste sú ohrození, 
Ing. Majerník – južný obchvat je potrebné urýchliť, 
K bodu 4: Ing. Majerník – 13. 6. 2009 sa na Ferčekovciach uskutoční futbalový 
turnaj, v I-čku 6/09 bude zverejnená informácia o turnaji, budú súťažiť 2 mužstvá 
z Ferčekoviec a 2 mužstvá z Novoveskej Huty, na prelome júna a  júla by bolo 
vhodné zorganizovať korčuliarsku súťaž pre deti na Ferčekovciach, doriešiť 
kategórie, ktoré budú súťažiť, dĺžku trate, odmeny pre súťažiacich. 
K bodu 5: Ing. Škuta – či bude asfaltová cesta v r. 2009 na Ferčekovciach, 
Ing. Kellner – pod Kauflandom sa pozemky nepredali (zdroj pre mesto), 50 mil. Sk 
mala dať firma, čo bude robiť komplex (DOM služieb) mestu, ale zatiaľ sa to robiť 
nebude (je problém s Dexiou), 
p. Petruška – p. Kuchár žiada osadiť na ihrisku na Gemerskej ulici basketbalový kôš, 
Ing. Majerník – bol poškodený vodovod a kanalizácia na Muráňskej ulici, volal, 
opravili to po mesiaci, ostali tam kamene, autobusy to rozhadzujú po ceste, 
nepozametali to). 
K bodu 6: Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
 
Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                       Ing. Ondrej Majerník, v. r. 
         predseda MsV č. 3 


