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

26.3.2009 
 
 
 

Program:     1. Otvorenie, privítanie hlavnej kontrolórky mesta SNV Ing. Zozuľákovej 
  2. Kontrola úloh 
  3. Nové úlohy 
                     4. Jarné upratovanie 
  5. Diskusia 
  6. Záver 
 
 
K bodu 1: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník otvoril zasadnutie MsV, privítal 
prítomných a hlavnú kontrolórku mesta SNV Ing. Zozuľákovú. 
K bodu 2:  Ing. Majerník – vývesná skrinka na Karpatskej ulici je zasklená – úloha 
splnená, 
- oplotenie basketbalového ihriska sa zrealizovalo. 
K bodu 3: Ing. Majerník – preloženie telefónneho stĺpa na Nitrianskej ulici, s p. Ing. 
Loomom bol problém riešený, odporučil napísať list na adresu T-Com, Poštová 18, 
040 01 Košice, je potrebné uviesť dôvod preloženia – prekáža chodcom, obmedzuje 
výhľad motoristom na križovatke Muráňskej a Nitrianskej ulici, 
- vyčistenie potoka pod mostom na Nitrianskej ulici, 
-  odpadkové koše umiestniť na zastávkach MHD, 
- umiestniť koše na psie exkrementy. 
K bodu 4: Ing. Majerník – jarné upratovanie na Ferčekovciach bude v  dňoch 14. 4. 
2009 – 16. 4. 2009, do vývesných skriniek je potrebné dať oznam (Ing. Grigerová), 
v I-čku to bude taktiež uverejnené. 
K bodu 5: Ing. Zozuľáková – komunikácia pred bytovkami na Gemerskej ulici je 
zdevastovaná, 
RSDr. Beňa – odstránenie balvanov na zjazdovke – Mgr. Dluhoš, 
Ing. Zozuľáková – spoje MHD je potrebné vysledovať, ak sú nevyťažené, 
Ing. Škuta – je dobré, že ostanú kanvy na bio odpad, pri jarnom upratovaní sú 
kontajnery plné, ľudia tam dávajú konáre, bolo by dobré ich rezať, 
p. Mikolaj (MsP) – stavebný odpad nepatrí do kontajnerov pri upratovaní, ale je 
potrebné ho odviesť na zberný dvor – Nova, MsP sa na Ferčekovciach pozrie na 
venčenie psov, za státie na zeleni sa už dávajú papuče na autá, je v platnosti nový 
zákon od r. 2009 – ochrana zelene, cestná a verejná zeleň, ľudia z Karpatskej ulice 
sa sťažujú, že cez ulicu chodia ťažké mechanizmy kvôli výstavbe 12 rodinných 
domov na začiatku Ferčekoviec, devastujú zeleň pred domami, ulica je prašná, už 
prebehlo orezávanie stromov kvôli výstavbe, je potrebné to riešiť, 
Ing. Majerník – petícia občanov z Dunajskej ulice, aby stožiare boli posunuté o 10 – 
20 m, p. Horbaľ z Dunajskej ulice to inicioval, 
Ing. Kellner – ľudia odkúpili pozemky až po svah, 
Ing. Zozuľáková – je písomný súhlas obyvateľov, že ľudia kupujú pozemky aj so 
stĺpmi, prekládka by stála 7 mil. Sk. 
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K bodu 6:  Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník poďakoval prítomným za účasť a uzavrel 
zasadnutie. 
 
 
Požiadavky na MsÚ:  
- vyčistenie potoka pod mostom na Nitrianskej ulici – OKS, 
- odpadkové koše umiestniť na zastávkach MHD – OKS, 
- umiestniť koše na psie exkrementy – OKS, 
- preloženie telefónneho stĺpa na Nitrianskej ulici, je potrebné napísať list na adresu 
T-Com, Poštová 18, 040 01 Košice – uviesť dôvod preloženia: prekáža chodcom, 
obmedzuje výhľad motoristom na križovatke Muráňskej a Nitrianskej ulici - OKS 
- na Gemerskej ulici (pri bytovkách č. 14 a č. 16) – nová asfaltová cesta - OVaD 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                            Ing. Ondrej Majerník,v. r. 
                                                                                                      predseda MsV č. 3 
. 


