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

 konaného dňa  
11. 12. 2008 

 
 

Program: 1. Otvorenie 
        2. Zhodnotenie činnosti za r. 2008  
         3. Diskusia 
                  4. Záver 
         

           
 
K bodu 1: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník otvoril zasadnutie MsV a  privítal 
prítomných. 
K bodu 2:  Činnosť za r. 2008 zhodnotil predseda MsV č. 3 Ing. Majerník, poukázal 
na to, že hlavné úlohy na r. 2008 sa nepodarilo splniť na 100 %, ale za pomoci 
vedenia mesta sa podarilo vybudovať chodník na Muráňskej ulici, pričom táto 
požiadavka bola plánovaná aj na r. 2009, nesplnené úlohy za r. 2008 ostali na r. 
2009, 
- kladne zhodnotil stretnutie s občanmi Ferčekoviec za účasti p. primátora PhDr. 
Jána Volného, prednostu Obvodného úradu Ing. Mariána Bubeníka a poslanca za 
KSK RSDr. Juraja Beňu, ocenil aj vystúpenie občanov a ich konštruktívnu kritiku, 
návrhy a požiadavky na budúci rok,  
- informoval o začatí výstavby oplotenia hlavného ihriska, výstavba bude realizovaná 
ešte v tomto kalendárnom roku, 
- informoval o záveroch MsZ, ktoré sa konalo 11.12.2008, kde hlavným bodom 
rokovania bol rozpočet na r. 2009, ktorý bol schválený. 
K bodu 3: Ing. Kellner – poskytol informáciu o priemyselnom parku na Podskale 
a IBV Červený jarok, 
RSDr. Beňa – výstavba chodníkov v meste je dôležitá, aj cyklistické trasy a 
parkoviská v meste, 
p. Petruška – informoval sa o kanalizácii v rámci IBV Malé pole, vyslovil nesúhlas 
s pripojením na jestvujúcu kanalizáciu na Muráňskej ulici. 
K bodu 4: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť, zaželal 
pekné Vianoce, poďakoval Ing. Kalafutovi – vedúcemu OKS a  p. Neuvirthovi za 
spoluprácu a  ochotu v r. 2008, taktiež aj Ing. Gondovi – vedúcemu OVaD. Ing. 
Majerník určil, že 1. zasadnutie MsV č. 3 v r. 2009 bude 15.1.2009 a stanovil si 
úlohu, napísať plán zasadnutí MsV na r. 2009. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                           Ing. Ondrej Majerník,v. r. 
                                                                                                    predseda MsV č. 3 
 


