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

15. 1. 2009 
 
 
 

Program:     1. Otvorenie 
  2. Kontrola úloh 
  3. Nové úlohy 
  4. Diskusia 
  5. Záver 
 
 
K bodu 1: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník otvoril zasadnutie MsV a  privítal 
prítomných. 
K bodu 2:  Ing. Majerník oboznámil prítomných, že najdôležitejšie úlohy boli splnené, 
dosky na basketbalové koše budú, vianočné výzdoba na Ferčekovciach bola celkom 
pekná, mesto malo bohatú vianočnú výzdobu. Chodník na Nitrianskej ulici smerom 
k zastávke na hlavnú cestu je spravený. 
K bodu 3: Ing. Majerník – oplotenie ihriska od bytoviek ku potoku, 
- oprava zábradlia – p. Repaský – orezanie stromov – nedoriešený problém – 
preloženie značky, 
- oprava chodníka na Trnavskej ulici je potrebná – pri povodni v júli 2008 bol chodník 
narušený, 
- futbalový, basketbalový turnaj medzi ulicami by bolo dobré zorganizovať. 
K bodu 4: p. Petruška – nie sú zosúladené príchody autobusov č. 3 na železničnú 
stanicu a odchody autobusov č. 3 zo železničnej stanice s odchodmi vlakov zo 
Spišskej Novej Vsi a príchodmi vlakov do Spišskej Novej Vsi (podrobnejšie v prílohe), 
Ing. Grigerová – potvrdila pripomienky p. Petrušku (podrobnejšie v prílohe), 
MsP – p. Mikolaj – boli odchytení psy na Ferčekovciach, parkovanie kamiónov 
v obytnej zóne je problém, štvorkolkári robia hluk, 
p. Demečko – sa opýtal, či sa nedá urobiť v zime na ihrisku ľad, Ing. Majerník 
povedal, že myšlienka je dobrá, 
p. Petruška – pripomienkoval, prečo autobusy č. 3 zabočujú z Novoveskej Huty na 
Ferčekovce, či to bolo šťastné riešenie, 
Ing. Majerník – bolo povedané, že ak bude chodník na Muráňskej ulici, budú chodiť 
autobusy č. 3 cez Ferčekovce, 
Ing. Brna – informoval o preplnenosti autobusov, 
Ing. Majerník – drevený stĺp na Nitrianskej ulici špatí, aj drevený stĺp na Podunajskej 
ulici pri p. Simonisovi je nevhodný, 
Ing. Kellner – oboznámil prítomných o povolení vkladu na pozemky na Podskale – 
priemyselný park – výroba autodoplnkov (strojárska výroba). 
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Požiadavky na MsÚ:  
- oprava zábradlia – p. Repaský + orezanie stromov – OKS, 
- preloženie značky – p. Repaský – OvaD, 
- oprava chodníka na Trnavskej ulici – pri povodni v júli 2008 bol narušený – OvaD. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Monika Lipovičová 
 

 
                                        Ing. Ondrej Majerník,v. r. 

                              predseda MsV č. 3 
                                                                                                       


