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

26. 6. 2008 
 
 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
        2. Kontrola úloh  
         3. Plán zasadnutí na 2. polrok 2008 
                  4. Diskusia 
        5. Záver 

           
 
K bodu 1: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník otvoril zasadnutie MsV a  privítal 
prítomných. 
K bodu 2: Kontrola úloh: 
Ing. Majerník – začala sa výstavba chodníka na Muráňskej ulici, 
- kosenie okolo potoka – splnené, 
- je potrebné dorezať stromy na Gemerskej ulici, 
- ihrisko na Gemerskej ulici bude upravené. 
Ing. Kellner – na kosenie trávy je daný len určitý počet pracovníkov. 
Ing. Majerník – na asfaltovom ihrisku dať zátarasu, pretože lopta uteká do potoka, 
- ihrisko na Nitrianskej ulici je vybudované. 
K bodu 3: Plán zasadnutí MsV č. 3 na 2. polrok 2008: 

- 18.09.2008 
- 23.10.2008 
- 20.11.2008 – vyhodnotenie súťaže + stretnutie občanov 
- 11.12.2008 

- uvedené zasadnutia budú vždy o 17.30 hod. 
K bodu 4: Ing. Majerník – do súťaže o Najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku sa 
už niektorí ľudia prihlásili, prihlásiť sa môžu do 15.8.2008, 
- do vývesných skriniek dať informáciu pre občanov o výstavbe chodníka na 
Muráňskej ulici. 
p. Petruška – zastávky na MHD č. 3 je potrebné skultúrniť. 
p. Dzurillová – vŕby orezať na Spišskej ulici. 
p. Pálfy – deti na Gemerskej ulici rušia p. Hrušovskú, hrajú sa pred činžiakom, je 
potrebné čo najskôr upraviť ihrisko na Gemerskej ulici, 
- dať oranžovú zebru na prechod na Gemerskej ulici. 
K bodu 5: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť a uzavrel 
zasadnutie. 
 
Požiadavky na MsÚ: 
- aj napriek zápornej odpovedi zo strany OVaD zo dňa 30.4.2008 dávame 
opakovane požiadavku na predelenie cesty na Trnavskej ulici z dôvodu 
neustáleho sa pretekania áut, motoriek a štvorkoliek, na mieste, kde chceme 
predeliť cestu je už výstavba domov ukončená, toto je obytná zóna, kde sa 
hrajú deti a nie pretekárska dráha, je to súrna požiadavka, takýto problém 
nemá ani jedna ulica na Ferčekovciach, pretože nikde nie je okruh, všetci 
motorkári, autičkári z Ferčekoviec a okolia si urobili z Trnavskej ulice 
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pretekársky okruh. Riešiť to cestou MsP je nemožné, MsP chodí na obhliadku 
na Trnavskú ulici minimálne a volať MsP pri rýchlej jazde je nemožné, kým sa 
MsP zavolá, autičkári sú už dávno preč – OvaD, 
- dorezať stromy na Gemerskej ulici – OKS, 
- orezať vŕby na Spišskej ulici – OKS, 
- zastávky na MHD č. 3 skultúrniť – OvaD, 
- na asfaltovom ihrisku dať zátarasu, pretože lopta uteká do potoka – OvaD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                                Ing. Ondrej Majerník 
                                                                                                      predseda MsV č. 3 
 


