
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa  

30. 4. 2008 

  

  

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

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: Kontrola úloh: 

- jarné upratovanie prebiehalo v dňoch 14., 15. a 16. 4. 2008 na Ferčekovciach, 

- 3. vývesná skrinka bude osadená na Nitrianskej ulici – smer na Ski klub (kde bola 
v minulosti telefónna búdka), 

Ing. Majerník – boli sme pochválení – MsV č. 3, čo sa týka vývesných skriniek (vždy 
aktualizované a sú tam dostatočné informácie pre občanov), 

4. vývesná skrinka bude umiestnená na začiatku Ferčekoviec – Muráňska ulica, 

- uskutočnil sa turnaj v stolnom tenise, výsledky súťaže sú vo vývesných skrinkách.  

K bodu 3: Ing. Majerník – bio odpad ostane, Ing. Jakubčo – ak by sa bio odpad 
zrušil, tráva by skončila v potoku, Ing. Škuta – ľudia prijali pozitívne, že bio odpad 
ostane, 

Ing. Majerník – na Muráňskej ulici plynári ešte pracujú, cesta sa bude frézovať, ľudia 
sa sťažujú, že sa práši, 

- asfalt okolo jazdeckého areálu, pás pre cyklistov + osadenie lavičiek. 



K bodu 4: Ing. Jakubčo – dlhá doba na realizáciu chodníka na Muráňskej ulici r. 
2010, 

Ing. Majerník – na Ferčekovciach sa postavili nové bytovky, Ing. Uhlár chce odkúpiť 
pozemok, cena min. 800,– Sk/m2, znalecký posudok je na 600,– Sk/m2, MsR a MsZ 
neschválili zníženie ceny,   

Ing. Brna – prerušiť okruh na Trnavskej ulici stĺpikmi je potrebné z dôvodu pretekania 
sa áut, 

Ing. Kellner – p. Petrík – náklady rozpočítal na m2, ponúkol obyvateľom, aby prispeli 
na kanalizáciu, nechal si pás pozemku pre seba, je ochotný predať to mestu za 1,5 
mil. Sk, po zľave za 1,2 mil. Sk, týka sa to 5 – 6 domov (nemajú kanalizáciu), 

Ing. Majerník – odstránenie kameňov zo zjazdovky – konzultované s Mgr. P. 
Dluhošom, zverejnenie 2. ročníka súťaže o najkrajší balkón a najkrajšiu 
predzáhradku bude v I-čku 6/08 a taktiež vo vývesných skrinkách, 

Ing. Jakubčo – 1. mája – akcia v ZOO, nový tiger je v ZOO, príde predseda NR SR, 

Ing. Kellner – 4. mája o 10.00 hod. bude kladenie vencov. 

K bodu 5: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť a uzavrel 
zasadnutie. 

 Požiadavky na MsÚ: 

- výmena 2 lavičiek na Gemerskej ulici (pri bytovkách) – OKS 

- úprava ihriska pri bytovkách na Gemerskej ulici (kosenie, vyrovnanie povrchu, 
výsadba trávy, výmena pletiva a oprava futbalových bránok + stĺpikov na volejbal, 
osadenie 2 lavičiek – OKS 

- osadenie už hotovej vývesnej skrinky na Nitrianskej ulici – smer na Ski klub – OKS 

- zhotovenie a osadenie novej vývesnej skrinky – začiatok Ferčekoviec – Muráňska 
ulica – OKS 

- ihrisko za mostom na Nitrianskej ulici – doplnenie 1 basketbalového koša + 
vysadenie 4 ks stromčekov - OKS 

- oprava zábradlia na mostíku a zároveň osadiť dopravnú značku na zábradlie 
mostíka – Nitrianska ulica – p. Repaský – OVaD 

- osadenie stĺpikov na Trnavskej ulici na Ferčekovciach – prerušiť okruh z dôvodu 
pretekania sa áut – súrne, v čo najkratšom termíne – (ohrozovanie zdravia a života 
detí a ľudí) – OVaD 

- chodník okolo jazdeckého areálu – asfalt + lavičky – OVaD 



- príjazdová cesta – p. Tokolyová – je potrebné stanovisko Ing. Gondu – OVaD 

- prechody pre chodcov na hlavnej ceste do Novoveskej Huty – označiť červeným – 
OVaD 

- dokončiť cestu na Spišskej ulici + osvetlenie – OVaD 

- na Gemerskej ulici dokončiť chodník (pri bytovkách) – OVaD 

- osvetlenie – ul. Laborecká a ul. Nitrianska (okolo potoka) – OKS 

- osvetlenie – Podunajská ulica – OKS 

Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                                 

 

Ing. Ondrej Majerník                                                
predseda MsV č. 3 


