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

25.6.2009 
 
 

Prítomní:       Podľa prezenčnej listiny 
Program:     1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia 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 – je potrebné žiadať OKS, aby ešte raz napísalo list na T-
com ohľadom preloženia telefónneho stĺpa, keďže kópia listu nie je k dispozícii, 
nakoľko to vybavoval ešte bývalý vedúci OKS Ing. Kalafut, p. Neuvirth napísal výzvu 
p. Repaskému z Karpatskej ulice ohľadom úpravy zelene pred svojím domom, 
nakoľko bráni vo výhľade motoristom na Muráňsku ulicu, ak to nebude akceptovať, 
pristúpi sa za prítomnosti MsP k úprave, príp. odstráneniu zelene zo strany mesta. 
- 13.6.2009 sa konal na Ferčekovciach futbalový turnaj, Ing. Majerník poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave turnaja, v I-čku 7/09 budú zverejnené výsledky 
z turnaja, ceny boli bohaté, všetci boli milo prekvapení a spokojní, na futbalovom 
turnaji rozhodoval profesionálny rozhodca, Ing. Majerník poďakoval sponzorom 
turnaja, 
- asfaltový chodník okolo jazdeckého areálu je zrealizovaný, pribudnú ešte kvetináče 
s kvetmi na odpočívadlách (pri lavičkách). 
K bodu 3: Ing. Majerník – aktualizovať vývesné skrinky na Ferčekovciach, 
- prebieha 3. ročník súťaže o Najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku, ceny 
výhercom budú odovzdané na novembrovom stretnutí s občanmi. 
K bodu 4: p. Stocková – chodník okolo jazdeckého areálu je v dobrom stave, je 
potrebné orezať stromy na Gemerskej ulici (pri bytovkách) pri garážach, 
Ing. Majerník – most na Gemerskej ulici opraviť, zábradlie padá, 
p. Pálfy – ihrisko na Gemerskej ulici je využité, využíva ho aj staršia generácia, 
autobus č. 3 presunuli na 5 hod., vyjadril poďakovanie za vyhovenie požiadavky, na 
Gemerskej ulici na ceste sú výtlky, 
p. Dzurillová – či sa bude organizovať korčuliarska súťaž, 
Ing. Majerník – zatiaľ sa súťaž konať nebude, sú spojené s tým určité problémy, 
uzatvorenie chodníka, deti by museli byť v sprievode rodičov atď., 
p. Petruška – obruč na basketbalový kôš kedy bude (Ing. Majerník – 26.6.2009 
bude), 
Ing. Grigerová – kedy budú odškodnení ľudia, ktorí boli zasiahnutí povodňami v júli 
2008, 
Ing. Majerník – s Ing. Kleinom bude rozprávať ohľadom odškodnenia ľudí, 
MsP-p. Lipták – divoká skládka je odstránená (p. Repaský), pravidelne hliadkujú 
a obchádzajú Ferčekovce, je to celkom slušná lokalita, nikdy tu neboli veľké 
problémy, v prípade potreby volať č. 159. 
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 K bodu 5: Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a uzavrel 
zasadnutie. 
 
Požiadavky na MsÚ:  
- napísať list na T-com ohľadom preloženie telefónneho stĺpa na križovatke 
Muráňskej a Nitrianskej ulici na adresu: T-com, Poštová 18, 040 01 Košice – MsV č. 
3 žiada kópiu tohto listu – OKS, 
- orezať stromy na Gemerskej ulici (pri bytovkách) pri garážach – OKS, 
- opraviť most na Gemerskej ulici (zábradlie padá) – OvaD, 
- stanovisko referátu krízového riadenia, CO, PO a BPP k odškodneniu ľudí, ktorí boli 
zasiahnutí povodňami v júli 2008 – Ing. Klein. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                       Ing. Ondrej Majerník,v.r. 
         predseda MsV č.3 


