Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia MsV č. 3 – Ferčekovce, konaného dňa 18. 9. 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: - mimoriadne zasadnutie MsV č. 3 zo dňa 31.7.2008, zápisnica s návrhmi protipovodňových opatrení odovzdaná v stanovenom termíne,
- chodník na ul. Muráňskej – prebieha dokončovanie,
K bodu 3: - riešiť – premiestnenie telef. stĺpa (Nitrianska ul.),
- dokončenie chodníka – 10 m pred domom p. Sabovčíka – Muráňska 19,
- na pôvodnom chodníku naniesť novú vrstvu asfaltu,
- poďakovanie za vzornú úpravu ihrísk (kosenie) cez letné mesiace, doplniť ešte lavičky – Nitrianska a Gemerská ul.,
- na asfaltovom ihrisku vybudovať oplotenie medzi ihriskom a bytovkami a ku potoku,
- opraviť zábradlie na mostíku a zároveň osadiť dopravnú značku na zábradlie – Nitrianska ul. – p. Repaský – úloha nesplnená,
- oprava cesty – Spišská ulica a brehu potoka – úloha splnená.
K bodu 4: p. Petruška – autobusové spoje do mesta v sobotu ráno – prvý autobus ide o 8.40 hod.,
- stromy pri potoku pri dome p. Suráka – v ochrannom pásme – odstránenie,
- oprava cesty okolo kanálového príklopu – Muráňska č. 60,
- poškodený pilier mosta na Gemerskej ul.,
- riešiť pripojenie kanálovej prípojky na hlavný kanál (Muráňska ul.) od rodinných domov Ferčekovce IV. a Malé pole,
- Ing. Kellner informoval o majetkovom vysporiadaní v lokalite Ferčekovce (Ing. Rutkay, Mgr. Filkor, Ing. Repaský, p. Kraková, p. Hozza).
K bodu 5: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť a uzavrel zasadnutie.
 
Požiadavky na MsÚ :
- na asfaltovom ihrisku vybudovať oplotenie medzi ihriskom a bytovkami a ku potoku-OVaD,
- opraviť zábradlie na mostíku a zároveň osadiť dopravnú značku na zábradlie – Nitrianska ul. – p. Repaský – OVaD,
- doplniť lavičky na Nitrianskej a Gemerskej ul. – OKS,
- oprava cesty okolo kanálového príklopu – Muráňska č. 60 – OVaD,
- poškodený pilier mosta na Gemerskej ul. – OVaD,
- riešiť pripojenie kanálovej prípojky na hlavný kanál (Muráňska ul.) od rodinných domov Ferčekovce IV. a Malé pole – OVaD,
- riešiť autobusové spoje do mesta v sobotu ráno – prvý autobus ide o 8.40 hod. – OVaD,
- odstránenie stromov pri potoku – pri dome p. Suráka – OKS,
- premiestnenie telef. stĺpa – Nitrianska ul. – OKS,
- dokončenie chodníka 10 m pred domom p. Sabovčíka – Muráňska 19 – OVaD.
 Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                                Ing. Ondrej Majerník
                                                                                                      predseda MsV č. 3

