
Zápis  
 

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 27. 4. 2017 od 1730 hod. do 1900 hod. 
  

Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Marián Bubeník, Ing. Ladislav Vastuško, 
PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták 

Hostia: Ing. Stanislav Derfényi, pán Andreánsky 
Neprítomní: Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Marián Užák, Ing. Milan Varga, Ing. Tibor Husár  
  

Splnené úlohy: bola zrealizovaná výšková úprava kanalizačných poklopov na Muránskej ulici a 
doplnené a vymenené obrubníky na Muránskej ulici, opravený obrubník na Karpatskej ulici.  
Ing. Stanislav Derfényi oboznámil prítomných o priebehu výstavby rodinných domov v lokalite 
Malé pole a o spôsobe napojenia na cestu II/533 s čím súvisí zabezpečenie odtoku dažďovej 
vody z komunikácie do odtokového žľabu a následne samostatnou dažďovou kanalizáciou do 
potoka Holubnica. V mieste napojenia cesty k lokalite Malé pole na cestu II/533 bude v krátkom 
horizonte dobudovaný odtokový žľab v celej šírke komunikácie.    

 
 

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:  
 

1. Zabezpečiť opravu asfaltového povrchu na moste cez potok Holubnica na Dunajskej ulici 
a dokončiť vysprávky komunikácii v celej lokalite Ferčekovce. 

2. Opraviť poškodenú dažďovú vpust pred domom na Muránskej ulici č. 31 a Šarišskej ulici č. 4.  
3. Zaslať požiadavku na PVPS, a.s. pre výškovú opravu troch kanalizačných vpustí, ktoré sú 

umiestnené priamo v strede komunikácie.  
4. Z dôvodu zvýšenia dopravnej bezpečnosti, vyznačiť prechod pre chodcov v smere od 

potravín Agromilk na druhú stranu cesty Muránskej ulice. 
5. Dokončiť Nitriansku ulicu až k záhradkárskej osade - vybudovať dažďovú kanalizáciu, 

osadiť obrubníky a asfaltový povrch v rámci investícii rekonštrukcie miestnych komunikácií 
pre roky 2017 a 2018. 

6. Vybudovať vyhovujúce zastávky MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty s 
vyznačením prechodov pre chodcov – ul. Gemerská a Tatranská. 

7. Odkúpenie a rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Materskej škôlky a vytvorenia 
spoločenskej miestnosti pre občanov Ferčekoviec. 

8. Naplánovať výmenu asfaltového povrchu pre Dunajskú ulicu komplexne s výškovou úpravou 
kanalizačných poklopov.  

9. Zaliať priečne špáry na cyklistickom chodníku v úseku okolo areálu /koníčkov/ Jazdeckého 
klubu Slávia.  
 
 

 II.  Požiadavky pre oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ - žiadame:  
 

1. Zabezpečiť realizáciu projektu osadenia lávky pre peších ponad potok Holubnica na 
Karpatskej ulici a na základe príslušných vyjadrení zabezpečiť stavebné povolenie. 

2. Pripraviť projektovú dokumentáciu k plánovanému dokončeniu asfaltového povrchu 
Nitrianskej ulice a zabezpečiť príslušné územné a stavebné povolenia.  
 

III.  Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:  
 

1. Obnoviť náter zábradlia na lavičke pre peších ponad potok Holubnica – modrej farby. 
2. Obnoviť náter zábradlia okolo koníčkov pri vstupe do Ferčekoviec a zábradlie na moste 

prepájajúceho Muráňsku a Dunajskú ulicu. 
3. Vyviezť stavebnú suť po zbúranej nelegálnej stavbe, v ktorej sa zdržiavali bezdomovci na 

Trnavskej ulici. 
4. Zabezpečiť častejšie vyprázdňovanie 2 kontajnerov na zber skla, prípadne zvýšiť ich počet 

pre lokalitu Ferčekovce na tri. Umiestnenie je možné za mostom na Nitrianskej ulici pred 
vstupom na Spišskú ulicu, kde je voľná spevnená plocha.   

5. Dňa 13.5.2017 sa bude konať pod vedením Športového klubu Ferčekovce „Smeťozber“ 
a z tohto dôvodu žiadame o umiestnenie kontajnera, ktorý bude umiestnený na Laboreckej 
ulici. Žiadame taktiež zabezpečiť cca 150 vriec pre zber odpadu. 

6. Doplniť chýbajúce certifikované preliezky pre deti na detské ihrisko – Dunajská ulica. 
Čerpanie finančných prostriedkov využiť z eurofondov. 

7. Naplánovať doplnenie a zefektívnenie verejného osvetlenia pre lokalitu Ferčekovce.   
8. Zabezpečiť osvetlenie detského ihriska na Gemerskej ulici. 
9. Zabezpečiť obyvateľom Spišskej ulice biokontajnery, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

potoka Holubnica. 
10. Vybudovať v lokalite Ferčekovce kondičnú zónu s kondičnými prvkami a zároveň  

prehodnotiť jej umiestnenie pri bytových domoch na Gemerskej ulici. 



 
IV.  Požiadavky pre oddelenie vnútornej správy: 

 
1. Zrenovovať, prípadne natrieť vývesné skrinky umiestnené v lokalite Ferčekovce. 

  
V. Požiadavky pre MsP: 

 
 

VI.  Diskusia:  
 
Na najbližšie stretnutie mestského výboru, ktoré sa bude konať priebežne dňa 25. 5. 2017. 
Predseda MsV č. 3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č. 3  


