
Zápis  

z verejného zasadnutia MsV č. 3, pre občanov Ferčekoviec s predstavitel'mi mesta, konaného dňa 

23.11.2017 o 17
00

 hod. v penzióne Rittenberg na Ferčekovciach. Ukončenie o 19
30

 hod.  

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

Radovan Marcinčin, Ing. Marián Užák, Ing. Milan Varga, Ing.Tibor Husár.  
Hostia: primátor mesta Spišská Nová Ves – PhDr. Ján Volný, PhD., RSDr. Juraj Beňa, Mária Škovranová, 

Ogurčák Štefan, Ogurčáková Alžbeta, F. Hamrák, Ivan Fedorčák, Alžbeta Malinová, Ivan Horbaľ, Lukáš 

Frankovič, Repaský.  

1. Otvorenie  

Predseda mestského výboru č. 3 - Ing. Ondrej Majerník privítal všetkých prítomných: pána primátora – 
PhDr. Jána Volného, PhD. a ďalších pozvaných hostí, členov mestského výboru a zúčastnených občanov. 
Úvodným príhovorom bolo zasadnutie oficiálne otvorené.  

Predseda MsV prítomných oboznámil s bohatou činnosťou mestského výboru v uplynulom období 
a vyzdvihol prácu pracovníkov MsÚ za splnené úlohy v roku 2017, za čo im poďakoval, predovšetkým za :   

- revitalizáciu troch detských ihrísk v lokalite Ferčekoviec, bežnú údržbu, kosenie  a osadenie 
futbalových bránok a basketbalových košov na ihrisku – Gemerská ulica, 

- úpravu okolia prístrešku na oddych za záhradkami na Ferčekovciach a ohraničenie ohniska 
a umiestnenie koša na odpadky,  

- Odstránenie prístrešku, kde sa zdržiavali bezdomovci za Trnavskou ulicou,  
- výškovú úpravu kanalizačných poklopov na Muránskej ulici.   
- prebiehajúci rozvoj výstavby lokalít Malé Pole, Pod vlekom a Predná Huta, 
- úspešné jesenné upratovanie v lokalite Ferčekovce.  

   Veľkým úspechom sú mestským výborom organizované športové aktivity pre občanov Ferčekoviec, a to:  
    - 9. ročník behu Ferčekovskej desiatky a v spolupráci s ŠKF bolo zorganizovaných množstvo ďalších 
športových aktivít pre deti a mládež, 

- každoročná súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a najkrajší balkón, 
- varenie gulášu a rôznych špecialít, 
- cyklo preteky pre deti, turistické výlety a ďalšie iné aktivity organizované Športovým klubom 

Ferčekovce.   
 

V súčasnosti prebieha príprava pre dobudovanie Nitrianskej ulice, ktorá spočíva v realizácii konečnej 
asfaltovej úpravy. Tento zámer je naplánovaný v budúcom kalendárnom roku.  

2. Diskusia a požiadavky občanov  
 
Do diskusie sa zapojil p. primátor – PhDr. Ján Volný, PhD., ktorý v krátkosti oboznámil prítomných 

o nasledovne uvedených najaktuálnejších aktivitách mesta v uplynulom období:  
- úvodom vyslovil poďakovanie občanom za podporu v nedávnych voľbách za poslanca do Košického 

samosprávneho kraja,  
- doteraz sa nepodarilo zriadiť Materskú škôlku pre lokalitu Ferčekovce, hľadá sa i naďalej vhodný objekt 

pre tento účel,  
- podarilo sa na základe zdĺhavých rokovaní vysporiadať parcelu futbalového ihriska do vlastníctva mesta. 

Plánovaná je následná rekonštrukcia a obnova areálu futbalového štadióna,  
- mesto Spišská Nová Ves udržiava vyrovnaný rozpočet, 
- v roku 2017 prebiehajú rekonštrukcie miestnych komunikácií vo väčšom rozsahu a pokračovanie je 

plánované aj na rok 2018, 
- z dôvodu úspory energetickej náročnosti budov bolo v minulosti zrekonštruovaných a zateplených 

množstvo materských a základných škôl v rámci celého mesta s využitím finančných prostriedkov mimo 
rozpočtu mesta Spišská Nová Ves,  

- z dôvodu zníženia svetelného smogu a úspor energií prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v jednotlivých častiach mesta,  

- občanom mesta bolo vyslovené poďakovanie za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri vykonávaných 
rekonštrukciách.    

 
 
 



Požiadavky občanov. 
 

1. Občania nesúhlasia s napojením novovznikajúcej lokality – Predná Huta pre výstavbu rodinných 
domov na existujúcu splaškovú kanalizáciu – Muránska ulica. Existujúca kanalizácia nebola 
v minulosti dimenzovaná na stále sa zvyšujúcu kapacitu a v prípade väčšieho množstva zrážok 
dochádza k zaplavovaniu pivníc rodinných domov. Občania súhlasia s vybudovaním samostatnej 
čističky pre odvádzanie splaškových a dažďových vôd z predmetnej lokality.  

2. Požiadavka občanov zo záhradkárskej osady Ferčekovce je, aby táto osada bola v rámci mesta 
preklasifikovaná na rekreačnú a oddychovú zónu. V ZO Ferčekovce žiadajú občania o povolenie na 
trvalý pobyt.  

3. Na Spišskej ulici je potrebné rozšíriť verejné osvetlenie až po koniec ulice, ide približne o dve 
svietidlá.  

4. Taktiež občania žiadajú o doplnenie a predĺženie asfaltového povrchu až do konca Spišskej ulice. 
5. Vybudovanie vyhovujúcich autobusových zastávok s vyznačením prechodu pre chodcov na hlavnej 

ceste v smere do Novoveskej Huty. Hlavným dôvodom je zvýšenie bezpečnosti občanov. Jedná sa o 
zástavky na Gemerskej a Tatranskej ulici. 

Každý občan so svojimi pripomienkami je vítaný na zasadnutí mestského výboru, konaného spravidla 
posledný štvrtok v mesiaci. Miesto konania je penzión NEMO a dátum je spresnený na informačnej tabuli pred 
kostolom na Muránskej ulici.  

3. Odovzdanie cien  
 

Na záver boli vyhlásené výsledky a odovzdané odmeny víťazom v súťaži o najkrajšiu záhradku, 
predzáhradku a balkón.  

Ing. Ondrej Majerník poďakoval všetkým prítomným za účasť a uzavrel verejné zasadnutie.  
 

 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      
 
 
 

 

 
 

Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č.3 


