
Zápis

zo zasadnutia MsV Č. 3- FerČekovce, konaného dňa 3L05.2018 od 17°° hod. do jg3O hod.

Prítomni: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Marián Bubeník, Mgr. Radovan Marcinčin.
Ing. Ladislav Vastuško, Ing. Stefaji Pohly.

Neprítomní: PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Marián Užák, Ing. Milan Varga, Ing.Tibor Husár.
Hostia: Valter ReLter, Ing. arch. Ján Pastiran.

Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:

1. Zabezpečit‘ opravu výtlkov v križovatke Ul. Karpatská, Muránska a následne v celej lokalite
Ferčekovce.

2. Zabezpečit‘ opravu kovových schodov a poškodených podstupnic na ulici TrenČianska v smerc
k autobusovej zas(ávke.

3. Osadiť prístrešok k zastávke autobusu na Ul. Muránskej č.24.
4. Dokončiť Nitriansku uheu až kzáhradkárskej osude - vybudovat‘ dažďovů kanalizúciu, osadit‘

obrubníky a asfaltový povrch v rámci investícii rekonštrukcie miestnych komunikácií v roku 2018.
5. Vybudovať vyhovujúce zastávky MHD na hlavnej eeste v smere do Novoveskej Huty s vyznačením

prechodov pre chodcov — na ul. Gemerská a Tatranská.
6. MsV navrhuje odkúpiť a rekonštruovat‘ objekt v tejto lokalite za ůčelom zriadenia Materskej škólky a

vytvorenia spoloČenskej miestnosti pre občanov Ferčekoviec.
7. Naplánovat‘ výmenu asfaltového povrchu na Dunajskej ulici komplexne s výškovou úpravou

kanalizaČných poklopov.
8. ZaHať priečne špáry na cyklistickom chodníku v úseku okolo areálu /koničkov/ Jazdeckúho klubu

Slávia.

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

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

III. Požiadavky pre oddelenie správy majetku MsÚ — žiadame:

1. Preveriť možnosti vysporiadania pozcmkov v okolí bytových domov na Gemerskej ulici a previesf
ich do vlastnictva mesta Spišská Nová Ves.

W. Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:

1. Zalievať ®Časne kvety v križovatke Pohronská, Muránska.
2. Doplnit‘ slip verejného osvetlenia v križovatke Ul. Dunajská, Laborecká.
3. Pri altánku v oddychovej zóne za záhradkársko — chovateľskou osadou je potrebné vymenif kóš na

odpad za plastové vrecia a následne zabezpečiť Častejši odvoz odpadu hlavne v letnom období.
4. Doplniť chýbajúce certifikované preliezky pre deti na detské ihrisko — Dunajská ulica. Využiť

prostriedky a možnosti mesta.
5. Zabezpečit‘ zvýšenie počtu vývozov kontajnerov na zber skla, ktorých počet v súčasnosti kapacitne

nepostačuje. Respektíve zabezpeČiť zvýšenie počtu kontajnerov pre lokalitu Ferčekovce. Umiestnenie
je možné za mostom na Nitrianskej ulici pred vstupom na Spišsků ulicu, kde je voľná spevnená
plocha, pri autobusovej zastávke — Muránska č. 23 a pri kostole. Vývoz skla navrhujeme
zabezpečovať raz mesačne. ‚

6. Odstrániť původně a nefunkčně výložniky umiestnené na stlpoch verejného osvetlenia v lokalite
Ferčekovce.

7. Vybudovat‘ v lokalite Ferčekovce multifunkčné ihrisko a zároveň prehodnotiť jeho umicslnenie na
ploche ihriska pri Nitrianskej ulici.

8. Naplánovat‘ doplnenie a zefektívnenie verejného osvetlenia pre lokalitu Ferčekovce. - naplánovane
9. Obnovit‘ náter zábradlia na lávke pre peších ponad potok Holubnica— modrej farby. —jún 2018
10. Obnovit‘ náter zábradlia okolo Jazdeckého areálu pri vstupe do Ferčekoviec a zábradlie na moste

prepájajúceho Muránsku a Dunajskú ulicu.

V. Požiadavky pre oddelenie vnútornej správy:

1. Zrenovovat‘, prípadne natneť vývesné skrinky umiestnené v lokalite Ferčekovce.



Vl. Diskusia:

Občania Ferčekoviec bolí oboznámení o plánovanom spósobe napojenia dažďovej kanalizácie
z lokality Malé Pole so zaústením do potoka Holubnica. Existujúca splašková kanalizácia z Muránskej
uLice, nebola v minulosti dimenzovaná na stále sa zvyšujúcu kapacitu a v prípade vüčšieho množstva
zrážok dochádza k zaplavovaniu pivníc rodinných domov. Zo strany Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti bola vyslovená možnosf zvýšíť kapacitu kanalizácie zväčšením priemeru
splaškového potrubia vedeného po Muránskej ulici. Na základe Záznamu z pracovného stretnutia
vedenia mesta SNV s obyvateľmi Ferčekoviec zo dňa 07.07.20H bob uvedené: „Záver, bod č.3 —

Realizovaná prípojka splaškovej kanalizácie z lokality Malé Pole SNV do kanalizácie na Muránskej
ulici jernaximálne pro 46 rodinných domov — Ing. Derfényi, súhlasné stanovisko“.

Clenovia mestského výboru holi oboznámení s projektom pre stavebné povolenic a spósobom
osadenia autobusových zastávok na Taranskej a Gemerskej ulici po oboch stranách cesty s vyznačením
priechodov pro chodcov a nástupných ostrovčekov. Plánovaná investfcia bude realizovaná zo strany
Košického samosprávneho kraja. Pán Ing. arch. Ján Pastiran navrhuje posunúť autobusová zastávku na
Gemerskej ulici v smere z Novoveskej Huty do Spišskej Novej Vsi o cca 2Dm do miesta kde bola bývalá
odbočka z komunikácie KSK na GemerskĎ ulicu.
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční priebežne 28.júna.
Predseda MsV č.3 pod‘akoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.
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Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko Ing. Ondrej Majerník
pre4eda MsV č.3


