
Zápis  

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 29. 5. 2014 od 17³° hod. do 19°° hod. 
 

Prítomní:    Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, RSDr. Juraj Beňa, Anna Dzurillová, Ľudmila Grigerová,  

 Ing. Jaroslav Škovran, Ing.  Hyacinta  Zozuľáková, Jozef Lipták.  

Neprítomní: Ing. Milan Varga, Ing. Marián Užák.  

Hostia: Marcela Revajová, Ladislav Vastuško, Igor Pribula. 

  

 Bolo založené občianske združenie mestskej časti Ferčekovce pod názvom ŠK Ferčekovce. Hlavným poslaním 

je skvalitnenie životnej úrovne detí a podpora športových aktivít pre občanov a deti v mestskej časti Ferčekovce. 

Predseda združenia pán Ladislav Vastuško oboznámil členov mestského výboru so zámermi združenia a prezentoval 

členom MsV hlavné ciele občianskeho združenia:  

1. Skvalitnenie prostredia pre voľnočasové aktivity našich detí 

2. Podpora športových aktivít pre naše deti 

3. Organizovanie športových podujatí a ďalšie. 

  Členovia mestského výboru privítali iniciatívu občanov a tešia sa na ďalšiu spoluprácu. Bližšie informácie je možné 

nájsť na www.skfercekovce.sk 

 

 Splnené úlohy: 

 

1. Bol dosypaný štrk na parkovisko – Gemerská ulica. 

2. Výtlky na komunikáciach v lokalite Ferčekovce boli odstránené. 

3. Prebehlo kosenie verejných priestranstiev v lokalite Ferčekovce. 

4. Bola odstránená nelegálna skládka bio odpadu a krovín za starou pílou pri potoku. 

 

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ – žiadame : 
 

1. Zabezpečiť doplnenie priehlbín kamenivom pevnejšej frakcie na ceste od Ski klubu až po Novoveskú Hutu. 

Cestu využívajú v zvýšenej miere turisti, cyklisti a bežci a jemná frakcia z recyklovaného asfaltu je 

vyplavovaná vodou. 

2. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej ceste 

v smere do Novoveskej Huty – ul. Gemerská a Tatranská. 

3. Zrealizovať osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica k autobusovej zastávke ešte na tento 

kalendárny rok. 

4. Preveriť pokles cesty na Dunajskej ulici č.12. 

5. Opraviť zábradlie a zviditeľniť dopravnú značku na ceste ku Ski klubu. 

6. Zabezpečiť plastovú úpravu na cestovné poriadky, ktoré sú často strhávané. 

7. Opraviť liatinový poklop na uliciach Muránska a Pohronská, ktorý bol poškodený pri vykonávaní zimnej 

údržby komunikácií začiatkom roku 2013. 

8. Vyzvať PVS a.s. o výmenu vodovodného potrubia na ulici Pieninská z dôvodu častých porúch na 

vodovodnom potrubí a následne žiadame o rekonštrukciu asfaltového povrchu komunikácie. 

9. O dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici. 

10. O dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku.  

 

II. Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ – žiadame: 

 

1. Aktualizovať projektovú dokumentáciu na výstavbu lávky k autobusovej zastávke z roku 1996 a príslušné 

povolenia k osadeniu lávky pre peších ponad potok Holubnica. Umiestnenie rieši strategický prístup 

k športovisku, k autobusovej zastávke, k obchodu a ku kostolu. 

2. Pripraviť projektovú dokumentáciu k plánovanému dokončeniu asfaltového povrchu Nitrianskej ulice 

a príslušné územné a stavebné povolenia. 

3. Občania Ferčekoviec žiadajú zvážiť možnosť zriadenia záchytného parkoviska pre osobné automobily 

v okrajových častiach Ferčekoviec. 

4. Preveriť legálnosť umiestnenia prístrešku pre automobil (plechová konštrukcia), ktorý bol nedávno 

umiestnený na Gemerskej ulici pri bytových domoch. 

 

III. Požiadavky pre OKS MsÚ – žiadame: 

 

1. Zabezpečiť orez konárov stromov v blízkosti dopravnej značky daj prednosť v jazde pri poškodenom 

zábradlí na ceste ku Ski klubu (ul. Nitrianska a Dunajská). 

2. Zvážiť osadenie vhodného typu nádob pre zber odpadu pri potoku na Spišskej ulici.  



3. Na Spišskej ulici nasadiť vŕby pre spevnenie svahu koryta rieky a pre zabezpečenie protipovodňových 

opatrení. Zvážiť i iné riešenia pre stabilizáciu vyplavených častí svahu a zeminy. 

4. Vykonať revitalizáciu športovísk v časti Ferčekovce 

a) ihrisko ulica Inovecká – body a – f v prílohe tejto zápisnice 

b) ihrisko ulica Nitrianská – body a – d 

c) ihrisko ulica Gemerská – body a – d. 

 

IV. Požiadavky pre MsP – žiadame: 

 

1. Sledovať protiprávne konanie občanov, ktorých aktitami vzniká nelegálna skládka za starou pílou a zvýšiť 

monitorovanie tejto oblasti.  

2. Občasne (cca 2 krát v týždni) monitorovať pomocou nočných hliadok lokalitu na Gemerskej ulici pri 

bytových domoch, kde dochádza k vandalizmu na osobných automobiloch v nočných hodinách medzi  

druhou a treťou hodinou.  

 

V. Diskusia: 

Príloha k zápisnici z Mestského výboru obsahuje aktivity na revitalizáciu športovísk v mestskej časti 

Ferčekovce vypracované občianskym združením ŠK Ferčekovce. Nasledujúce zasadnutie sa bude konať 

predbežne v mesiaci september v posledný štvrtok v mesiaci. 

Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko    

 

 

 

 

 

  Ing. Ondrej Majerník

     predseda MsV č.3 


