
 
 

Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 30.8.2012 o 17³° hod. 

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

Zozuľáková, Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Milan Varga, Ing. Bohumír Škuta, Jozef Lipták. 
Neprítomní: Ing. Marián Užák, Ing. Ľudmila Grigerová.  
 
Program:  1. Otvorenie. 
  2. Kontrola úloh. 
  3. Nové úlohy. 
  4. Diskusia. 
  5. Záver. 
 
 Bola ukončená realizácia rigola na Nitrianskej ulici a prebiehajú ukončovacie práce výstavby 
odľahčovacej spláškovej kanalizácie na Muránskej ulici.  
 
 

I.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
 
 

1. Autobusovú zastávku MHD -„ Ferčekovce Pohronská“ na Muránskej ulici žiadame presunúť do 
priestoru, kde sa v súčasnosti realizuje odľahčovacia kanalizácia na pozemok Mesta. Požadujeme 
vytvoriť nástupný ostrovček a prístrešok pre cestujúcich.     

2. Medzi domami p. Vanča a p. Kovaľovej (Muránska ul.) žiadame vybudovať lávku pre peších 
ponad potok Holubnica, aby sa zjednodušil prechod k autobusovej zastávke a k basketbalovému 
ihrisku. 

3. Žiadame vybudovať dve autobusové zastávky na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty 
a jednu v smere do mesta v časti Ferčekoviec pri Gemerskej ulici, pri vystupovaní a nastupovaní je 
ohrozená bezpečnosť cestujúcich autobusom, 

4. v rámci hlavných úloh MsV č.3 pre roky 2011 a 2012, žiadame dokončiť asfaltový povrch na 
trase: Nitrianska ulica  po chovateľskú osadu Ferčekovce. Požadujeme o vypracovanie 
projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre tento úsek a taktiež pripraviť potrebné 
stavebné povolenia pre plánovanú výstavbu. 

5. v rámci vysprávok miestnych komunikácií žiadame opraviť výtlk na Gemerskej ulici v smere 
k bytovým domom, 

6. na úseku cyklotrasy vyznačenej dopravným značením je potrebné vyspraviť výmole štrkom, resp. 
recyklikou,  

7. Je potrebné odstrániť drevený telekomunikačný stĺp pred rodinným domom pani Simonisovej na 
Nitrianskej ulici, 

8. požadujeme zaradiť do plánu úloh rekonštrukciu asfaltového povrchu na ul. Dunajská a 
Laborecká, na ktorých je znížená kvalita povrchu, 

9. prekopávka realizovaná vodárenskou spoločnosťou pri výmene vodovodného potrubia na ulici 
Muránska 62, nebola ukončená.  

10. je žiaduce dokončiť oplotenie na asfaltovom ihrisku / Dunajská ulica /, 
11. osadiť dopravné značenie na základe spracovanej štúdie cyklotrasy v smere: Sp. Nová Ves – 

Ferčekovce – N. Huta – Medvedia hlava – Košiarny Briežok – Sp. Nová Ves, 
12.  mestský výbor navrhuje vypracovať štúdiu cyklotrasy s dopravným značením na trase: 

Ferčekovce vlek – Novoveská Huta – vykrývač – dvojkríž – Dom dôchodcov – ZOO – Šuleroch – 
Ferčekovce vlek,    

13. v rámci spevnenia komunikácie je dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici nevyhnutné. 
 
 



II.  Úlohy pre OEM MsÚ: 
 

1. Je nevyhnutné vysporiadanie pozemkov k plánovanej výstavbe autobusových zastávok pre 
autobusovú linku č.3 do Novoveskej Huty. 

2. Je potrebné preveriť majiteľov pozemkov tzv. záhradok za garážami pred rodinným domom p. 
Vargu na Gemerskej ulici a podľa možnosti im ponúknuť výmenu za parcely v inej lokalite. 
 
 

III.  Úlohy pre OKS MsÚ: 
 

1. Na detské ihrisko Gemerská ulica žiadame osadiť jeden betónový odpadkový kôš,  
2. pri rodinnom dome pána Milana Klempaja rastie 100 ročná Lipa. Z dôvodu vysokej spoločenskej 

hodnoty dreviny požadujeme umiestniť k nej kontajner pre vývoz veľkého množstva lístia 
v jesennom období, 

3. Návrhy členov Mestského výboru č. 3 pre umiestnenie kondičnej dráhy: 
• Basketbalové ihrisko na Nitrianskej ulici. 
• V okolí prístrešku v smere do Novoveskej Huty za záhradkársko - chovateľskou osadou. 
• Prípadné ďalšie návrhy budú predložené oddeleniu OKS neskôr. 

 
IV.  Úlohy pre MsP: 

 
1. Zintenzívniť priebežnú kontrolu zo strany Mestskej polície v lokalite Ferčekovce v letnom 

a jesennom období z dôvodu konfliktných situácií spôsobených mladými ľuďmi vo večerných 
hodinách, 

2. žiadame preveriť majiteľa buntu slamy umiestneného na konci ulice Tatranská. 
 

V. Diskusia: 
 

1. Prebehla súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a balkón. Zodpovední sú Ing. Grigerová 
a pani Dzurillová. Výsledky budú zverejnené v mesačníku mesta i-čko.  
 

Dňa 17.11.2012 sa uskutoční štvrtý ročník behu Ferčekovce – Novoveská Huta a späť v celkovej dĺžke 5,5 
km, v spolupráci s občianskym združením Novoveská Huta. 

Ing. Ondrej Majerník ďakuje oddeleniu komunálneho servisu za splnenie úloh pri údržbe a kosení zelene 
v lokalite Ferčekovce a za osadenie nových basketbalových košov na ihrisku.  

Predseda MsV poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie. 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      
 
 
 
 
 
 

Ing. Ondrej Majerník            
predseda MsV č.3 


