
 
Zápis  

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 21. 3. 2013 o 17³° hod. 
 
 
Prítomní:   Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, Anna Dzurillová, Ing. Marián Užák, Ing. Hyacinta  Zozuľáková, 

Jozef Lipták 
Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Bohumír Škuta, Ing. Milan Varga, Ing. Ľudmila Grigerová  
   
Program:  1. Otvorenie 
  2. Úlohy pre oddelenia MsÚ 
  3. Diskusia 
  4. Záver 
 
 Na úvod bolo zhodnotené a zrekapitulované vykonávanie zimnej údržby komunikácií v zimnom období.  
 

I.  Požiadavky pre OVaD MsÚ: 
 

1. Prioritne žiadame vykonať vysprávky komunikácií a výtlkov v čo najkratšom čase, aby nedochádzalo 
k poškodzovaniu motorových vozidiel. 

2. Na Muránskej ulici žiadame riešiť vysprávky komunikácie v rámci reklamácie nedávno realizovaného 
nového asfaltového povrchu. 

3. Dokončenie Nitrianskej ulice - asfaltový povrch a odvodnenie zrážkových vôd.  
4. Osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica k autobusovej zastávke. 
5. Vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej ceste v smere 

do Novoveskej Huty. 
6. Dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici. 
7. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku. 
8. Vybudovanie cyklistického chodníka Ferčekovce – Novoveská Huta. 
9. Prekopávka realizovaná vodárenskou spoločnosťou pri výmene vodovodného potrubia na ulici Muráňska 

62, nebola ukončená.  
 

II.  Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ: 
 

1. K plánovanému dokončeniu asfaltového povrchu Nitrianskej ulice žiadame pripraviť projektovú 
dokumentáciu a príslušné územné a stavebné povolenia. 

2. Požadujeme vypracovať projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia k osadeniu lávky pre peších ponad 
potok Holubnica. 

 
III.  Požiadavky pre oddelenie organizačné MsÚ: 

 
1. Osadiť dopravné značenie na základe spracovanej štúdie cyklotrasy v smere: Sp. Nová Ves – Ferčekovce – 

N. Huta – Medvedia hlava – Košiarny Briežok – Sp. Nová Ves. 
2. Mestský výbor navrhuje vypracovať štúdiu cyklotrasy s dopravným značením na trase: Ferčekovce vlek – 

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

IV.  Požiadavky pre OEM MsÚ: 
 

1. K príprave PD pre dokončenie asfaltového povrchu na Nitrianskej ulici po Záhradkársku osadu požadujeme 
vysporiadať pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.  

2. Požadujeme, aby boli vysporiadané pozemky k plánovanej výstavbe autobusových zastávok pre autobusovú 
linku č.3 do Novoveskej Huty. 
 

V. Požiadavky pre OKS MsÚ: 
 

1. Počas jarného upratovania žiadame v rámci možností o priebežné vyprázdňovanie naplnených kontajnerov 
i počas dňa. 

2. Na Muránskej ulici v blízkosti Podunajskej a Oravskej ulici požadujeme orez stromov okolo el. vedenia.  
3. Na Rajeckej ulici občania pri dome pani Krakovej požadujú orez zelene v dôsledku zníženej dopravnej 

viditeľnosti pri jestvujúcom verejnom osvetlení. 
4. V smere k zahradkárskej osade požadujeme zriadiť verejné osvetlenie. 

 



VI.  Požiadavky pre MsP: 
 

1. Na Muráňskej ulici požadujeme upozorňovať majiteľov áut, aby neparkovali na chodníku pre peších, čím 
znemožňujú pohyb chodcov a zapríčiňujú sťažený prejazd autobusom MHD. 

2. Požadujeme vykonávať priebežnú kontrolu udržiavania čistoty komunikácie na Karpatskej ulici, kde 
dochádza k znečisťovaniu v dôsledku výstavby rodinných domov. 
 

VII.  Diskusia: 
 
Predseda mestského výboru vyslovil poďakovanie Ing. RNDr. Lívii Brovkovej a referátu rozvoja mesta MsÚ 
za  úpravu bežeckých tratí na letisku a v sedle Grajnár. Ďakujeme za príkladnú organizáciu podujatí a rozvoj 
turistického ruchu v daných lokalitách.  
Taktiež ďakujeme organizačnému oddeleniu, ktoré v spolupráci s vedením Lesov mesta zabezpečili štrkovú 
úpravu cesty vedúcej z Ferčekoviec do Novoveskej Huty (za areálom závodu VKŠ).  
 
Predseda MsV č. 3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      
 
 
 
 

Ing. Ondrej Majerník               
predseda MsV č. 3 


