
Zápis
zo zasadnutia MsV č. 3, pre občanov s predstavitel'mi mesta, konaného dňa 22.11.2013 o

1730 hod. v penzióne Rittenberg na Ferčekovciach. Ukončenie o 1900 hod.

Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, Anna Dzurillová, Ing. Ľudmila Grigerová.
Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Bohumír Škuta, Ing. Milan Varga, Ing. Marián

Užák, Ing. Hyacinta Zozuľáková.
Hostia: prednostka MsÚ - Ing. Jela Bednárová, p. Marta Fabianová, p. Helena Šestáková, p. Alica Hodná,

p. Alžbeta Ogurčáková, p. Štefan Ogurčák, p. Babíková, p. Mróz, p. Tekelyová, p. Farkašovský,
p. Farkašovská.

1. Otvorenie

Predseda mestského výboru č. 3 Ing. Ondrej Majerník privítal všetkých prítomných: pozvaných hostí,
členov mestského výboru a zúčastnených občanov. Úvodným príhovorom zasadnutie bolo oficiálne
otvorené.

Predseda MsV prítomných oboznámil s bohatou činnosťou výboru v uplynulom období a podčiarkol
pod'akovanie MsÚ za splnené úlohy v roku 2013.

Pravidelné kosenie detských ihrísk a zelených plôch v celej lokalite Ferčekoviec.
Realizácia vysprávok výtlkov komunikácií po zimnom období.
Bola spevnená cesta recyklovaným asfaltom v smere do Novoveskej Huty okolo zahradkárskej a
chovateľskej osady, ktorá môže slúžiť na rekreačné a športové účely pre cyklistov a bežcov.

Úspechom sú MsV organizované športové aktivity pre občanov Ferčekoviec, a to:
futbalový turnaj,
každoročná súťaž o najkrajšiu záhradku,
dňa 17.11.2013 sa podarilo zorganizovať V. ročník behu na trase Ferčekovce - Novoveská Huta
a späť (Ferčekovská desiatka). Zúčastnilo sa 147 pretekárov vo všetkých kategóriách a na záver
sa konalo vyhodnotenie Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy a Bežeckej ligy okresu
Spišská Nová Ves.

2. Diskusia a požiadavky občanov

Obyvatelia Ferčekoviec radia medzi dôležité úlohy v budúcom roku vybudovanie:
kanalizácie na dažďovú vodu, zriadenie verejného osvetlenia a spevnenú asfaltovú plochu cesty

na Nitrianskej ulici až po záhradkársku osadu.
v časti novovybudovanej autobusovej zástavky na Muránskej ulici osadenie lávky pre peších
ponad potok Holubnica.
dokončiť oplotenie na detskom ihrisku - Dunajská ulica.
vybudovanie vyhovujúcich autobusových zastávok s vyznačením prechodu pre chodcov na
hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty. Hlavným dôvodom je zvýšenie bezpečnosti, pretože
tu bola vysoká nehodovosť v danej trase.
zvážiť s ohľadom na vyťažiteľnosť spojov MHD zriadenie nového spoja pre linku č.13 v ranných
hodinách 5.45 hod. z Ferčekoviec.
občania žiadali informáciu o organizovaní cyklistických pretekov v budúcnosti.

Bola vyslovená nespokojnosť občanov Ferčekoviec:
pri kostole s vykonaním spätných úprav po prekopávke realizovanou f. DEVEX s.r.o. pri
výstavbe kanalizačnej prípojky. Nekvalitné a nerovné osadenie cestných obrubníkov. V miestach
vstupov k rodinným domom nebola vykonaná výšková úprava do pôvodného stavu a bola
doplnená kamenistá pôda pri úprave zelene. Pri návalových dažďoch dochádza k prieniku



dažďovej vody z komunikácie do záhrad. Po ukončení prác požadujú obyvatelia úpravu vstupov
k rodinným domom a úpravu zelene do pôvodného stavu.
majitelia záhradných chatiek v záhradkársko chovateľskej osade Ferčekovce požadujú
vysporiadanie pozemkov a následné spevnenie povrchu prístupovej cesty v osade, čím sa umožní
výkon zimnej údržby a odhŕňanie snehu. Je tam nedostatočný a sťažený prístup záchranných
zložiek a hasičskej jednotky z dôvodu sťažených územno-technických pomerov. Majitelia
zrekonštruovaných chatiek žiadajú pracovníkov mesta o spoluprácu pri povoľovaní pobytu
v danej lokalite a riešení prístupovej cesty k objektom.

Každý občan so svojimi pripomienkami je vítaný na zasadnutí mestského výboru, konaného
spravidla posledný štvrtok v mesiaci, po zasadnutí mestskej rady. 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 zasadnutie.

Hlavné úlohy MsV č.3 pre rok 2014

l. Osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica k autobusovej zastávke.
2. Vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej ceste

v smere do Novoveskej Huty.
3. Dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici.
4. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku.
5. Oprava vodovodného potrubia a úprava asfaltového povrchu na Pieninskej ulici.
6. Dokončenie Nitrianskej ulice - projektová dokumentácia a asfaltový povrch.

Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko
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Ing. Ondr ajerník

predse a MsV č.3


