
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia MsV č. 3 – Ferčekovce, konaného dňa  

23. 4. 2009 
 
 

Prítomní:       Podľa prezenčnej listiny + hostia (obyvatelia Karpatskej ulice) 
Program:     1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia úloh 
  3. Jarné upratovanie 
                     4. Riešenie obytnej zóny - TRIANGEL 
  5. Nové úlohy 
  6. Diskusia 
  7. Záver 
 
 
K bodu 1: Predseda MsV č. 3 Ing. Majerník otvoril zasadnutie MsV a privítal 
prítomných. 
K bodu 2:  Ing. Majerník – pri osobnej kontrole bolo zistené, že požiadavky v zápise 
MsV č. 3 z 26.3.2009 neboli splnené, petícia občanov ohľadom rekonštrukcie VN 110 
KU, prítomný p. Repaský, vyslovil nespokojnosť s riešením petície, žiadame zaslať 
písomné stanovisko k danému problému. 
K bodu 3: Ing. Majerník – jarné upratovanie – kontajnery pristavené v dohodnutom 
termíne a na požadované miesta – poďakovanie zo strany občanov, najlepšie 
triedenie odpadu zabezpečujú rómovia priamo pri kontajneroch. 
K bodu 4: Ing. Majerník – vzhľadom na pripravovanú výstavbu obytného satelitu 
TRIANGEL bola vznesená nespokojnosť so spôsobom riešenia prístupu na nové 
stavenisko (znečisťovanie cesty, parkovanie áut zamestnancov stavebnej firmy, 
prejazd ťažkých áut so zeminou, prašnosť, atď...) cez Karpatskú ulicu, ktorá 
vzhľadom na svoju šírku a nekvalitný povrch nezabezpečuje bezpečný prejazd. 
Celkové riešenie výstavby pre obyvateľov Karpatskej ulice prezentoval Ing. arch. Ján 
Pastiran. Po konštruktívnej diskusii bolo dohodnuté:  
- investor stavby zabezpečí realizovanie a vysypanie štrkom príjazdovej cesty 
a vytvorenie dostatočne veľkého parkoviska – pre svojich zamestnancov pri potoku 
z Karpatskej ulice, 
- zabezpečiť osadenie dopravnej značky s max. rýchlosťou 20 km/hod., 
- zabezpečiť častejšiu kontrolu dodržiavania parkovania a rýchlosti zo strany 
Mestskej polície. 
K bodu 5: Nové úlohy: a) orezanie stromov (nedostatočný výhľad)-Muráňska 
a Karpatská ulica (č.d.7) – pracovník OKS MsÚ Spišská Nová Ves p. Neuvirth sa 
chce stretnúť na mieste s niekým kompetentným, tel č.: 0915314256 (s Ing. 
Majerníkom, príp. s obyvateľom Karpatskej ulice), 
b) pripraviť propozície pre organizovanie futbalového (basketbalového) turnaja pri 
príležitosti MDD na Ferčekovciach za účasti družstva z Novoveskej Huty – 
zodpovední: p. Petruška a p. Pálfy, 
c) plniť úlohy zo zápisu MsV č. 3 z  26.3.2009. 
K bodu 6:  Diskusia: 
p. Petruška – ako bude riešené odškodnenie občanov po povodni – júl 2008 (Ing. 
Klein), 
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p. Pálfy – aké je stanovisko vedenia mesta k zvýšenej ťažbe kameňa na Gretli 
a zvýšenej premávke nákladných áut – Novoveská Huta – Spišská Nová Ves, 
p. Dzurillová – dostavba Spišskej ulice. 
K bodu 7: Ing. Majerníkom poďakoval hosťom a členom MsV č. 3 za účasť na 
zasadnutí. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Monika Lipovičová                                             Ing. Ondrej Majerník,v. 

r. 
                                                                                                      predseda MsV č. 3 
 


