
Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 30. 6. 2011 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, RSDr. Juraj Beňa, Anna Dzurillová, Ing. Jaroslav   Škovran, Ing. Ľudmila 

Grigerová, Ing. Hyacinta Zozuľáková. 
Neprítomní: Ing. Marián Užák, Ing. Bohumír Škuta, Ing. Milan Varga ml., Ing. Ernest Jakubčo 
Hostia:         pani Geletková 
 

I. Úlohy pre OKS MsÚ: 
1. V povodí potoka Holubnica žiadame o výsadbu vŕb pre spevnenie svahu, 
2. zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia zdvojením výložníka na Pohronskej ulici – chodník pre 

peších v zadnom trakte Penziónu NEMO, 
3. na Tatranskej ulici č. 10 – 12 požadujeme promptne opraviť funkčnosť verejného osvetlenia, 
4. z dôvodu nedostatočnej viditeľnosti dopravnej značky daj prednosť v jazdu, v križovaní ulíc Nitrianska 

a Dunajská, požadujeme orez zelene v jej bezprostrednom okolí. 
 

II.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
1. Prekopávka vykonávaná vodárenskou spoločnosťou pri výmene vodovodného potrubia na ulici 

Muránska 62, nebola ukončená, požadujeme vykonať spätné úpravy, 
2. na ulici Spišská opraviť poškodený betónový kanalizačný poklop, poškodený pri úprave toku potoka, 
3. dokončiť oplotenie na asfaltovom ihrisku / Dunajská ulica /, 
4. požadujeme vyznačiť dopravným značením spracovanú štúdiu cyklotrasy v smere: Sp. Nová Ves – 

Ferčekovce – N. Huta – Medvedia hlava – Košiarny Briežok – Sp. Nová Ves, 
5.  žiadame vypracovať štúdiu cyklotrasy s dopravným značením na trase: Ferčekovce vlek – Novoveská 

Huta – vykrývač – dvojkríž – Dom dôchodcov – ZOO – Šuleroch – Ferčekovce vlek,    
6. Mestský výbor plánuje otvoriť túto cyklotrasu už v jeseni, keď prebieha súťaž v behu: Novoveská Huta 

– Ferčekovce a späť, 
7. dokončenie asfaltového povrchu - Spišská ulica, 
8. v rámci hlavných úloh MsV č. 3 pre rok 2011 „dokončiť asfaltový povrch na trase: Nitrianska ulica  po 

záhradkársku osadu“, požadujeme v tomto roku aspoň vypracovanie kompletnej projektovej 
dokumentácie pre tento úsek a zabezpečiť potrebné povolenia pre nadchádzajúcu výstavbu, 

9. zástupcovia mestského výboru vyjadrili rázny nesúhlas s napojením kanalizácie vedúcej 
z lokality Malé pole na kanalizáciu na Muránskej ulici,  

10. preveriť majiteľov pozemkov tzv. záhradok za garážami pred rodinným domom p. Vargu na Gemerskej 
ulici. 

 
III.  Úlohy pre MsP: 

1. Požadujeme zachovať časté kontroly zo strany Mestskej polície v lokalite Ferčekovce z dôvodu 
zvýšeného pohybu sociálne neprispôsobivých spoluobčanov, čím dochádza k ohrozovaniu majetku 
a porušovaniu domovej slobody občanov Ferčekoviec. Informujeme občanov, aby pri každom 
zaznamenaní porušovania zákona alebo ohrozovania majetku volali na bezplatné číslo 159.  
 

IV.  Oddelenie organizačné: 
1. Požadujeme zmeniť vo vývesných skrinkách materiál plast za sklo z dôvodu slabej viditeľnosti. ( 

skrinka na Muránskej ul. – 2x a Nitrianskej ul. – 1x). 
 
 Diskusné príspevky 

• Návrhu predĺženia trasy linky MVD č. 14 až do Novoveskej Huty na podnet Ing. Majerníka a občanov 
nebolo vyhovené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

• Ako každoročne aj teraz prebieha súťaž o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku, komisia hodnotí 
priebežný stav v celej lokalite.   

• Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v mesiaci september po zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Pozvánky budú zasielané e - mailom. 

• Predseda MsV vyslovil poďakovanie oddeleniu komunálneho servisu za vzorné vykonanie kosenia 
zelene a výsadby stromčekov na Gemerskej ulici. 

• Predseda MsV poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník   
                 predseda MsV č. 3 


