
 
Zápis  

zo zasadnutia MsV č. 3, pre občanov s predstaviteľmi mesta, konaného dňa 29. 11. 2012  
o 17°° hod. v penzióne Rittenberg na Ferčekovciach. 

 
Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, RSDr. Juraj Beňa, Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Ernest Jakubčo, Anna 

Dzurillová, Ing. Hyacinta Zozuľáková.  
Neprítomní: Ing. Bohumír Škuta, Ing. Ľudmila Grigerová, Ing. Milan Varga, Ing. Marián Užák.  
Hostia: Ing. RNDr. Lívia Brovková, JUDr. Michal Komara PhD., p. Farkašovský, p. Šestáková, 

p. Schullerová, p. Schuller, p. Mroz, p. Lipták, p. Vlček, p. Grošová, p. Krestianová, p. Šlocková,  
p. Černický, p. Toporcer, p. Imrichová, MUDr. Hrebenárová, p. Liptáková, p. Schmidtová,  
p. Mrosko, p. Bubeník, p. Bednár, p. Kubičár, p. Petruška. 

  
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 
poďakovanie MsÚ za splnené úlohy v roku 2012.  

- Vybudovanie novej odľahčovacej kanalizácie na splaškovú vodu z lokality Malé Pole. 
- Osadenie prístrešku a spevnených plôch pre zástavku MHD na Muránskej ulici.  
- Pravidelné kosenie detských ihrísk a zelených plôch v celej lokalite Ferčekoviec. 
- Doplnenie dažďového odvodňovacieho rigola na Nitrianskej ulici. 

 
Úspechom sú MsV organizované športové aktivity pre občanov Ferčekoviec, a to:  
- futbalový turnaj, 
- každoročná súťaž o najkrajšiu záhradku,   
- a podarilo sa dňa 17. 11. 2012 zorganizovať IV. ročník behu na trase Ferčekovce – Novoveská 

Huta a späť (Ferčekovská desiatka). Zúčastnilo sa 99 pretekárov vo všetkých kategóriách 
a vyhodnotenie celoročnej bežeckej ligy. 

Taktiež Ing. Majerník vyjadril spokojnosť s dobrou informovanosťou pre občanov Mestom 
vydávaného mesačníka I-čka a prostredníctvom vysielania TV Reduta.       
  
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. 
Bola vyslovená nespokojnosť občanov Ferčekoviec: 

-  s nedodržiavaním rýchlosti vozidiel nákladnej dopravy pri prejazde Karpatskou ulicou, kde 
prebieha výstavba rodinných domov. Dochádza k znečisťovaniu vozovky a stavebník nevykonáva 
čistenie Karpatskej ulice. Požadujeme zvýšiť kontrolu, napomínanie alebo prípadne sankcie zo 
strany Mestskej polície. Obyvatelia danej ulice žiadajú zvážiť možnosť presmerovania nákladnej 
dopravy poza jazdecký areál. 

- Na Pohronskej ulici je neopravený výtlk. 
- Na Dunajskej ulici pri kanalizačnom poklope je pokles komunikácie.   
- pri kostole s vykonaním spätných úprav po prekopávke p. Derfenyiho pri realizácii 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 úpravu vstupov a zelene do pôvodného stavu.  

- Na Laboreckej ulici je na verejnom priestranstve kompostovisko a rôznorodý odpad. Požadujú 
identifikovať vinníka a zabezpečiť jeho odstránenie, lebo zamedzuje prístup k súkromným 
pozemkom.  

- Na autobusovú zástavku – Muráňska ulica č. 24, požadujú umiestniť lavičku na sedenie pre 
čakajúcich, hlavne starších cestujúcich. 

- Kovové schody k autobusovej zástavke na Gemerskej ulici si vyžadujú opravu. Je poškodený 
jeden schodík.  

- Bola vyslovená opakovaná nespokojnosť s osadením stĺpov vysokého napätia v blízkosti obydlí 
pri lese na Dunajskej ulici. Je zvýšená obava z ohrozenia zdravia občanov. V súčasnosti je 
priestor pod vysokým napätím nekontrolovane využívaný pre skládku dreva a rôznorodých iných 
materiálov.  

 
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. 
 
 Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko         
       

 
 
 
 
 
          Ing. Ondrej Majerník 
             predseda MsV č. 3 
 


