
Zápis

zo zasadnutia MsV Č. 3 pre občana‘ s predstavitel‘mi mesta, konaného dňa 26.11.2015v SKl
klube na Ferčekovciach od 17°° hod. do 19° hod.

Pritomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Marián Bubeník, Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Ladislav
Vastuško, PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Stefan Pohly.

Neprítomní: Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Milan Varga, Ing. Marián Užák, Ing. Tibor Husár.

Hostia: Ing, Peter Susa, Emanuel Schuller, Ing. Valter Retter, p. Mróz, p. Lipták, p. Repaský,
p. Cernický, p. Surák, p. Jozef Bednár, p. Emil Fabian, Fabianová, Vrábľová,
MUDr. Koval‘ová.

Otvorenie

Predseda mestského výboru privítal vš,etkých prítornných, pozvaných hostí, členov
mestského výboru a zúčastnených občanov. Uvodným príhovororn zasadnutie bob oficiálne
otvorené.

Predseda MsV prítomných oboznámils bohatou činnosťou mestského výboru v uplynulom
období a podčiarkol poďakovanie MsU za splncné úlohy v roku 2015.

- Pravidelné kosenie detských ihrísk a zelených plóch v celej lokalite Ferčekoviec.
- Realizácia vysprávok výtlkov na komunikáciach po zimnom období.
- Oprava oplotenia a revitalizácia detského ihriska na Dunajskej ulici.
- Qprava a náter zábradlia mosta na Nitrianskej ulici.

Cinnost‘ mestského výboru je zverejňovaná pravidelne formou zápisníc zo zasadnutí na
webovej stránke mesta.

Uspechom v činnostiach MsV sú organizované športové aktivity pre občanov Ferčekoviec,
a to: futbalový turnaj, každoročná súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a najkrajší
balkón a dňa 17.11.2015 sa organizoval VII. ročník behu na trase Ferčekovce - Novoveská
Huta a späť (Ferčekovská desiatka) kde sa zúčastnilo 97 mládežníkova 113 dospelých bežcov.
Každoročným problémom je ncdostatok parkovacích miest.

Sportový klub Ferčekovce organizoval v roku 2015 kotlíkový kstival. cyklistické pretcky
a ině rózne aktivity pre deti a mládež.

II. Diskusia a požiadavky obČanov

Obyvatelia Ferčekoviec v budúcom roku radia medzi dóležité - nasledujúce úlohy:

Vybudovanie vyhovujúcich autobusových zastávok s vyznačením prechodu pre chodcov na
hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty‘. Na zastávke je potrebné taktiež zriadiť osvetleniq.
Hlavnym dóvodom je zvýšerne bezpečnosti,pretože je vysoká nehodovosť na danej trase. MsU
v súčasnosti zabezpečuje výmenu existujúcich autobusových prístreškov (2ks) na zastávkach
Nitrianská a Gemerská.
Pokračovaf vo výstavbe cyklotrás v meste Spišská Nová Ves a v lokalite Ferčekovce na trase
do Novoveskej Huty poza záhradkársku osaďu.
Zvážiť možnosti pre výstavbu škólky v lokalite Ferčekovce.
p.Bubeník vyslovil požiadavku na MsP - zvýšiť kontrolu a priebežných hliadok k vodojemu
kde sa stretávajú mladý a zanechávajú •po sebe množstvo odpadkov. Osloviť vodárenski
spoločnosť, aby si zabezpečila daný objekt a rezervoár pitnej vody. Dňa 15.10.20 15 dpšlo
kprepadu občana Ferčekoviec neznámymi osobami. Obcania by mali volať bezplatnú linku
I 9, ak zistia akékol‘vek narušenie poriadku.
p. Repaský vyslovil nespokojnost s existenciou vedenia vysokého napätia za záhradami
rodinných domov na Dunaj skej ulici a požaduje preveriť tunkčnosť a tesnosť žumpy vedenej z
penziónu SKl klub tlakovou skúškou. Vyjadril sa taktiež kriticky, že na Ferčekoyciach sa
nenachádza žiadna škólka pre deti, občinska vybavenosť a ani ziadny verejný pnestor pre
občanov. kde by sa mohli stretávať. Ziada o viac informácií a nahliadnutie do projektu
rekonštrukcie verejného osvetlenia ktorá sa realizuje v meste Spišská Nová Ves. Zvážit
zriadenie cintorína v lokalite Ferčekovce.
Pani z Laboreckej ulice žiada častejšie vykonávať kosenie zelene a odhťňať sneh v zimnom
období až do konca Inoveckej ulice. .

Urniestňovat‘ kontajner pre jarné upratovanie i na Muránskej ul. č.2, orezať na Karpatskej ulici
konáreorechu, ktoré zasahuj ú do komunikácie. . . .

Zriadit záchytné parkovanie pre automobily, aby sa čiastočne zamedzibo parkovaniu vozidiel
na Muránskej ulici.



Na Karpatskej ulici z oboch strán vo výjazde na Muránsku ulicu osadiť zrkadlá, pre zvýšenie
bezpečného výjazdu vozidiel, prípadne preveriť mé dopravné možnosti na okresnom
naditeľstve dopravnej polície!

Každý občan so svojirni pripomienkami je vítaný na zasadnuti mestského výboru, konaného
spravidla posledný štvrtok v mesiaci.

lIL Odovzdanie cien

Na záver bolí vyhlásené výsledky a odovzdané odmeny víťazorn v súťaži o najkrajšiu
záhradku. predzáhradku a balkón.
Ing. Ondrej Majerník poďakoval všetkým pritomným za účasť a uzavrel zasadnutie.

Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko

Ing. Onlrej‘Majernfk
predsýda MsV č.3


