
 
 

Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 22. 12. 2011 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, RSDr. Juraj Beňa, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Milan Varga, Ing. Hyacinta 

Zozuľáková 
Hostia:  Ing. Ivan Schlosser, p. R. Mikolaj 
Neprítomní: Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Bohumír Škuta, Ing. Marián Užák, Anna Dzurillová, Ing. Ľudmila 

Grigerová 
 
 

I. Úlohy pre OKS MsÚ: 
1. V povodí potoka Holubnica žiadame o výsadbu vŕb pre spevnenie svahu – ul. Spišská, 

 
 

II.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
 

1. Prekopávka realizovaná vodárenskou spoločnosťou pri výmene vodovodného potrubia na ulici 
Muránska 62, nebola ukončená, žiadame vykonať spätné úpravy taktiež v celej lokalite 
Ferčekoviec, 

2. žiadame osadiť odvodňovací BGU žľab priečne cez cestu na Nitrianskej ulici z vrchnej strany 
pred mostom a odbočkou na ulicu Spišská so zaústením do toku Holubnica, 

3. dokončiť oplotenie na asfaltovom ihrisku / Dunajská ulica /, 
4. žiadame 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. žiadame dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici, 
7. v rámci hlavných úloh MsV č.3 pre rok 2011 a 2012 dokončiť asfaltový povrch na trase: 

Nitrianska ulica  po chovateľskú osadu Ferčekovce“, požadujeme o vypracovanie kompletnej 
projektovej dokumentácie pre tento úsek a taktiež potrebné stavebné povolenia pre 
nadchádzajúcu výstavbu, 

8. žiadame preveriť legálnosť postavených garáží pri bytovkách na Gemerskej ulici, ktoré nemajú 
súpisné číslo a zabezpečiť odstránenie troch objektov plechovej konštrukcie umiestnených na 
ploche parkoviska,  

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

 
 

III.  Úlohy pre MsP: 
 
 

IV.  Oddelenie organizačné: 
1. Opraviť chybné označenie ulíc Čergovská a Turčianska. 

 
 
 Diskusné príspevky 

• Nasledujúce zasadnutie bude spresnené e - mailom. 
• Predseda MsV pohostil prítomných vianočnou kapustnicou, poďakoval všetkým členom za prácu 

v roku 2011 a uzavrel zasadnutie. 
 
 
 



 
Plán hlavných úloh pre rok 2012 

   
 

1. Vybudovanie novej kanalizácie pre dažďovú vodu z lokality Malé pole. 
2. Dokončenie asfaltového povrchu – Nitrianska ulica / po záhradkársko – chovateľskú osadu/ . 
3. Vybudovanie zberného roštu na Nitrianskej ulici. 
4. Dokončenie asfaltového povrchu – Spišská ulica. 
5. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku. 
6. Cyklistický chodník Ferčekovce – Novoveská Huta.    

 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko       
 
 
 
 
 

Ing. Ondrej Majerník          
predseda MsV č. 3 


