
 
 

Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 23. 4. 2012 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, Anna Dzurillová, Ing. Ľudmila Grigerová, Ing. Milan 

Varga, Ing. Hyacinta Zozuľáková, Ján Lipták. 
Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Bohumír Škuta, Ing. Marián Užák,.  
 

I.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
1. Je potrebné odstrániť drevený telekomunikačný stĺp pred rodinným domom pani Simonisovej na 

Nitrianskej ulici, 
2. navrhujeme zriadiť verejné osvetlenie v časti predná Huta ( rodinný dom p. Ondreja Lesňáka), 
3. požadujeme vybudovať dve autobusové zastávky na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty 

a jednu v smere do mesta v časti Ferčekoviec pri Gemerskej ulici, pri vystupovaní a nastupovaní 
je ohrozená bezpečnosť cestujúcich autobusom, 

4. požadujeme zaradiť do plánu úloh rekonštrukciu asfaltového povrchu na ul. Dunajská a 
Laborecká, na ktorých je znížená kvalita povrchu, 

5. člen mestského výboru vyslovil nespokojnosť s parkovaním osobných áut na Muránskej ulici, 
nekoordinované parkovanie áut sťažuje prejazd linkám mestskej verejnej dopravy, 

6. prekopávka realizovaná vodárenskou spoločnosťou pri výmene vodovodného potrubia na ulici 
Muránska 62, nebola ukončená. Je nutné vykonať spätné úpravy na tejto ulici a taktiež v celej 
lokalite Ferčekoviec, 

7. požadujeme 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, 

8. je žiadúce dokončiť oplotenie na asfaltovom ihrisku (Dunajská ulica), 
9. doplniť dopravným značením spracovanú štúdiu cyklotrasy v smere: Sp. Nová Ves – Ferčekovce 

– N. Huta – Medvedia hlava – Košiarny Briežok – Sp. Nová Ves, 
10.  mestský výbor navrhuje vypracovať štúdiu cyklotrasy s dopravným značením na trase: 

Ferčekovce vlek – Novoveská Huta – vykrývač – dvojkríž – Dom dôchodcov – ZOO – Šuleroch – 
Ferčekovce vlek,    

11. dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici je nevyhnutné, 
12. v rámci hlavných úloh MsV č. 3 pre roky 2011 a 2012, žiadame 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 pripravovanú 
výstavbu. 

II.  Úlohy pre OEM MsÚ: 
1. Je potrebné preveriť majiteľov pozemkov tzv. záhradok za garážami pred rodinným domom p. 

Vargu na Gemerskej ulici a podľa možnosti im ponúknuť výmenu za parcely v inej lokalite, 
2. je nevyhnutné vysporiadanie pozemkov k plánovanej výstavbe autobusových zastávok pre 

autobusovú linku č. 3 do Novoveskej Huty. 
III.  Úlohy pre OKS MsÚ: 

1. Je nevyhnutné priebežne vymieňať vyhorené žiarivky na chodníku pre peších a cyklistov okolo 
koníčkov a na ul. Nitrianskej a Dunajskej. 
 
Predseda MsV poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      
 
 
 

Ing. Ondrej Majerník            
predseda MsV č. 3 


