
 
 

Zápis  
 

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 06.10.2016 od 17
30

 hod. do 19
00

 hod. 
  

Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Marián Bubeník, Ing. Ladislav Vastuško, 
PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták. 
 

Neprítomní: Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Marián Užák, Ing. Milan Varga, Ing.Tibor Husár.  
    
Splnené úlohy: Bolo vybudované oplotenie ihriska na Dunajskej ulici a ohraničené dané územie nízkym 

oplotením Športovým klubom Ferčekovce v spolupráci Mesta Spišská Nová Ves. Vykonaná 
kosba ihrísk a verejných plôch na Ferčekovciach. 

 
I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:  

 
1. Zabezpečiť vyplnenie jám a výmoľov recyklovaným asfaltom, alebo štrkom v úseku od 

Penziónu SKI po Novoveskú Hutu (úsek trati bežeckých pretekov).  
2. Osadiť zrkadlo aj na druhej strane Muránskej ulice pri výjazde vozidiel z Karpatskej ulice 

smerom vľavo do mestskej lokality Ferčekovce. 
3. Osadiť cestný retardér z dôvodu dodržiavania povolenej rýchlosti vozidiel na Muránskej ulici 

č. 12 pred rodinným domom p. Františka Rusnáka.  
4. Prehodnotiť realizáciu výstavby objektu so spoločenskou miestnosťou pre občanov 

Ferčekoviec na Nitrianskej ulici. Objekt je možné postaviť na parcelách pred budovou 
Penziónu SKI, ktoré je však potrebné pred realizáciou Mestom Spišská Nová Ves odkúpiť.  

5. Na Karpatskej ulici č.11 žiadame opraviť poškodený obrubník chodníka. 
6. Zabezpečiť opravu kanalizačného poklopu na Karpatskej ulici a doasfaltovať opravenú 

dažďovú vpusť. 
7. Zaliať priečne špáry na cyklistickom chodníku v úseku okolo areálu /koníčkov/ Jazdeckého 

klubu Slávia.  
8. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na 

hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty - ul. Gemerská a Tatranská.  
9. O cyklistické prepojenie sídliska Tarča a Novoveská Huta, po trase: sídl. Tarča, poza areál 

Jazdeckého klubu Slávia, cez Ferčekovce, okolo Ski areálu až po Novoveskú Hutu.  
 

 II.  Požiadavky pre oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ - žiadame:  
 

1. Preveriť stavebné povolenie – výstavba garáže (Muránska ul. č.1A), ako bola zabezpečená 
viditeľnosť pri výjazde vozidiel z Gemerskej ulice na Muránsku ulicu. Podnet podala pani 
Lukáčová.  

2. Zabezpečiť realizáciu projektu osadenia lávky pre peších ponad potok Holubnica na 
Karpatskej ulici. 

3. Pripraviť projektovú dokumentáciu k plánovanému dokončeniu asfaltového povrchu 
Nitrianskej ulice a príslušné územné a stavebné povolenia. Mestský výbor žiada pozvať 
vedúceho oddelenia územného plánu a stavebného poriadku na nadchádzajúce zasadnutie 
mestského výboru. 
 

III. Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:  
 

1. Zabezpečiť osvetlenie detského ihriska na Gemerskej ulici. 
2. Zabezpečiť orez stromov a krov na autobusovej zastávke – Muránska ul. č.62 a zviditeľniť 

dopravnú značku. 
3. Zabezpečiť kosbu medze medzi Penziónom Ski a vstupom do chovateľskej osady vo 

Ferčekovciach. V daných miestach je plánovaný štart bežeckých pretekov, ktorý bude dňa 
17.11.2016.   

4. Obnoviť náter zábradlia po oboch stranách cesty pri vstupe do lokality Ferčekoviec od 
Jazdeckého klubu Slávia na Muránskej ulici a zábradlie na moste prepájajúceho Muráňsku a 
Dunajskú ulicu. Zabezpečiť kosbu trávy a krov v okolí zábradlia pri vstupe do lokality 
Ferčekoviec od Jazdeckého klubu Slávia, z dôvodu premnoženia líšok, ktoré sa v uvedenej 
lokalite zdržiavajú.  

5. Preveriť možnosti odstránenia nelegálnej stavby za starou pílou a zamedziť osídľovaniu 
bezdomovcov. 

6. Zabezpečiť osadenie lavičiek na Karpatskej ulici pri Triangli pri potoku Holubnica. 
7. Zabezpečiť obyvateľom Spišskej ulice biokontajnery, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

potoka Holubnica. 
8. Zabezpečiť osvetlenie vnútra zastávok MHD na hlavnej ceste II/533. 
9. Doplniť chýbajúce certifikované preliezky pre deti na detské ihrisko – Dunajská ulica. 



10. Vybudovať kondičnú zónu na cvičenie z pevných prekážok v lokalite Ferčekoviec a zároveň  
prehodnotiť jej umiestnenie pri bytových domoch na Gemerskej ulici. 
 

IV. Požiadavky pre oddelenie vnútornej správy: 
1. Zrenovovať , prípadne natrieť vývesné skrinky umiestnené v lokalite Ferčekovce. Zabezpečiť 

v spolupráci s ŠKF aktualizáciu umiestnených informácií.  
 

V. Požiadavky pre MsP: 
1. Žiadame zabezpečiť odchyt líšok v lokalite Ferčekovce 

 
VI. Diskusia:  

Predseda mestského výboru vyslovil poďakovanie za splnené úlohy oddeleniu komunálneho 
servisu a Športovému klubu Ferčekovce.   
Nasledujúce stretnutie mestského výboru je plánované na 03.11.2016 (štvrtok). Stretnutie 
s občanmi Ferčekoviec sa bude konať dňa 24.11.2016 v Penzióne SKI. Cyklo preteky pre deti 
sa budú konať v areáli Jazdeckého klubu Slávia pri koníčkoch dňa 23.10.2016. 
Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č.3  


