
 
 

Zápis  
 

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 23. 2. 2017 od 1730 hod. do 1930 hod. 
  

Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Marián Bubeník, Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Marián Užák,  
 Ing. Ladislav Vastuško, PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták. 
Hostia: Ing. arch. Teodor Štubňa, Mgr. Patrik Dluhoš, Pavol Pavlík. 
Neprítomní: Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Milan Varga, Ing. Tibor Husár.  
    
 

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:  
 

1. 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 
a skvalitniť povrch danej trasy dočasne recyklovaným asfaltom so súhlasom dotknutých 
majiteľov pozemkov. 

2. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, vyznačiť prechod pre chodcov v smere od potravín Agromilk 
na druhú stranu cesty Muránskej ulice. 

3. Dokončenie Nitrianskej ulice až k záhradkárskej osade - vybudovanie dažďovej kanalizácie, 
osadenie obrubníkov a asfaltového povrchu v rámci investícii rekonštrukcie miestnych 
komunikácií pre roky 2017 a 2018. 

4. Naplánovať opravu kanalizačných poklopov do nivelety vozovky na Muránskej a Dunajskej 
ulici. 

5. Vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty s 
vyznačením priechodov pre chodcov – ul. Gemerská a Tatranská. 

6. Odkúpenie a rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Materskej škôlky a vytvorenia 
spoločenskej miestnosti pre občanov Ferčekoviec . 

7. Naplánovať výmenu asfaltového povrchu pre Dunajskú ulicu.  
8. Osadiť cestný retardér z dôvodu dodržiavania povolenej rýchlosti vozidiel na Muránskej ulici 
č. 12 pred rodinným domom p. Františka Rusnáka.  

9. Na Karpatskej ulici č.11 žiadame opraviť poškodený obrubník chodníka. 
10. Zaliať priečne špáry na cyklistickom chodníku v úseku okolo areálu /koníčkov/ Jazdeckého 

klubu Slávia.  
 
 

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

1. Zabezpečiť realizáciu projektu osadenia lávky pre peších ponad potok Holubnica na 
Karpatskej ulici a na základe príslušných vyjadrení zabezpečiť stavebné povolenie. 

2. Pripraviť projektovú dokumentáciu k plánovanému dokončeniu asfaltového povrchu 
Nitrianskej ulice a príslušné územné a stavebné povolenia.  
 

III.  Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:  
 

1. Vybudovanie moderného a certifikovaného detského ihriska - Dunajská ulica. 
2. Doplniť chýbajúce certifikované preliezky pre deti na detské ihrisko – Dunajská ulica. 
3. Naplánovať doplnenie a zefektívnenie verejného osvetlenia pre lokalitu Ferčekovce.   
4. Nastaviť verejné osvetlenie detského ihriska na Dunajskej ulici v smere k rodinnému domu 

Inovecká č.16 tak, aby v menšej miere osvetľovalo rodinné domy na Dunajskej ulici. 
5. Zabezpečiť osvetlenie detského ihriska na Gemerskej ulici. 
6. V jarných mesiacoch 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.  

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

potoka Holubnica. 
9. 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. 
Aktualizovať informácie v informačných  skrinkách pre občanov - Ing. L. Vastuško  
 

V. Požiadavky pre MsP: 
 



 
VI.  Diskusia:  

 
Ing. arch. Teodor Štubňa prítomných oboznámil s vypracovaným projektom výstavby 
dokončenia Nitrianskej ulice, vízie pre vybudovanie biatlonového areálu v lokalite Śchulerloh, 
prípadne možnosti pre zriadenie strelnice. Bola prerokovaná požiadavka zabezpečiť obnovenie 
lyžiarskeho strediska a športového areálu Rittenberg. Načrtnutá bola alternatíva kombinácie 
spolufinancovania súkromných investícií s prípadnou podporou mesta. MsV prerokoval zámer 
spoločnosti DEVEX, výstavba 29 rekreačných chát v lokalite Malé pole. Zástupcovia MsV sa 
rozhodli nepodporiť, tento zámer.   
 
Predseda MsV č. 3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č. 3  


