
 
Zápis  

 
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 25. 6. 2015 od 17

30
 hod. do 19

30
 hod.  

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

 
Neprítomní: Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Marián Bubeník, Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Milan Varga, 

Ing. Tibor Husár.  
Hostia: pán Nemašík. 
 
    

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:  
 

1. Opraviť spevnenú plochu po prekopávke na Pohronskej ulici pred RD pani Šestákovej 
a doplniť zeminu v zelenom páse.  

2. Doasfaltovať miesta po opravách vodárenských zariadení na Muránskej ulici.   
3. Zvážiť osadenie vodorovného dopravného značenia – pozor deti v križovatke pri kostole. 
4. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na 

hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty - ul. Gemerská a Tatranská.  
5. Na Muránskej ulici vyrovnať niveletu osadenia kanalizačných poklopov umiestnených v 

strede cesty a taktiež vyplniť špáru v strede komunikácie.  
6. Natrieť existujúce oplotenie na ihrisku pri Dunajskej ulici a doplniť chýbajúce pletivo. 
7. O cyklo prepojenie sídliska Tarče poza areál chovu koní cez Ferčekovce, okolo Ski areálu až 

po Novoveskú Hutu.  
8. Naplánovať opravu prístreškov na autobusových zastávkach na hlavnej ceste 

a zrekonštruovať reklamné plochy.   
9. Preveriť pokles cesty pred RD na Dunajskej ulici č.12.  
10. Vyzvať PVS a.s. o výmenu vodovodného potrubia na ulici Pieninská z dôvodu častých 

porúch na vodovodnom potrubí a následne žiadame o rekonštrukciu asfaltového povrchu 
komunikácie.  
 

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

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

III. Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:  
 

1. Vysadiť dreviny a kvety okolo chodníka od autobusovej zastávky k lavičke pre peších ponad 
potok Holubnica. 

2. Obnoviť náter zábradlia pri vstupe do lokality Ferčekovce od Jazdeckého klubu Slávia na 
Muránskej ulici po oboch stranách cesty a zábradlie na moste / Muráňska – Dunajská ulica /. 

3. Na Nitrianskej ulici opraviť šmýkačku pre deti a doplniť skrutky na domčeku s obnovou 
náteru. 

4. Vybudovať kondičnú zónu na cvičenie z pevných prekážok v lokalite Ferčekovce. 
Prehodnotiť umiestnenie pri bytových domoch na Gemerskej ulici. 

5. Do budúcej zimnej sezóny pripraviť plán spustenia a prevádzkovania lyžiarskeho vleku 
Rittenberg v réžii Mesta Spišská Nová Ves. 

6. V spolupráci s občianskym združením „Športový klub Ferčekovce“ žiadame revitalizovať 
detské ihriská na Dunajskej ulici, Gemerskej ulici a Nitrianskej ulici.  
Dunajská: 

 Osadiť lavičku pre deti na retiazke 
 Zmontovať domček a preliezky 
 Vykopať pne po výrube drevín 
 Zakúpiť sieťky (1x tenis, 1x volejbal, 2x bránka hokejová, 2x basketbalové koše). 

Nitrianská: 
 Zakúpiť čiary pre volejbalové ihrisko a badminton (pásky). 
 Zakúpiť sieťky (1x volejbal, 2x bránka hokejová, 2x basketbalové koše). 
 Opraviť a namontovať 1x basketbalovú obruč. 
 Zakúpiť a namontovať tyče na volejbalovú sieťku (mobilné). 

Gemerská: 
 Zakúpiť čiary pre volejbalové ihrisko a badminton (pásky). 
 Zakúpiť sieťky (1x volejbal, 2x bránka hokejová, 1x basketbalový kôš). 
 Opraviť basketbalový kôš (nová doska, telo koša a obruč). 
 Revitalizovať lavičky a umiestniť nový smetný kôš. 

 



IV. Požiadavky pre oddelenie vnútornej správy 
 

1. Do vývesných skriniek doplniť zoznam členov MsV č.3, plán hlavných úloh, rozdelenie ulíc 
a termín nasledujúceho zasadnutia.  

 
 V.  Diskusia:  
 

Občianske združenie „Športový klub Ferčekovce“ v spolupráci s Mestským výborom 
plánuje v tomto roku organizovať nové športové aktivity ako je: Turistický výlet a cyklo túru 
pre deti.  

Nasledujúce zasadnutie MsV sa bude konať predbežne dňa 27.08.2015. Presnejšie budú 
občania a členovia MsV č.3 ešte informovaní pred zasadnutím.   
Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č.3  

 


