
Zápis  

z verejného zasadnutia MsV č. 3, pre občanov s predstavitel'mi mesta, konaného dňa 

24.11.2016 o 17
30

 hod. v penzióne Rittenberg na Ferčekovciach. Ukončenie o 19
30

 hod.  

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

Tkáč, Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Marián Užák, Ing. Milan Varga, Ing.Tibor Husár.  
Hostia: prednostka mestského úradu Spišská Nová Ves – Ing. Jela Bednárova, Ing. Peter Susa, RSDr. 

Juraj Beňa, Emil Fabian, Jozef Bednár, Černický, Mgr. Peter Hönisch, Mgr. Juliana 
Hönischová, Suchý, Satová, Hamrák, Schuller, Jančíková, Jančík, Jarkovská, Jarkovský, 
Filipáková, Filipák, Petruška.  

1. Otvorenie  

Predseda mestského výboru č. 3 Ing. Ondrej Majerník privítal všetkých prítomných: 
prednostku Mestského úradu Spišská Nová Ves – Ing. Jelu Bednárovú a ďalších pozvaných hostí, 
členov mestského výboru a zúčastnených občanov. Úvodným príhovorom zasadnutie bolo 
oficiálne otvorené.  

Predseda MsV prítomných oboznámil s bohatou činnosťou mestského výboru v uplynulom 
období a vyzdvihol prácu pracovníkov MsÚ za splnené úlohy v roku 2016, za čo im poďakoval. 
Predovšetkým za :   
- revitalizáciu troch detských ihrísk v lokalite Ferčekoviec, 
- rekonštrukciu mostov a zábradlí,  
- členovia MsV zorganizovali v spolupráci s ŠKF zber rôzneho odpadu v okolí potoka 

Holubnica.    

   S úspechom sú mestským výborom organizované športové aktivity pre občanov Ferčekoviec, a to:  
        - 8. ročník behu Ferčekovskej desiatky a v spolupráci s ŠKF bolo zorganizovaných množstvo 
ďalších akcií pre deti a mládež. 

- Každoročná súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a najkrajší balkón.  
- Z iniciatívy predsedu MsV bol rozoslaný dotazník – so zistením záujmu občanov Ferčekoviec 

zriadiť MŠ. Z rozoslaných 400 dotazníkov, sa vrátilo vyplnených 38 dotazníkov. V tejto 
lokalite je v súčasnosti evidovaných približne 50 – 60 detí v predškolskom veku. Na základe 
zisteného záujmu, MsV bude naďalej hľadať vhodný objekt na tieto účely.   

 

2. Diskusia a požiadavky občanov  

 
Do diskusie sa zapojila p. prednostka MsÚ – Ing. Jela Bednárová, ktorá na zasadnutí vytvorila 

priestor pre vyslovenie názorov, nápadov a požiadaviek prítomných občanov. Na základe 
uvedeného boli vznesené nasledujúce požiadavky občanov:  
- Zabezpečiť prechod pre chodcov z Tatranskej ul. cez štátnu cestu II/533. 
- Poukázali na vytváranie nových nelegálnych skládok bio odpadu v okolí potoka a v blízkom lese 

Ferčekoviec. A zároveň vyzvali všetkých občanov tejto lokality, aby v prípade, že zistia 
vytváranie nelegálnej skládky, neváhali a promptne volali pracovníkov MsP. 

- Žiadajú zabezpečiť odstránenie nelegálnej stavby za starou pílou na pozemku vo vlastníctve 
mesta Spišská Nová Ves.  

- Vybudovanie vyhovujúcich autobusových zastávok s vyznačením prechodu pre chodcov na  
hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty. Hlavným dôvodom je zvýšenie bezpečnosti, pretože 
je vysoká nehodovosť na danej trase. 

- Pokračovať vo výstavbe cyklotrás v meste Spišská Nová Ves a v lokalite Ferčekovce na trase do 
Novoveskej Huty poza záhradkársku osadu. 

- Na Muránskej ulici je potrebné vyrovnať niveletu osadenia kanalizačných poklopov 
umiestnených v strede cesty. 

- Zabezpečiť osadenie tabuliek na detské ihriská s upozornením „ Zákaz vstupu so psom“ 
a zároveň osadenie prevádzkového priadku v zmysle VZN o chove psov. 

- V ZO Ferčekovce žiadajú občania o povolenie na trvalý pobyt. 
- Bola podaná otázka, aké sú zámery mesta s využitím terajšieho lyžiarskeho areálu na 

Ferčekovciach ?  
- Zabezpečiť vyčistenie lesa v okolí Ferčekoviec po ťažbe stromov spoločnosťou Lesy Mesta 

Spišská Nová Ves, s.r.o.  
 
 



Každý občan so svojimi pripomienkami je vítaný na zasadnutí mestského výboru, konaného 
spravidla posledný štvrtok v mesiaci, po zasadnutí mestskej rady. Miesto konania je penzión NEMO a 
dátum je spresnený na informačnej tabuli pred kostolom na Muránskej ulici.  

 

3. Odovzdanie cien  
 

Na záver boli vyhlásené výsledky a odovzdané odmeny víťazom v súťaži o najkrajšiu záhradku,  
predzáhradku a balkón.  

Ing. Ondrej Majerník poďakoval všetkým prítomným za účasť a uzavrel verejné zasadnutie.  
 

 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      
 
 
 

 

 
 

Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č.3 


