
 
Zápis  

 
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 30. 3. 2017 od 17

30
 hod. do 19

30
 hod. 

  
Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Ladislav Vastuško, 

PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták. 
Hostia: Ing. Pavol Marcin, Valter Retter. 
Neprítomní: Ing. Marián Bubeník, Ing. Marián Užák, Ing. Milan Varga, Ing. Tibor Husár.  
  
Splnené úlohy: Opravená lavička pre peších ponad potok Holubnica, Zrealizovaný orez stromov a krov, 
pri vstupe do lokality Ferčekovce, okolo oplotenia, zabezpečený odvoz prebytočných konárov.    
 

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:  
 

1. Zabezpečiť opravu asfaltového povrchu na moste cez potok Holubnica na Dunajskej ulici. 
2. 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. 

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

4. 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. 

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

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

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

8. Naplánovať výmenu asfaltového povrchu pre Dunajskú ulicu.  
9. Osadiť cestný retardér z dôvodu dodržiavania povolenej rýchlosti vozidiel na Muránskej ulici 

č. 12 pred rodinným domom p. Františka Rusnáka.  
10. Na Karpatskej ulici č. 11 žiadame opraviť poškodený obrubník chodníka. 
11. 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 zabezpečiť príslušné územné a stavebné povolenia.  
 

III. Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:  
 

1. Obnoviť náter zábradlia na lavičke pre peších ponad potok Holubnica – modrej farby. 
2. Obnoviť náter zábradlia okolo koníčkov pri vstupe do Ferčekoviec. 
3. Vyviezť zostatky odpadu po zbúranej nelegálnej stavbe pre bezdomovcov na Trnavskej ulici. 
4. Zabezpečiť častejšie vyprázdňovanie kontajnerov pre zber skleneného odpadu, prípadne 

zvýšiť ich počet pre lokalitu Ferčekovce na tri.   
5. Pri potoku Holubnica umiestniť viacero stanovíšť pre zber psích exkrementov. 
6. Dňa 22. 4. 2017 sa bude konať pod vedením Športového klubu Ferčekovce „Smeťozber“ 

a z tohto dôvodu žiadame o umiestnenie kontajnera, ktorý bude umiestnený na Laboreckej 
ulici. Žiadame taktiež zabezpečiť cca 150 vriec pre zber odpadu. 

7. Z Trnavskej ulice zabezpečiť odvoz zrezaných konárov po jarnej údržbe drevín. 
8. Vybudovanie moderného a certifikovaného detského ihriska - Dunajská ulica. 
9. Doplniť chýbajúce certifikované preliezky pre deti na detské ihrisko – Dunajská ulica. 
10. Naplánovať doplnenie a zefektívnenie verejného osvetlenia pre lokalitu Ferčekovce.   
11. Zabezpečiť osvetlenie detského ihriska na Gemerskej ulici. 
12. 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.  

13. Zabezpečiť obyvateľom Spišskej ulice biokontajnery, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 
potoka Holubnica. 

14. Vybudovať v lokalite Ferčekoviec kondičnú zónu na cvičenie z pevných prekážok 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. 
  

V. Požiadavky pre MsP: 
 

 
VI. Diskusia:  

 
Na najbližšie stretnutie mestského výboru, ktoré sa bude konať dňa 27. 4. 2017 Ing. arch 
Teodora Štubňu a Ing. Petra Susu, z dôvodu vysvetlenia vykonávaných prác a postupu pri 
povoľovaní napojenia prístupovej cesty z lokality Malé pole na cestu II/533.  
Predseda MsV vyslovil poďakovanie oddeleniu komunálneho servisu za zrealizované úlohy 
jarnej údržby v lokalite Ferčekovce. 
Predseda MsV č. 3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č. 3  


