
Zápis

z výjazdového stretnutia č.2 MsV Č. 3 - FerČekovce, konaného dňa 29.04.2019v Penzóne NEMO, Pohronská
Č.2, Spišská Nová Ves od ii° hod. do 19° hod.

Prítomní: Valter Reher, Ľubomír Vaic, PaedDr. Branislav Tkáč, Nepritomni: Mgr. Radovan Maminčin, Ing. Ondrej Majerník,
Ing. arch. Mária Kleinová, Ing. Ladislav Vastuško, Ing. Helena Ing. Marián Užák,
Tomková, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták

Pritomni občania: Stanislav Lorko

Priebeh stretnutia:
- Výjazdové stretiiutie čienov Mestského výboru č.3 začalo na autobusovej zastávke — Karpatská,
- Privital nás štáb miestnej televizie a položil pár otázok členom MsV týkajúcich sa plánovaných úloh pra lokalitu Ferčekovce.

Na Karpatskej ulici ph potoku Holubnica pokračovala obhliadka v mieste plánovaného umiestnenia lávky pra pešich.
členovia obhliadli znečistené a zanesené koryto potoka, ktorě je potrebné vyčistit od nánosov hlavne v mieste križovania pred
mostom na Gemerskej ulici a následne pred mostom na Dunajskej ulici v smere toku.
Výjazdové stretnuUe pokračovalo po Dunajskej ulici v smere k Laboreckej ul. a detskěmu ihrisku na Dunajskej ulici.

Požiadavky do úloh:

Nové úlohy:

V Fred rodinným domom na Muránskej ulici č. 14 je potrebné vymenit stíp na dopravnej značke B 27b — zákaz odbočenia v ravo.
Značka zasahuje do chodníka pre pešich a vytvára bariéru pre chodcov. (OVaD)

I Preverit funkčnost dažďových vpustí na Dunajskej ulici, dochádza k poklesu komunikácie. (OVaD)
I Na detskom ihňsku - Dunajská ulica, je potrebné upevnit elektro kábel k osvetleniu, ktorý visi na oploteni V blizkosti bytového

domu. (OKS)
V Doplnit bezpečnostné tabule k preliezkam na detskom ihňsku — Dunajská ul. (OKS)

Původně úlohy:

V Vybudovat vyhovujúce zastávky MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty s vyznačením prechodov pre chodcov — na
ul. Gemerska a Tatranská. (OVaD)

V Naplánovat výškovů úpravu kanalizačných poklopov v počte 3 ks na Dunajskej ulici, pripadne oslovit spoločnost. PVFS as. a
zabezpečit zjazdnost komunikácie. (OVaD)

‚ Na Ul. Laborecká zabezpečit opravu komunikácie po realizácii prekopávky.
V Osadit pristrešok k zastavke autobusu na Ul. Muránskej č24. (OVaD)
V Zvážit možnost výstavby cyklo chodnika na trase Ferčekovce - Novoveská Huta. (OVaD)
V Oslovit správcu potoka Holubnica a zabezpečit prehlbenie a vyčisteníe koryta potoka. (OVaD)
V Preverít technický stav mosta na Dunajskej ulici — vypracovat statický posudok, (OVaD)
V Preverit vznik nelegálnej skládky stavebnej sute okolo potoka v blízkosti Trnavskej ulice. Oslovit kompetentně inštitúcie pre

zjednanie nápravy. (OKS)
V Fred bytový dom na Gemerskej ulici č. 14 doplnit betónový odpadkový kůš. (DKS)
V Obnoviť náter zábradlia okolo Jazdeckého areálu pri vstupe do Ferčekoviec s očistenim zarastenej vegetácie a obnoviť náter

zábradlia na moste prepájajúceho Muránsku a Dunajskú ulicu. (OKS)
V Obnovit prameň nad starou lipou, ktorá sa nachádza na Považskej ulici. V spolupráci s občianským združenim Ferčekovce

zabezpečiť osadenie betónovej skruže, pripadne zabezpečeníe drevených hranolov. (OKS)
V V blízkosti altánku pri oddychovej zóne nad Záhradkársko chovaterskou osadou vybudovať certifikovanú kondičnú zónu.
V Doplnit stíp verejného osvetlenia na križovatke Ul. Dunajská, Laborecká. (OKS)
V Zabezpečit zvýšenie počtu vývozov kontajnerov na zber skla, ktorých počet v súčasnosti kapacitne nepostačuje. Respektive

zabezpečit zvyšenie počtu kontajnerov pre lokalitu Ferčekovce. Umiestnenie je možně za mostom na Nitrianske ulici pred
vstupom na Spišskú ulicu, kde je voFná spevnená plocha, pri autobusovej zastávke — Muránska č. 23 a pri kosto e. (OKS)

‘ Zabezpečit realizáciu projektu osadenia lávky pre pešich ponad potok Holubnica na Karpatskej ulici a na základe príslušných
vyjadreni zabezpečit stavebné povolenie. (OUPaSP)

V Navrhujeme odkúpit a rekonštruovat objekt v lokalite Ferčekovce, za účelom vytvorenia spoločenskej miestnosti pre občanov.
Friadne zvážit možnost výstavby kontajnerového objektu pre tento účel na parcelách vo vlastnictve mesta za Trnavskou ulicou.

v ?viajetovo vysporiadať časť parcely č. 765311 z dóvodu vybudovania chýbaúcej časti chodnika pre pešich a spevnenej plochy
pre zabezpečenie bezpečného pohybu chodcov zUl. Fohronskej k lokalite BV Malé Pole, so zabezpečením priechodu pre
chodcov cez cestu 11/533. (OSM)



Diskusia:

Nasledujúce zasadnutíe členov Mestského výboru sa bude konať predbežne dňa 27.05.2019. BHžšie informácie budú zaslané
v pozvánke,
Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnude.

Zapisovater: Ing. Ivan Jacko

Valter R
predseda


