
Zápis

zo zasadnutia Č. I MsV Č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 25.03.2019v Penzúne NEMO, Pohronská č.2,
Spišská Nová Ves od 1T° hod. do hod.

Prítomní: Valter Retter, Mgr. Radovan Marcinčin, Ľubomír Vaic, Ing. Ondrej Majerník, PaedDr. Branislav Tkáč,
Ing. arch. Mária Kleinová, Ing. Marián Užák, Ing. Ladislav Vastuško, Ing. Stefan Pohly, Jozef Lipták.

Nepritomní: Ing. Helena Tomková.
Hostin: Stanislav Lorko.

Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:

1. Vybudovat‘ vyhovujúce zastávky MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty s vyznačením
prechodov pre chodcov — na ul. Gemerská a Tatranská.

2. Naplánovať výškovú úpravu kanalizačných poklopov v počte 3 ks na Dunajskej ulici, prípadne
osloviť spoloČnost‘. PVPS a.s. a zabezpečíť zjazdnost‘ komunikácie.

3. Naplánovat‘ kompletnú rekonštrukciu ulice Dunajská a zabezpečit‘ dostatočnú dopravnú priepustnosť.
4. Na Ul. Laborecká zabezpečit‘ opravu komunikácie po realizácii prekopávky.
5. Osadit‘ prístrešok k zastávke autobusu na Ul. Muránskej č.24.
6. Zvážit‘ možnost‘ zriadenia kruhového objazdu na križovatke Muránska a Pohronská pred obchodom

Agromilk.
7. Zvážit‘ možnosť výstavby cyklo chodnika na trase FerČekovce - Novoveská Huta.
8. Oslovit‘ správcu potoka Holubnica a zabezpečit‘ prehlbenie a vyčistenie koryta potoka.
9. Preveriť technický stav mesta na Dunajskej ulici — vypracovat‘ statický posudok.
10. Zabezpečit‘ opravu kovových schodov a poškodených podstupníc na Gemerskej ulici v smerc

k autobusovej zastávke.
11. Zahať prieČne špáry na cyklistickom chodníku v úseku okolo areálu /koníČkov! Jazdeckého klubu

Slávia.

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

1. Zabezpečit‘ realizáciu projektu osadenia lávky pre peších ponad potok Holubnica na Karpatskej ulici
a na základe prislušných vyjadreni zabezpečit‘ stavebné povolenie.

2. Pán Koval (obyvateľ lokality Malé Pole) požiadal členov mestského výboru o podporu súčinnosť pri
dobudovaní prísrupovcj cesty k lokalite Malé Pole. Bob pozastavené čiastočné užívanie účebovej
komunikácie. Zo strany Developéra k dnešné dňu nedošlo k dokončeniu prístupoej cesty k novo
vybudovaným rodinným domom podra vypracovanej projektovej dokumentácie, Čím zamedzil začatý
proces kolaudácie rodinných domov.

III. Požiadavky pre oddelenie správy majetku Ms!) — žiadame:

1. Navrhujeme odkúpiť a rekonštruovaf objekt v lokahite Ferčekovce, za účelem vytvorenia
spoločenskej miestnosti pre občanov. Prípadne zvážit‘ možnost‘ výstavby kontajnerového objektu pre
tento účel na parcelách vo vlastníctve mesta za Trnavskou ulicou.

2. Majetkovo vysporiadať časť parcely Č. 7653/l z dóvodu vybudovania chýbajúcej časti chodníka pre
peších a spevnenej plochy pre zabezpečenie bezpečného pohybu chodcov zUl. Pohronskej k lokalite
lflV Malé Pole, so zabezpečením priechodu pre chodcov cez cestu 11/533.

3. Preveriť možnosti vysporiadania pozemkov v okolí bytových domov na Gemcrskej ulici a previesť
ich do vlastnictva mesta Spišská Nová Ves.

IV. Požiadavky pre OKS Nis!) - žiadame:

1. Preverit‘ vznik nelegálnej skládky stavebnej sute okolo potoka v blízkosti Trnavskej ulice. Osloviť
kompetentné inštitúcie pre zjednanie nápravy.

2. Podat‘ informáciu pre občanovo spósobe zabezpeČenia vývozu konárov vjarnom období.
3. Pred bytový dom na Gemerskej ulici č. 14 doplnit‘ bctónový odpadkový kóš.
4. Zvýšit‘ počet košov na psie exkrementy pre lokalitu Ferčekovce.
5. Obnovit‘ náter zábradlia okolo Jazdeckého areálu pri vstupe do Ferčekoviec očistením zaras(enej

vegetácie a obnovit‘ náter zábradlia na moste prepájajúceho Muránsku a Dunajskú ulícu.
6. Obnovit‘ prameň nad starou lipou, ktorá sa nachádza na Považskej ulici. V spolupráci s obČianským

združením Ferčekovce zabezpečit‘ osadenie betónovej skruže, prípadne zabezpečenie drevených
hranolov.

7. V blízkosti altánku pri oddychovej zóne nad Záhradkársko chovateľskou osadou vybudovat‘
certifikovanú kondičnů zónu.

8. Ziadame odstránenie zeleného pásu na Pieninskej ulici pre zvýšenie dopravnej priepustnosti ulice.
9. Dňa 7.4.2019 sa bude konať „Smeťozber“ pre občanov FerČekoviec aztohto dóvodu žiadame

zabezpečit‘ plastové vrecla pre umiestnenie vyzberaného odpadu.



JO. Doplnď stÍp erejného osvetlenia na križovatke Ul. Dunajská, Laborecká.
11. Zabezpe iť zvýšenie počtu vývozov kontajnerov na zber skla, ktorých počet v súčasnosu kapacitne

nepostaČuie. Respektfve zabezpečiť zvýšenie počtu kontajnerov pre lokalitu FerČekovce. Umiestnenie
je inožne za mostom na Nitrianskej ulici pred vstupom na Spišská ulicu, kde je voľná spevnená
plocha, mi autobusovej zasĹávke — Muránska Č. 23 a pri kostole. Vývoz skla navrhujeme
zabezpečovať raz mesačne.

12. Naplánovat‘ doplnenie a zcfektívnenie verejného osvetlenia pre lokalitu Ferčekovce.

V. Oddclenie vnútornej správy:

1. ZEbezpečiť internetová, prípadne emailovú domovskú stránku pre zasielanie podneLov a pos(rehov
občanc‘v F erčekoviec.

VI. Diskusia:

Dila 7.4 2O9 sa bude konat‘ „Smeťozbeť‘ pre občanov Ferčekoviec. Dila 29.4.20 19 sa bude konať
výjadcivý nestský výbor pre členov MsV Č.3 Ferčekovce. Bližšie informácie budú zaslané v pozvánke.
Predbeda MW č.3 pod‘akoval všetkým členom za ůčasť a uzavrel zasadnutie.

Hlavně úlohy MsV Č.3 pre rok 2019

1. ‘Jvhudovi.iit vvhovujúcich zastávok MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty s vyznačením
priech@dov [7e chodcov — ul. Gemerská a Ta[ranská.

2. Naplánoaf doplnenie a zefektívnenie verejného osvetlenia pre lokalitu Ferčekovce.
3. Navrlnjeme dkupiť a rekonštruovat‘ objekt v lokalite Ferčekovce, za účelom vytvorenia spoločenskej

rniestnosti pre obČanov. Prípadne zvážiť možnost‘ výstavby kontajnerového objektu pre tento účel na
parcelách vo vlastníctve mesta za Trnavskou ulicou.

4. Zabezpečiz‘ adenie lávky pre peších ponad potok Holubnica na Karpatskej ulici.

Zapisovatľ Ing. Ivan Jacko

Vter Reuer
predseda MsV č.3


