
 
Zápis  

 
z výjazdového stretnutia č.2 MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 27.05.2019 v Penzóne NEMO, Pohronská 
č.2, Spišská Nová Ves od 17

30
 hod. do 19

30
 hod. 

  
 

Prítomní: Valter Retter, Mgr. Radovan Marcinčin, Ľubomír Vaic, 
Ing. Ondrej Majerník, PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Helena 
Tomková, Ing. Marián Užák, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták  

Neprítomní: Ing. arch. Mária Kleinová, Ing. Ladislav Vastuško,   
 
 

 Prítomní občania: Stanislav Lorko 
 
Priebeh stretnutia:  
 

- Výjazdové stretnutie členov Mestského výboru č.3 začalo stretnutím v penzióne NEMO.  
- Obhliadka členov pokračovala v smere od Rajeckej a Trenčianskej ulice k Tatranskej ulici. Členovia zvažovali možnosti odtoku 

zrážkových vôd z Tatranskej ulice a Lokality Malé Pole. 
- Pokračovanie obhliadky nasledovalo po Trnavskej ulici k potoku a ďalej okolo záhradkársko - chovateľskej osady. Na Trnavskej 

ulici je potrebné lokálne opraviť pokles dlažby v komunikácii a doplniť kamenivo na cestu vedúcu k potoku Holubnica. Členovia 
MsV pokračovali v smere k plánovanej trase cyklochodníka „Ferčekovce – N. Huta“ a po Nitrianskej ulici späť. Zvažovali 
možnosti vytvorenia spevnenej plochy pre účely parkovania vozidiel, ktorú by mohli využívať korčuliari a cyklisti s deťmi. 
Ukončenie výjazdového zasadnutia bolo na detskom ihrisku na Dunajskej ulici.   

 
Splnené úlohy: 
 
     Pred bytový dom na Gemerskej ulici č. 14 bol doplnený betónový odpadkový kôš. Ďakujeme (OKS)  

 
  
Požiadavky do úloh:  
 
  
 Nové úlohy: 
 
 Zrealizovať vysprávky komunikácií po zimnom období v celej lokalite Ferčekovce. (OVaD) 
 Naplánovať dokončenie komunikácie na Nitrianskej ulici so zabezpečením asfaltového povrchu. (OVaD)  
 Doplniť stĺpy verejného osvetlenia v úseku od SKI vedľa komunikácie na Nitrianskej ulici ponad záhradkársko – chovateľskú 

osadu. (OKS) 
 V rámci plánovanej výstavby cyklo chodníka na trase Ferčekovce - Novoveská Huta je potrebné doprojektovať a navrhnúť 

plochu určenú pre parkovanie motorových vozidiel, ktorú by mohli využiť korčuliari. Členovia mestského výboru navrhujú využiť 
plochu na parcele č. C KN 9696/68 pod lesom (nad Nitrianskou ulicou, pod rezervoárom pitnej vody). (OÚPaSP, OVaD) 

 Na Tatranskej ulici dochádza lokálne k poklesu dlažby, najmä v miestach blízkosti kanalizačných poklopov. Požadujeme  
opravu komunikácie, podsypaním dlažby štrkom. (OVaD) 

 Na konci Trnavskej ulice upraviť cestu vedúcu k potoku, opravu zabezpečiť vysypaním štrku, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 
komunikácie na Trnavskej ulici. (OVaD). 

 Doplniť štrk na parkovisko a cestu pri bytových domoch na Gemerskej ulici. (OVaD) 
 Na Pieninskej ulici žiadame preveriť možnosť odstránenia kameňov umiestnených v zelenom páse vedľa cesty, z dôvodu 

možného poškodenia vozidiel. (OKS)  
 Úprava zelene pri ihrisku na Dunajskej ulici a odstránenie suchých drevín. (OKS) 
 Oprava asfaltového povrchu v moste na Nitrianskej ulici. (OVaD)  

 
Pôvodné úlohy: 
 

 Pred rodinným domom na Muránskej ulici č. 14 je potrebné vymeniť stĺp na dopravnej značke B 27b – zákaz odbočenia v ľavo. 
Značka zasahuje do chodníka pre peších a vytvára bariéru pre chodcov. (OVaD) 

 Preveriť funkčnosť dažďových vpustí na Dunajskej ulici, dochádza k poklesu komunikácie. (OVaD) 
 Na detskom ihrisku - Dunajská ulica, je potrebné upevniť elektro kábel k osvetleniu, ktorý visí na oplotení v blízkosti bytového 

domu. (OKS) 
 Doplniť bezpečnostné tabule k preliezkam na detskom ihrisku – Dunajská ul. (OKS) 
 Vybudovať vyhovujúce zastávky MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty s vyznačením prechodov pre chodcov – na 

ul. Gemerská a Tatranská. (OVaD) 
 Naplánovať výškovú úpravu kanalizačných poklopov v počte 3 ks na Dunajskej ulici, prípadne osloviť spoločnosť. PVPS a.s. a 

zabezpečiť zjazdnosť komunikácie. (OVaD) 
 Na Ul. Laborecká zabezpečiť opravu komunikácie po realizácii prekopávky. (OVaD)  
 Osadiť prístrešok k zastávke autobusu na Ul. Muránskej č.24. (OVaD) 
 Zvážiť možnosť výstavby cyklo chodníka na trase Ferčekovce - Novoveská Huta. (OVaD) 
 Osloviť správcu potoka Holubnica a zabezpečiť prehĺbenie a vyčistenie koryta potoka. (OVaD) 
 Preveriť technický stav mosta na Dunajskej ulici – vypracovať statický posudok. (OVaD) 
 Preveriť vznik nelegálnej skládky stavebnej sute okolo potoka v blízkosti Trnavskej ulice. Osloviť vinníka pre zjednanie nápravy. 

(MP) 
 Obnoviť náter zábradlia okolo Jazdeckého areálu pri vstupe do Ferčekoviec s očistením zarastenej vegetácie a obnoviť náter 

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

zabezpečiť osadenie betónovej skruže, prípadne zabezpečenie drevených hranolov. (OKS) 
 V blízkosti altánku pri oddychovej zóne nad Záhradkársko chovateľskou osadou vybudovať certifikovanú kondičnú zónu. (OKS) 



 Doplniť stĺp verejného osvetlenia na križovatke Ul. Dunajská, Laborecká. (OKS) 
 Zabezpečiť zvýšenie počtu vývozov kontajnerov na zber skla, ktorých počet v súčasnosti kapacitne nepostačuje. Respektíve 

zabezpečiť zvýšenie počtu kontajnerov pre lokalitu Ferčekovce. Umiestnenie je možné za mostom na Nitrianskej ulici pred 
vstupom na Spišskú ulicu, kde je voľná spevnená plocha, pri autobusovej zastávke – Muránska č. 23 a pri kostole. (OKS) 

 Zabezpečiť realizáciu projektu osadenia lávky pre peších ponad potok Holubnica na Karpatskej ulici a na základe príslušných 
vyjadrení zabezpečiť stavebné povolenie. (OÚPaSP) 

 Navrhujeme odkúpiť a rekonštruovať objekt v lokalite Ferčekovce, za účelom vytvorenia spoločenskej miestnosti pre občanov. 
Prípadne zvážiť možnosť výstavby kontajnerového objektu pre tento účel na parcelách vo vlastníctve mesta za Trnavskou ulicou. 
(OSM) 

 Majetkovo vysporiadať časť parcely č. 7653/1 z dôvodu vybudovania chýbajúcej časti chodníka pre peších a spevnenej plochy 
pre zabezpečenie bezpečného pohybu chodcov z Ul. Pohronskej k lokalite IBV Malé Pole, so zabezpečením priechodu pre 
chodcov cez cestu II/533. (OSM) 
 

 Diskusia:  
 
Bližšie informácie nasledujúceho zasadnutia budú zaslané v pozvánke. Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za 
účasť a uzavrel zasadnutie.  

 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko    
 
 
 
  
 
              Valter Retter 
           predseda MsV č.3  


