
 
Zápis  

 
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 09.12.2019 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, 
PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. arch. Mária Kleinová, Ing. Marián 
Užák, Ing. Ladislav Vastuško, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták  

Neprítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Helena Tomková,   
 
 

 Prítomní občania:  
 
Priebeh stretnutia:  
 

- Otvorenie zasadnutia mestského výboru č. 3, Ferčekovce. 
- Zhodnotenie splnených úloh. 
- Vyslovenie požiadaviek a úloh pre nasledujúci rok 2020. 
- Príprava hlavných úloh MsV č.3 pre rok 2020 v lokalite Ferčekovce. 
- Poďakovanie za organizáciu pretekov Ferčekovská desiatka.  
- Poďakovanie členom za účasť a záver. 

 
Splnené úlohy:  
 
 Doplnený štrk v komunikácii za Trnavskou ulicou.  
 Doplnený štrk pri bytových domoch na Gemerskej ulici. 
 Na detskom ihrisku - Dunajská ulica, bol upevnený elektro kábel k osvetleniu, ktorý visel na oplotení v blízkosti bytového domu. 

(OKS) 
 

 Požiadavky do úloh:  
 
  Nové úlohy: 
 
 Členovia mestského výboru nesúhlasia s odpredajom parciel vo vlastníctve mesta na Dunajskej ulici KN č. 7678/222, 

9696/98, 9696/26 a 9696/27 k.ú. Spišská Nová Ves, do súkromného vlastníctva z dôvodu zachovania strategického 
prístupu k lesu pre záchranné zložky a zabezpečenia hospodárskej činnosti, údržby lesného porastu. (OSM)  

 Osadiť stromček s vianočnou výzdobou v miestach ku kostolu na Ferčekovciach. (OKS)  
 Zrážková voda z nezaasfaltovanej časti Nitrianskej ulice steká cez záhradkársko chovateľskú osadu, čím zaplavuje 

a znehodnocuje parcely majiteľov záhrad a rodinných domov na Spišskej ulici. Je potrebné usmerniť odtok dažďovej vody 
z lokality prebiehajúcej výstavby RD na Nitrianskej ulici smerom po asfaltovej časti Nitrianskej ulice až do potoka Holubnica. 
(OVaD)  

 V areáli detského ihriska na Dunajskej ulici vybudovať certifikovanú kondičnú zónu a dopadovú plochu z prostriedkov 
nazbieraných z kotlíkového festivalu, ktoré boli odovzdané mestu Spišská Nová Ves. (OKS) 

 Počas prepravy študentov v poobedňajších hodinách zvážiť možnosť zmeny trasy premávky autobusov verejnej dopravy tak, 
aby prechádzali cez Ferčekovce a nie po komunikácii v správe KSK - II/533. Požiadavka občanov je z dôvodu nedostatočnej 
bezpečnosti cestujúcich pri vystupovaní a prechádzaní cez cestu druhej triedy. (OVaD) 

 Na Inoveckú ulicu k lávke pre peších priviezť štrk so soľou v zásobníku, aby ho bolo možné použiť na ručný posyp v zimných 
mesiacoch. (OKS) 

 Na Nitrianskú ulicu k objektu SKI priviezť štrk so soľou, aby ho bolo možné použiť na ručný posyp v zimných mesiacoch. (OVaD)  
 Odstrániť kvetináče umiestnené v koridore komunikácie na Čergovskej ulici pri kostole. (OKS) 
 Na Pieninskej ulici odstrániť skaly, umiestnené v zelenom páse vedľa cesty. Boli tam opätovne umiestnené. (OKS) 

 
 
Pôvodné úlohy: 
 

 Vybudovať vyhovujúce zastávky MHD na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty s vyznačením prechodov pre chodcov – na 
ul. Gemerská a Tatranská. (OVaD) 

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

 Naplánovať dokončenie komunikácie na Nitrianskej ulici so zabezpečením asfaltového povrchu. (OVaD)  
 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 Trnavskej ulici dochádza lokálne k poklesu dlažby, najmä v miestach blízkosti kanalizačných poklopov. Požadujeme  opravu 
komunikácie, podsypaním dlažby štrkom. (OVaD) 

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

 Preveriť funkčnosť dažďových vpustí na Dunajskej ulici, dochádza k poklesu komunikácie. (OVaD) 
 Naplánovať výškovú úpravu kanalizačných poklopov v počte 3 ks na Dunajskej ulici, prípadne osloviť spoločnosť. PVPS a.s. a 

zabezpečiť zjazdnosť komunikácie. (OVaD) 
 Osadiť prístrešok k zastávke autobusu na Ul. Muránskej č.24. (OVaD) 
 Zvážiť možnosť výstavby cyklo chodníka na trase Ferčekovce - Novoveská Huta. (OVaD) 
 Preveriť technický stav mosta na Dunajskej ulici – vypracovať statický posudok. (OVaD) 
 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 zabezpečiť drevenými hranolmi. (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) 

 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) 
 

 
 Diskusia:  

 
 Predseda MsV č. 3 poďakoval za pomoc pri organizácii pretekov 11. ročníka Ferčekovskej desiatky 2019. Na 
nasledujúce zasadnutie mestského výboru č.3  žiadame pozvať vedúceho oddelenia územného plánovania a stavebného 
poriadku a zástupcu stavebného úradu Spišská Nová Ves a taktiež zástupcu developera výstavby lokality Malé Pole.  
 Predbežne, nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 27.01.2020 v pondelok. Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým 
členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  

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


