
Zápis
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 14.11.2013 od 1730 hod. do 1830 hod.

Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, RSDr. Juraj Beňa, Anna Dzurillová, Ľudmila Grigerová, Ing.
Jaroslav Škovran, Viktor Užák, Ing. Hyacinta Zozuľáková, Jozef Lipták.

Neprítomní: Ing. Bohumír Škuta, Ing. Milan Varga.
Hostia: Rudo Mikolaj.

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:

l. O rozšírenie plôch na parkovanie v štrkovej úprave na Gemerskej ulici.
2. Zrealizovať vysprávky komunikácie na ulici Inovecká.
3. Zabezpečiť plastovú úpravu na cestovné poriadky, ktoré sú často strhávané.
4. Opraviť liatinový poklop na uliciach Muránska a Pohronská, ktorý bol poškodený pri vykonávaní zimnej

údržby komunikácií začiatkom roku 2013.
5. Prehodnotiť osadenie zrkadla, alebo dopravného značenia "Stop, daj prednosť v jazde" pre zvýšenie

bezpečnosti cestnej premávky na miestnu komunikáciu ul. Muránska v križovatke pri kostole Ferčekovce
v smere od hlavnej cesty k ulici Muránska.

6. Vyzvať vodárne a kanalizácie o výmenu vodovodného potrubia na ulici Pieninská z dôvodu častých porúch
na vodovodnom potrubí a následne žiadame o rekonštrukciu asfaltového povrchu komunikácie.

7. Prispôsobiť príchody autobusov MHD z Ferčekoviec na železničnú stanicu k odchodom vlakov v smere na
Košice, z dôvodu že hlavne ranné autobusové spoje (napr.6.5lh a 8.5lh) nekorešpondujú s odchodmi
vlakových spojov.

8. O osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica k autobusovej zastávke - rok 2014.
9. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej ceste

v smere do Novoveskej Huty - ul. Gemerská a Tatranská.
10. O výmenu, resp. kompletnú rekonštrukciu schodov k autobusovej zastávke na Gemerskej ulici.
ll. O dokončenie Nitrianskej ulice a odvodnenie zrážkových vôd vybudovaním odvodňovacieho rigola, pretože

po spevnení cesty recyklovaným asfaltom, dochádza k odplavovaniu recykliky.
12. O dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici.
13. O dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku.

II. Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ - žiadame:

l. Preveriť legálnosť umiestnenia prístrešku pre automobil (plechová konštrukcia), ktorý bol nedávno
umiestnený na Gemerskej ulici pri bytových domoch.

2. Aktualizovať projektovú dokumentáciu na výstavbu lávky k autobusovej zastávke z roku 1996 a príslušné
povolenia k osadeniu lávky pre peších ponad potok Holubnica. Umiestnenie rieši strategický prístup
k športovisku, k autobusovej zastávke, k obchodu a ku kostolu.

3. Pripraviť projektovú dokumentáciu k plánovanému dokončeniu asfaItového povrchu Nitrianskej ulice
a príslušné územné a stavebné povolenia.

III. Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:

l. Doplniť posypový materiál pred vykonávaním zimnej údržby na ulici Gemerská.
2. Zriadiť verejné osvetlenie v smere k Zahradkárskej osade na ulici Nitrianska.
3. Umiestniť kontajner pre vývoz lístia na ul. Považskej č.15, pred RD Ing. Milana Klempaya z dôvodu, že na

jeho pozemku rastie zákonom o OPaK - chránený strom - 300 ročná lipa malolistá s vysokou spoločenskou
hodnotou a táto každoročne produkuje veľké množstvo lístia.

IV. Požiadavky pre MsP - žiadame:

l. Občasne (cca 2 krát v týždni) monitorovať pomocou nočných hliadok lokalitu na Gemerskej ulici pri
bytových domoch, kde dochádza k vandalizmu na osobných automobiloch v nočných hodinách medzi
druhou a treťou hodinou.

2. Vykonávať priebežnú kontrolu udržiavania čistoty komunikácie na Karpatskej ulici, kde dochádza
k znečisťovaniu v dôsledku výstavby rodinných domov.



V. Diskusia:

MsV č.3 vyhodnotil 7. ročník súťaže o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku. Ceny víťazom budú
odovzdané na stretnutí občanov Ferčekoviec s predstaviteľmi mesta Spišská Nová Ves dňa 22.11.2013 o 17.30
hod. Členovia mestského výboru č. 3 žiadajú predstaviteľov mesta, aby hľadali riešenie pre zabezpečenie
prevádzky vleku na Ferčekovciach v zimnom období. Požadujú aby zahájili rokovania zástupcov mesta
a majiteľov predmetných zariadení pre zasnežovanie a prevádzku vlekov.
V jarných mesiacoch plánujú členovia mestského výboru č. 3 zorganizovať brigádu občanov Ferčekoviec pre
zabezpečenie vyčistenia koryta rieky Holubnica a skrášlenie verejných priestranstiev v lokalite Ferčekoviec.

Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.

Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko
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Mestský výbor č.3 - Ferčekovce

Hlavné úlohy na rok 2014

l. Osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica k autobusovej zastávke
2. Vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na

hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty
3. Dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici
4. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku
5. Oprava vodovodného potrubia a úprava asfaltového povrchu na Pieninskej ulici.
6. Dokončenie Nitrianskej ulice - projektová dokumentácia a asfaltový povrch

Spišská Nová Ves 14.11.2013 ~
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Ing. Ondrej jerník

predseda MsV č.3 - Ferčekovce


