
Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce,  
konaného dňa 24. 2. 2011 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, RSDr. Juraj Beňa, Anna Dzurillová, Ing. Ľudmila 

Grigerová, Ing. Jaroslav Škovran,  Ing. Marián Užák, Ing. Milan Varga ml., Ing. Hyacinta Zozuľáková, 
Ján Mikolaj 

 Neprítomní: Ing. Bohumír Škuta 
Plán hlavných úloh pre rok 2011 

   
1. Dokončenie asfaltového povrchu - Nitrianska ulica (po záhradkársku osadu) 
2. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku (Dunajská ulica) 
3. Oprava mosta - Gemerská ulica. 
4. Cyklistický chodník Ferčekovce - Novoveská Huta 
5. Dokončenie asfaltového povrchu - Spišská ulica   

 
I. Úlohy pre OKS MsÚ: 
 

1. Kontajnery na jarné upratovanie budú umiestnené v termíne 4., 5., 6. apríla 2011 na rovnakých 
stanovištiach ako po minulé roky, 

2. v jarných mesiacoch vykonať jarné upratovanie a čistenie komunikácií po zimnej údržbe, 
3. dokončiť výrub stromov v povodí potoka Holubnica a odstrániť pozostatky z predošlého výrubu, 
4. zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia okolo vodného toku Holubnica pri moste na Nitrianskej 

ulici, 
5. zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia na Pohronskej ulici - chodník pre peších v zadnom trakte 

Penziónu NEMO. 
 

II.  Úlohy pre oddelenie životného prostredia 
 

1. Preveriť opodstatnenosť sťažnosti na vysokú hlučnosť zvonov v kostole na Ferčekovciach.   
 

III.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
 
1. Zástupcovia mestského výboru vyjadrili nesúhlas s napojením kanalizácie vedúcej z lokality Malé pole 

na kanalizáciu na Muránskej ulici.  
2. Zrekonštruovať zábradlie mosta na Nitrianskej a na Gemerskej ulici a spevniť betónovú oporu 

zábradlia. 
3. Vykonať vysprávky komunikácií po zimnom období. 
4. Na Považskej ulici pri rodinnom dome č. 7 je na dvoch miestach prepadnutá cesta, žiadame o 

preverenie stavu a odstrániť príčinu. 
5. Na Laboreckej ulici sa prepadáva cesta, zväčšuje sa výmoľ, je potrebné preveriť príčinu a odstrániť 

poruchu. 
6. Preveriť legálnosť výstavby garáží pri bytovkách na Gemerskej ulici, ktoré nemajú súpisné číslo. 

 
IV.  Úlohy pre MsP: 

 
1. Požadujeme zvýšiť kontrolu zo strany Mestskej polície v lokalite Ferčekovce z dôvodu zvýšeného 

pohybu sociálne neprispôsobivých spoluobčanov, čím dochádza k ohrozovaniu majetku a porušovaniu 
domovej slobody občanov Ferčekoviec. Informujeme občanov, aby pri každom zaznamenaní 
porušovania zákona alebo ohrozovania majetku volali na číslo 159.  

 
 Diskusné príspevky 
 

• Nasledujúce zasadnutia sa budú uskutočňovať spravidla každý posledný štvrtok v mesiaci. Pozvánky 
budú zasielané e-mailom.    

• Ing. Majerník poďakoval všetkým členom MsV č. 3 za účasť a uzavrel zasadnutie. 
 

Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko   
              
         Ing. Ondrej Majerník 
              predseda MsV č. 3 


