
Zápis  

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 04.11.2014 od 17³° hod. do 19³° hod. 
 

Prítomní:    Ing. Ondrej Majerník, Anna Dzurillová, Ľudmila Grigerová, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Milan Varga, 

Ing. Marián Užák, Jozef Lipták.  

Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Jaroslav Škovran.  

   

 Splnené úlohy: 

1. Bolo dokončené osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica s vybudovaním dláždených 

chodníkov po oboch stranách toku. 

2. Pravidelné kosenie detských ihrísk a zelených plôch v celej lokalite Ferčekoviec. 

3. Bola čiastočne spevnená cesta recyklovaným asfaltom v smere do Novoveskej Huty okolo 

zahradkárskej a chovateľskej osady, ktorá môže slúžiť na rekreačné a športové účely pre cyklistov 

a bežcov, úloha pretrváva. 

 

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ – žiadame : 
1. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej 

ceste v smere do Novoveskej Huty – ul. Gemerská a Tatranská. 

2. Na Muránskej ulici je potrebné vyrovnať niveletu osadenia kanalizačných poklopov umiestnených 

v strede cesty a taktiež vyplniť špáru v strede komunikácie. 

3. Preveriť pokles cesty na Dunajskej ulici č.12. 

4. Vyzvať PVS a.s. o výmenu vodovodného potrubia na ulici Pieninská z dôvodu častých porúch na 

vodovodnom potrubí a následne žiadame o rekonštrukciu asfaltového povrchu komunikácie. 

5. O dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici. 

6. O dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku.  

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

1. Pripraviť projektovú dokumentáciu k plánovanému dokončeniu asfaltového povrchu Nitrianskej 

ulice a príslušné územné a stavebné povolenia. 

2. Preveriť legálnosť umiestnenia prístrešku pre automobil (plechová konštrukcia), ktorý bol nedávno 

umiestnený na Gemerskej ulici pri bytových domoch. 

III. Požiadavky pre OKS MsÚ – žiadame: 

1. Zvážiť osadenie vhodného typu nádob pre zber odpadu pri potoku na Spišskej ulici.  

2. Na Spišskej ulici nasadiť vhodné dreviny pre spevnenie svahu koryta potoka a pre zabezpečenie 

protipovodňových opatrení. Zvážiť i iné riešenia pre stabilizáciu vyplavených častí svahu a zeminy. 

IV. Požiadavky pre MsP – žiadame: 

1. Sledovať protiprávne konanie občanov, ktorých aktivitami vzniká nelegálna skládka za starou pílou 

a zvýšiť monitorovanie tejto oblasti.  

2. 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.  

V. Diskusia: 

Bežecké preteky Ferčekovce až Novoveská Huta – Ferčekovská desiatka sa budú konať dňa 

17.11.2014 so štartom pi SKI klube.   

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

 

Hlavné úlohy MsV č.3 pre rok 2015 

1. Vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej ceste 

v smere do Novoveskej Huty. 

2. Dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici. 

3. Dokončenie Nitrianskej ulice – zabezpečením projektovej dokumentácie na vybudovanie dažďovej 

kanalizácie a asfaltového povrchu. 

4. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku. 

5. Oprava vodovodného potrubia a úprava asfaltového povrchu na Pieninskej ulici z dôvodu častých 

porúch. 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník

        predseda MsV č.3 


