
Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 20. 5. 2010 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, Peter Pálfy, Ing. Bohumír Škuta, Milan Petruška, Ing. Ernest Jakubčo, 
                    Anna Dzurillová, Ing. Marián Kellner. 
 
 Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Ľudmila Grigerová, Ing. Marián Brna, Jozef Bednár,  
                     Ing. Štefan  Demečko.  
 

I. Kontrola úloh: 
 

1. Požadovaná vývesná tabuľa na oznamy bola umiestnená pred potravinami na Muránskej ulici 
a ostatné vývesné skrinky boli opravené. 

2. Lomové kamenivo bolo vyvezené pre zabezpečenie svahu potoka Holubnica proti povodniam 
v lokalite za pílou (poškodenie energetikmi pri osadzovaní stožiarov). 

 
II.  Úlohy pre OKS MsÚ: 
 

1. Zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia okolo vodného toku Holubnica pri moste na Nitrianskej 
ulici, 

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

3. doplniť betónové koše na Gemerskej ulici k lavičkám bytových domov, 
4. zrealizovať výstavbu dvoch spevnených plôch pre kontajnery na Gemerskej ulici pri bytovkách. 

 
III.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 

 
1. V čo najkratšom čase je potrebné opraviť výtlky v celej lokalite Ferčekoviec mimo Muránskej 

ulice. 
2. Postupne pokračovať v rekonštrukcii asfaltového povrchu na Muránskej ulici. 
3. Z dôvodu rekonštrukcie Muránskej ulice bude potrebné vyčistiť zanesené vodovodné vpuste. 
4. Dokončiť asfaltovú úpravu komunikácie na Spišskej ulici. 
5. Preveriť legálnosť výstavby garáží pri bytovkách na Gemerskej ulici, ktoré nemajú súpisné číslo,  
6. na Považskej ulici pri rodinnom dome č. 7 je na dvoch miestach prepadnutá cesta, žiadame o 

preverenie a odstrániť príčinu. 
7. Pri Kamennom obrázku v mieste autobusovej zastávky MVD, v smere na Rožňavu požadujeme 

umiestniť cestné panely na vytvorenie spevneného nástupného ostrovčeka pre cestujúcich 
8. dokončiť oplotenie asfaltového ihriska na Dunajskej ulici.  
9. V časti Predná Huta prehodnotiť možnosť umiestnenia cestných panelov ako možné riešenie 

spevnenia komunikácie. 
10. V spolupráci s povodím Hornádu a Bodvy je potrebné zabezpečiť prehĺbenie koryta rieky 

Holubnica v lokalite za starou pílou. 
11. Zrekonštruovať zábradlie mosta na Nitrianskej ulici a na Gemerskej ulici a spevniť betónovú 

oporu zábradlia.   
 

IV.  Úlohy pre MsP: 
 
1. Priebežne kontrolovať a sankcionovať znečisťovanie cyklistického chodníka koňmi.   

 
 Diskusné príspevky 
 

• Nasledujúce zasadnutie členov mestského výboru č. 3 sa uskutoční dňa 24. 6. 2010 (vo štvrtok) 
o 17³° hod. 

 
Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť a uzavrel zasadnutie. 
 

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


