
 
Zápis  

 
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 25.06.2015 od 17

30
 hod. do 19

30
 hod.  

Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Marián Bubeník, Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Ladislav 
Vastuško, Ing. Štefan Pohly, Jozef Lipták 
 

Neprítomní: Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Milan Varga, PaedDr. Branislav Tkáč, Ing. Marián Užák,  
Ing. Tibor Husár.  

 
    

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:  
 

1. Opraviť sklenenú výplň autobusovej zástavky na Muráňskej ulici. 
2. Na Karpatskej ulici č.11 žiadame opraviť prepad cesty pri kanalizačnom poklope. 
3. Zaliať priečné špáry na cyklo chodníku v úseku okolo jazdeckého areálu /koníčkov/.  
4. Prehodnotiť osadenie vodorovného dopravného značenia – pozor deti na križovatke pri 

kostole a obnoviť dopravné značenie – obytná zóna pri vstupoch do Ferčekoviec. 
5. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na 

hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty - ul. Gemerská a Tatranská.  
6. O cyklo prepojenie sídliska Tarče poza areál chovu koní cez Ferčekovce, okolo Ski areálu až 

po Novoveskú Hutu.  
7. Naplánovať opravu prístreškov na autobusových zastávkach na hlavnej ceste 

a zrekonštruovať reklamné plochy.   
8. Preveriť pokles cesty pred RD na Dunajskej ulici č.12.  
9. 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.  
 

 II.  Požiadavky pre 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.  
 

III. Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:  
 

1. Preveriť funkčnosť dažďových vpustí a vyčistiť usadzovacie koše v celej lokalite 
Ferčekovce.  

2. Na detské ihrisko Dunajská ul. zabezpečiť verejné osvetlenie – športuje sa aj večer a hlavne 
pre zimné obdobie. Na detskom ihrisku – Nitrianska ulica opraviť poškodené lavičky, 
pieskovisko, hojdačky, domček a na uvedených zariadeniach obnoviť náter. 

3. Vysadiť dreviny okolo chodníka od autobusovej zastávky k lavičke pre peších ponad potok 
Holubnica. 

4. Obnoviť náter zábradlia pri vstupe do lokality Ferčekovce od Jazdeckého klubu Slávia na 
Muránskej ulici po oboch stranách cesty a zábradlie na moste / Muráňska – Dunajská ulica /. 

5. Vybudovať kondičnú zónu na cvičenie z pevných prekážok v lokalite Ferčekovce a zároveň  
prehodnotiť jej umiestnenie pri bytových domoch na Gemerskej ulici. 

6. Do budúcej zimnej sezóny pripraviť plán otvorenia a prevádzkovania lyžiarskeho vleku 
Rittenberg v réžii Mesta Spišská Nová Ves. 
 

 
 IV.  Diskusia:  
 

Občianske združenie „Športový klub Ferčekovce“ v spolupráci s Mestským výborom 
plánuje v tomto roku organizovať nové športové aktivity ako je: Turistický výlet a cyklo túru 
pre deti.  

Nasledujúce zasadnutie MsV sa bude konať predbežne dňa 24.09.2015. Presnejšie budú 
občania a členovia MsV č.3 ešte informovaní pred zasadnutím.   
Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č.3  



 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE O NAJKRAJŠÍ 

BALKÓN A PREDZÁHRADKU V ROKU 2015 

 

                                 

BALKÓN 

1. miesto : Dunajská č.9 – Pohlyová Mária 
2. miesto : Podunajská č.6 – Magnuševská Helena 
3. miesto : Muráňska č.15 – Tirpáková Nataša 

 

 

PREDZÁHRADKU 

1. miesto : Muráňska č.21-  Kovalová Mária                               
2. miesto : Muráňska č. 1A – Leibiczerová Zuzana    

            3.   miesto : Laborecká č. 15 – Neupauerová Janka                                    

 

                              

       Ceny víťazom budú odovzdané na stretnutí občanov Ferčekoviec s predstaviteľmi mesta 

Spišská Nová Ves koncom kalendárneho roka 2015. 
 


