
Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 22. 4. 2010 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, RSDr. Juraj Beňa, Peter Pálfy, Ing. Ľudmila Grigerová, Ing. Bohumír 

Škuta, Ing. Marián Brna, Jozef Bednár, Ing. Marián Kellner. 
 
 Neprítomní: Milan Petruška, Ing. Ernest Jakubčo, Anna Dzurillová, Ing. Štefan Demečko.  
 

I. Kontrola úloh: 
 

1. Kontajnery na jarné upratovanie boli umiestnené v termíne po Veľkej noci, podľa požiadavky, 
2. koše na psie exkrementy boli osadené k asfaltovému ihrisku.  

 
II.  Úlohy pre OKS MsÚ: 
 

1. Zabezpečiť jarné upratovanie komunikácie po zimnej údržbe na ulici Trnavská, 
2. zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia okolo vodného toku Holubnica pri moste na Nitrianskej 

ulici, 
3. zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia na Pohronskej ulici, 
4. dokompletizovať detské ihrisko na Gemerskej ulici prvkami – domček, šmýkačka, 4 x lavičky, 
5. umiestniť betónové koše k lavičkám na Gemerskej ulici ku každej bytovke, 
6. zrealizovať výstavbu dvoch spevnených plôch pre kontajnery na Gemerskej ulici pri bytovkách, 
7. zabezpečiť uzamykanie kontajnerov pri bytovkách na Gemerskej ulici.  

 
III.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 

 
1. Rekonštrukcia asfaltového povrchu na Muránskej ulici, 
2. pôvodný asfalt z Muránskej ulice sa použije na spevnenie cesty k záhradkárskej osade, Ferčekovce 
3. preveriť legálnosť výstavby garáží pri bytovkách na Gemerskej ulici, ktoré nemajú súpisné číslo,  
4. na Považskej ulici pri rodinnom dome č. 7 je na dvoch miestach prepadnutá cesta, žiadame 

preveriť príčinu a odstrániť, 
5. v jarných mesiacoch sú potrebné opravy výtlkov v celej lokalite Ferčekoviec, 
6. umiestniť vývesnú skrinku pre oznamy pred potraviny na ul. Muránska, 
7. asfaltové ihrisko na Dunajskej ulici – dokončenie oplotenia,  
8. dokončiť asfaltovú úpravu komunikácie na Spišskej ulici, 
9. v časti Predná Huta vziať do úvahy možnosť umiestnenia cestných panelov ako možné riešenie 

spevnenia komunikácie. 
 
 Diskusné príspevky 
 

• Navrhovaný názov ulice, ktorá vedie smerom k záhradkárskej osade: „Abovská ulica“ nebol 
prijatý kladne a členovia Mestského výboru navrhujú, aby daný úsek bol pokračovaním 
Nitrianskej ulice. 

 
• Nasledujúce zasadnutie členov mestského výboru č. 3 sa uskutoční dňa 20.05.2010 /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 


