
Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 23. 9. 2010 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, Peter Pálfy, Ing. Ľudmila Grigerová, Ing. Bohumír Škuta, Milan Petruška, Ing. 

Marián Brna, Jozef Bednár, Anna Dzurillová 
 Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Štefan Demečko  
 

I. Kontrola úloh: 
 

1. Rekonštrukcia asfaltového povrchu ulice Muránskej bola realizovaná, prebieha realizácia vodorovného 
dopravného značenia, 

2. kosenie trávnikov bolo realizované v celej lokalite Ferčekoviec, 
3. boli vyhodnotené výsledky 4. ročníka súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, výsledky budú 

uverejnené v Ičku a na vývesnej tabuli v potravinách Milka. 
 

II.  Úlohy pre OKS MsÚ: 
 

1. dokončiť výrub stromov v povodí potoka Holubnica a odstrániť pozostatky z predošlého výrubu, 
2. bude zabezpečený vývoz odpadu zo záhrad v rámci jesenného upratovania, kontajnery budú 

umiestnené v rozmedzí od 18. 10. do 20. 10. 2010,  
3. zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia okolo vodného toku Holubnica pri moste na Nitrianskej 

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

Penziónu NEMO, 
5. betónové koše na Gemerskej ulici je potrebné rozmiestniť pravidelne ku každému vchodu bytových 

domov po jednom kuse, 
6. upraviť a orezať živý plot pri ihrisku na Gemerskej ulici a dokončiť orez zelene v okolí bytových 

domov, 
7. požiadavka zabezpečiť vhodnou technikou kosenie zjazdovky ešte pred vytvorením semien tráv a burín 

(výskyt hadov - hrajú sa tam deti).  
  

III.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
 
1. doplniť dopravnú značku „daj prednosť v jazde“ na uliciach Nitrianska a Dunajská, 
2. vykonať vysprávky komunikácií pred zimným obdobím, 
3. dokončiť asfaltovú úpravu komunikácie na Spišskej ulici, 
4. pred domom pána Želinského a pani Vančovej na Muránskej ulici preveriť správnosť osadenia 

cestných obrubníkov aby nedochádzalo k zatápaniu záhrad dažďovou vodou,    
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 stavu a odstrániť príčinu, 
7. dokončiť oplotenie asfaltového ihriska na Dunajskej ulici, 
8. zrekonštruovať zábradlie mosta na Nitrianskej a na Gemerskej ulici a spevniť betónovú oporu 

zábradlia.   
 

IV.  Úlohy pre MsP: 
 

1. priebežne kontrolovať a sankcionovať znečisťovanie cyklistického chodníka koňmi, prechádzajú 
po celej dĺžke chodníka, čo môže spôsobiť poškodenie asfaltového povrchu.   

2. preventívne preveriť správnosť parkovania vodičov na Ferčekovciach.   
 
 Diskusné príspevky 
 

• vývesné skrinky boli opätovne zdevastované, 
• Ing. Majerník poďakoval všetkým členom MsV č.3 za doterajšiu prácu a uzavrel zasadnutie, 
• Dňa 17.11.2010 bude organizovaný druhý ročník behu Ferčekovce - Novoveská Huta.  

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


