
 
 

Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 5. 5. 2011 o 17³° hod. 

 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, Anna Dzurillová, Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Bohumír Škuta, Ing. Marián Užák, 

Ing. Milan Varga ml.. 
Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Ľudmila Grigerová 

 
   Zasadnutie MsV č. 3 navštívil štáb regionálnej televízie Reduta. Predseda MsV Ing. Ondrej Majerník ich 
oboznámil s bohatou činnosťou a aktivitami mestského výboru na Ferčekovciach a zdôraznil plán plnenia úloh 
MsV č. 3 pre rok 2011.  
 

I. Úlohy pre OKS MsÚ: 
 

1. Dokončiť výrub stromov v povodí potoka Holubnica a odstrániť pozostatky z predošlého výrubu, 
2. zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia zdvojením výložníka na Pohronskej ulici – chodník pre 

peších v zadnom trakte k Penziónu NEMO. 
 

II.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
1. Osadiť dopravnú značku daj prednosť v jazde na Nitrianskej ulici  
2. dokončiť oplotenie na asfaltovom ihrisku (Dunajská ulica) 
3. vybudovať cyklistický a chodník  pre peších na trase Ferčekovce – Novoveská Huta 
4. dokončenie asfaltového povrchu - Spišská ulica 
5. dokončiť asfaltový povrch na trase: Nitrianska ulica  po záhradkársku osadu 
6. zástupcovia mestského výboru vyjadrili rázny nesúhlas s napojením kanalizácie vedúcej 

z lokality Malé pole na kanalizáciu na Muránskej ulici 
7. preveriť legálnosť vystavaných garáží pri bytovkách na Gemerskej ulici, ktoré nemajú súpisné číslo 

a zariadiť odstránenie objektov plechovej konštrukcie umiestnených na ploche parkoviska,  
8. preveriť majiteľov pozemkov tzv. záhradok za garážami pred rodinným domom p. Vargu na Gemerskej 

ulici. 
 

III.  Oddelenie organizačné: 
1. Požadujeme zrekonštruovať vývesnú informačnú tabuľu na Nitrianskej ulici a osadiť novú za 

odbočkou na Malé Pole – Tatranská ulica (je možné osadenie na oplotení). 
 

IV.  Úlohy pre MsP: 
1. Požadujeme zvýšiť kontrolu zo strany Mestskej polície v lokalite Ferčekovce z dôvodu zvýšeného 

pohybu sociálne neprispôsobivých spoluobčanov, čím dochádza k ohrozovaniu majetku a porušovaniu 
domovej slobody občanov Ferčekoviec. Informujeme občanov, aby pri každom zaznamenaní 
porušovania zákona, alebo ohrozovania majetku volali na bezplatné číslo 159.  

 
 Diskusné príspevky 

• Nasledujúce zasadnutia sa budú uskutočňovať spravidla každý posledný štvrtok v mesiaci. Pozvánky 
budú zasielané e - mailom.  

• Ing. Majerník vyslovil poďakovanie oddeleniu výstavby za rekonštrukciu mosta na Gemerskej ulici a 
realizáciu vysprávok komunikácií v lokalite Ferčekovce. Poďakovanie patrí taktiež oddeleniu 
komunálneho servisu za realizované jarné upratovanie a čistenie komunikácií po zimnej údržbe a za 
výmenu odpadkových košov na Gemerskej ulici.  

• Predseda MsV poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko  
 
  
              
          Ing. Ondrej Majerník  
                  predseda MsV č. 3 


