
 
Zápis  

zo zasadnutia MsV č. 3, pre občanov s predstaviteľmi mesta, konaného dňa 08.12.2011 o  
17³° hod. v penzióne Rittenberg na Ferčekovciach 

 
Prítomní:  Ing. Ondrej Majerník, Ing. Bohumír Škuta, Ing. Ľudmila Grigerová, Ing. Jaroslav Škovran,        

Ing. Milan Varga, Ing. Hyacinta Zozuľáková, p.Lipták Jozef - MsP.  
Neprítomní: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Ernest Jakubčo, Anna Dzurillová, Ing. Marián Užák,  
Hostia: PhDr. Ján Volný PhD., Ing. Jozef Gonda, Ing. Ďuroška, Ing. Derfényi, p.Gondová, p.Formela,       

p. Fiľak, p.Pavol Andreánsky, p.Milan Niemašík, p.Dušan Repaský, p.Ladislav Fábry, p.Leško, 
p.Lešková Oľga, p.Lipták, p.Dluhošová, p.Mihok, p.Mihoková, p.Horbaľ, p.Weag, p.Chovancová, 
p.Sabová, p.Slamený, p. Mrosko, p.Novák, p.Makara, Makarová, p.Formezová. 

  
1. Otvorenie 

Predseda mestského výboru č. 3 Ing. Ondrej Majerník privítal všetkých prítomných: pozvaných hostí, 
členov mestského výboru a zúčastnených občanov. Úvodným príhovorom zasadnutie bolo oficiálne 
otvorené. 

Predseda MsV prítomných oboznámil s bohatou činnosťou výboru v uplynulom období a podčiarkol 
poďakovanie MsÚ za splnené úlohy v roku 2011.  

- Oprava mosta na Gemerskej ulici, 
- pravidelné kosenie detských ihrísk a zelených plôch v celej lokalite Ferčekoviec, 
- prehĺbenie koryta rieky Holubnica v časti zaústenej odľahčovacej kanalizácie z Malého poľa, 
- výšková úprava obrubníkov a chodníka pre peších na Muránskej ulici v miestach zvýšeného 

rizika zaplavenia záhrad a garáží dažďovou vodou. 
 

2. Plán hlavných úloh pre rok 2012 
   

1. Vybudovanie novej kanalizácie pre dažďovú vodu z lokality Malé pole. 
2. Dokončenie asfaltového povrchu – Nitrianska ulica / po chovateľskú osadu/ . 
3. Vybudovanie zberného roštu na Nitrianskej ulici. 
4. Dokončenie asfaltového povrchu – Spišská ulica. 
5. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku. 
6. Cyklistický chodník Ferčekovce – Novoveská Huta.    
 
Úspechom sú MsV organizované športové aktivity pre občanov Ferčekoviec, a to:  
- turnaj v stolnom tenise,  
- futbalový turnaj, 
- organizované hry pri príležitosti dňa detí,  
- a podarilo sa dňa 17.11.2011 zorganizovať tretí ročník behu na trase Ferčekovce – Novoveská 

Huta a späť (Ferčekovská desiatka).  
Taktiež Ing. Majerník vyjadril spokojnosť s dobrou informovanosťou pre občanov Mestom 

vydávaného mesačníka I-čka a prostredníctvom vysielania TV Reduta.       
 PhDr. Ján Volný PhD. – primátor mesta , pozitívne zhodnotil plnenie úloh za uplynulé obdobie, čo 
má za následok skvalitnenie života a skrášlenie prostredia pre občanov celého mesta Spišská Nová Ves.   
Zvýraznil aktívnu tvorbu projektov a čerpanie eurofondov, ktoré boli hlavným zdrojom pri financovaní 
množstva investičných akcií vybudovaných v uplynulom období v meste Spišská Nová Ves.  

- Regenerácia námestia III. etapa 
- multifunkčné banícke centrum  
- rekonštrukcia verejného osvetlenia na námestí 
- ukončila sa rekonštrukcia poslednej školy - ZŠ nad Medzou, čím mesto dosiahlo úsporu 

priemerne 30% z energií   
- prebieha realizácia projektu pre skládku a recykláciu biologického odpadu – Kúdelník 
- prebieha úprava Priemyselného parku - Podskala 
- a mnoho ďalších aktivít  



Vyslovil víziu rozvoja mesta Spišská Nová Ves do budúcna a spomenul množstvo rozpracovaných 
projektov pre využitie eurofondov ako napr.: 

- dokončenie inžinierskych sietí v lokalite IBV Červený jarok  
- zvýšiť turistický ruch v meste, Novoveskej Hute a skvalitniť prístup do Slovenského raja 
- je vypracovaný projekt pre výstavbu novej kruhovej križovatky na Markušovskej ceste, ktorá sa 

plánuje v budúcnosti realizovať 
- rekonštrukcia verejného osvetlenia postupne v celom meste 
- postupná kompletná revízia rozvodov tepla 
- spracovanie a využitie drevoštiepky Lesov Mesta, na vykurovanie 
- postupná generálna oprava komunikácií v celom meste Spišská Nová Ves. 
V dôsledku zníženia príjmov z podielových daní a s cieľom udržania vysokého ratingu mesta 

a nezadlžovania sa, muselo mestské zastupiteľstvo pristúpiť k úsporným opatreniam a kráteniu investícií.     
 
3.  Diskusia a požiadavky občanov 

 
- Občania vyjadrili obavy s napojením kanalizácie z lokality Malé pole na kanalizáciu vedúcu po 

Muránskej ulici.  Prítomní na zasadnutí pán Ing. Derfényi a pán Ing. Ďuroška z PVPS danú 
situáciu podrobne vysvetlili s priloženou vypracovanou projektovou dokumentáciou, ktorá rieši 
samostatne odvod splaškovej a zrážkovej vody. Zrážková voda z lokality Malé pole nebude 
zaústená do kanalizácie, čím nebude zaťažovať ani kanalizáciu na Muránskej ulici. Podmienkou 
realizácie projektu zo strany PVPS je samostatné vybudovanie zvodu zrážkových a povrchových 
vôd so zaústením cez odľahčovaciu komoru do potoka Holubnica o ø 600 a samostatný zvod 
splaškových vôd so zaústením do kanalizácie. Predpokladaný prítok splaškových vôd z lokality 
Malé pole predstavuje zanedbateľnú hodnotu v porovnaní s množstvom predpokladaných  
súhrnných zrážok.  

- Podrobne prerokovanou témou zasadnutia bola nespokojnosť pani Hamrákovej  s uskutočnenou 
realizáciou rekonštrukcie elektrického vedenia v paralelnej trase Dunajskej ulice. Obyvatelia 
Dunajskej ulice požadujú prekládku vedenia elektrického napätia do väčšej vzdialenosti od 
parciel rodinných domov.  Investorom stavby bola VSE spoločnosť. Realizácia rekonštrukcie 
pôvodného vedenia prebehla v roku 2009. 

Z územnoplánovacieho hľadiska by bolo možné venovať sa v najbližšej zmene Územného 
plánu hľadaniu novej trasy vedenia. Z pohľadu VSE by táto požiadavka o prípravu investície 
a následná realizácia bola na náklady Mesta. Hľadanie novej vzdušnej trasy sťažuje prítomnosť 
ochranných pásiem letiska. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
z rozpočtu obce sa môžu uhrádzať iba výdavky spojené so správou, údržbou 
a zhodnocovaním majetku obce, preto prípadná investícia mesta súvisiaca s prekládkou 
elektrického vedenia by bola porušovaním zákona. 

- Obyvatelia Ferčekoviec požadujú vybudovanie vyhovujúcich autobusových zastávok 
s vyznačením prechodu pre chodcov na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty. Hlavným 
dôvodom je zvýšenie bezpečnosti a vysoká nehodovosť v daných úsekoch. 

- Pri vyprázdňovaní smetných košov neumiestňuje upratovacia služba tieto nádoby na pôvodné 
miesto. 

- Dochádza k častým poruchám a výpadku elektrickej energie v miestnej časti Ferčekovce. Bola 
vyslovená požiadavka použiť úsekový vypínač pre ochranu Ferčekoviec pred prípadnými 
poruchami mimo územia mestskej časti. 

- Obyvatelia bytoviek na Gemerskej ulici požadujú umiestniť spomaľovací retardér pred bytové 
domy. V danom úseku dopravná polícia umiestnenie nedoporučuje, z dôvodu zvýšenej hlučnosti 
a nesplnenia účelu inštalácie tohto zariadenia.  

- Pán Repaský vyslovil nespokojnosť s nesprávnym označením ulíc Turčianska a Čergovská. 
Kompetentní pracovníci Mestského úradu sa týmto pochybením zaoberajú a zjednajú nápravu. 

 
Každý občan so svojimi pripomienkami je vítaný na zasadnutí mestského výboru, konaného 

spravidla posledný štvrtok v mesiaci, po zasadnutí mestskej rady. Miesto konania je penzión NEMO 
a dátum je spresnený na informačnej tabuli pred kostolom na Muránskej ulici.  

 



 
 

5. Odovzdanie cien  
Na záver boli vyhlásené výsledky a odovzdané odmeny víťazom v súťaži o najkrajšiu záhradku, 

predzáhradku a balkón. 
Ing. Ondrej Majerník poďakoval všetkým prítomným za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 
 Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko         
       

 
 
 
 
 
          Ing. Ondrej Majerník 
             predseda MsV č.3 
 


