
 
Zápis  

zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 11. 7. 2013 od 17³° hod. do 19°° hod. 
 
Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, Anna Dzurillová, Ľudmila Grigerová, Ing. Jaroslav Škovran,  
 Ing. Bohumír Škuta, Ing. Milan Varga, Jozef Lipták 
Neprítomní: Ing. Ernest Jakubčo, RSDr. Juraj Beňa, Ing. Marián Užák, Ing. Hyacinta  Zozuľáková.  
Program:  1. Otvorenie 
  2. Úlohy pre oddelenia MsÚ 
  3. Diskusia 
  4. Záver 
  

I.  Požiadavky pre OVaD MsÚ – žiadame: 
1. Umiestniť cestný panel na zastávku autobusu pri Kamennom obrázku v smere do Novoveskej Huty, aby 

mohli občania v prípade zhoršeného počasia stáť na pevnej a suchej ploche. 
2. Prispôsobiť príchody autobusov MHD z Ferčekoviec na železničnú stanicu k odchodom vlakov v smere na 

Košice. Hlavne ranné autobusové spoje (napr.6.51h a 8.51h) nekorešpondujú s odchodmi vlakových spojov.  
3. O dokončenie Nitrianskej ulice a odvodnenie zrážkových vôd vybudovaním odvodňovacieho rigola, pretože 

po spevnení cesty recyklovaným asfaltom dochádza k odplavovaniu recykliky.  
4. O osadenie lávky pre peších ponad potok Holubnica k autobusovej zastávke. 
5. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej ceste v smere 

do Novoveskej Huty. 
6. O dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici. 
7. O dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku. 

 
II.  Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ: 

1. Žiadame pripraviť projektovú dokumentáciu k plánovanému dokončeniu asfaltového povrchu Nitrianskej 
ulice a príslušné územné a stavebné povolenia. 

2. Požadujeme vypracovať projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia k osadeniu lávky pre peších ponad 
potok Holubnica. 
 

III.  Požiadavky pre OKS MsÚ: 
1. Spoločnosť VSE bude vykonávať orez stromov na Muránskej ulici č. 41. 
2. V spolupráci s povodím Hornádu a Bodvy dohodnúť možnosť kosenia trávy okolo potoka Holubnica, t.j. 

v území ktoré je v ich správe. 
3. Počas vývozu odpadu nie sú vyprázdňované nádoby na smeti, ktoré sú umiestnené pri dome, kde nie je 

oplotenie – ul. Laborecká. Je to možné zabezpečiť vývoz takto umiestnených nádob, alebo je potrebné 
premiestňovať nádoby na cestu v deň vývozu ?  

4. Požadujeme opravu vývesných skriniek oznamov, ktoré sú značne poškodené.   
5. V smere k Zahradkárskej osade požadujeme zriadiť verejné osvetlenie. 

 
IV.  Požiadavky pre MsP: 

1. Žiadame vykonávať priebežnú kontrolu udržiavania čistoty komunikácie na Karpatskej ulici, kde dochádza 
k znečisťovaniu v dôsledku výstavby rodinných domov. 

2. Bola prerokovaná sťažnosť obyvateľov Gemerskej ulice z bezohľadným parkovaním niektorých občanov.  
 

V. Diskusia: 
MsV č.3 vyhlasuje 7. ročník súťaže o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku. Súťaž bude prebiehať od 
1.7.2013 do 20.8.2013. Zodpovední: Ing. Grigerová a pani Dzurillová.  
Predseda mestského výboru vyslovil poďakovanie oddeleniu výstavby a dopravy za zodpovedné plnenie úloh 
pri vykonávaní opravy výtlkov v mestskej časti Ferčekovce.  Dňa 17. 11. 2013 (nedeľa, 12.00 h) sa bude konať 
V. ročník behu Ferčekovce – Novoveská Huta a späť.  
Predpokladané stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta sa bude konať dňa 22. 11. 2013 v penzióne 
Rittenberg.  
Najbližšie zasadnutie Mestského výboru sa bude konať dňa 27.08.2013 (utorok) o 17.30 hod. v penzióne 
Nemo. 
 
Predseda MsV č. 3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko    
 
 
 
 

Ing. Ondrej Majerník               
predseda MsV č.3 


