
 
 
 

Zápis  
zo zasadnutia MsV č. 3, pre občanov s predstaviteľmi mesta, konaného dňa 30.10.2014 o  

17³° hod. v penzióne Rittenberg na Ferčekovciach. Ukončenie o 19³º hod. 
 
Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Ernest Jakubčo, RSDr. Juraj Beňa, Anna Dzurillová, Ing. Ľudmila 

Grigerová.  
Neprítomní: Ing. Jaroslav Škovran, Ing. Milan Varga, Ing. Marián Užák.  
Hostia: primátor mesta Spišská Nová Ves – PhDr. Ján Volný, PhD., JUDr. Michal Komara PhD., Ing. 

Marián Bubeník, Ing. Beáta Janovová, Božka Štocková, Jozef Dzurilla, Marián Mních, Hamrák, 
Černický, Jarák, Mróz, Retter, Vastuško, Repaský, Repaský M., Bučková, Fiflík, Kubičár, Čudická, 
Šesták, Filipáková Gabriela, Filipák.  

  
1. Otvorenie 

 
Predseda mestského výboru č. 3 Ing. Ondrej Majerník privítal všetkých prítomných: primátora mesta 

Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volného, PhD., pozvaných hostí, členov mestského výboru a zúčastnených 
občanov. Úvodným príhovorom zasadnutie bolo oficiálne otvorené. 

Predseda MsV prítomných oboznámil s bohatou činnosťou mestského výboru v uplynulom období 
a podčiarkol poďakovanie MsÚ za splnené úlohy v roku 2014.  

- Pravidelné kosenie detských ihrísk a zelených plôch v celej lokalite Ferčekoviec. 
- Realizácia vysprávok výtlkov komunikácií po zimnom období.  
- Bola čiastočne spevnená cesta recyklovaným asfaltom v smere do Novoveskej Huty okolo 

zahradkárskej a chovateľskej osady, ktorá môže slúžiť na rekreačné a športové účely pre cyklistov 
a bežcov, úloha pretrváva. 

- Ponad potok Holubnica je novovybudovaný most pre peších v miestach autobusovej zastávky na 
Muránskej ulici čo rieši zjednodušený prístup k autobusom MHD, do kostola a obchodu.    

- Na Nitrianskej ulici boli osadené dva stĺpy verejného osvetlenia v smere k zahradkársko 
chovateľskej osade. 
 

Úspechom sú MsV organizované športové aktivity pre občanov Ferčekoviec, a to:  
- futbalový turnaj, 
- každoročná súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a najkrajší balkón  
- dňa 17.11.2014 sa bude organizovať VI. ročník behu na trase Ferčekovce – Novoveská Huta 

a späť (Ferčekovská desiatka). 
Pán primátor oboznámil občanov v krátkosti s bilanciou výstavby za obdobie od roku 2011 až 

2014 realizovanými vo všetkých častiach mesta Spišská Nová Ves, pozostávajúcich z deviatich 
mestských častí. Občanom mesta bol doručený informátor pod názvom: Spišská Nová Ves - zúžený 
výber projektov realizovaných v rokoch 2011 až 2014. Mesto Spišská Nová Ves je najlepšie 
hospodáriace mesto v regióne s pozitívnou finančnou bilanciou. Spravodlivosť sa hľadá 
v prerozdeľovaní investícií pre všetky mestské časti mesta. Víziou je pripravovaných ďalších 70 
projektov pre ďalšie investície. Nemálo úsilia vynakladajú predstavitelia mesta pri udržiavaní 
zamestnanosti občanov a hľadaní nových perspektívnych investorov i z iných krajín mimo EU, ako je 
napr. Čína. Je snaha zástupcov mesta o vytváranie nových pracovných miest pre obyvateľov. Snahou 
je nezvyšovať poplatky za služby pre občanov.  

Bolo založené občianske združenie mestskej časti Ferčekovce pod názvom ŠK Ferčekovce. 
Hlavným poslaním je skvalitnenie a podpora športových aktivít pre občanov a deti v mestskej časti 
Ferčekovce. Predseda združenia pán Ladislav Vastuško oboznámil občanov so zámermi združenia 
a prezentoval hlavné ciele občianskeho združenia:  
1. Skvalitnenie prostredia pre voľnočasové aktivity našich detí 
2. Podpora športových aktivít pre naše deti 
3. Organizovanie športových podujatí a ďalšie. 

Bližšie informácie je možné nájsť na www.skfercekovce.sk 



Vyslovil požiadavku o dobudovanie multifunkčného ihriska, revitalizáciu ihrísk a prevádzkovanie 
lyžiarskeho areálu v zimných mesiacoch.  

 
2.  Diskusia a požiadavky občanov 

 
Obyvatelia Ferčekoviec v budúcom roku radia medzi dôležité – nasledujúce úlohy: 

- Dokončiť oplotenie na detskom ihrisku – Dunajská ulica.  
- Vybudovanie vyhovujúcich autobusových zastávok s vyznačením prechodu pre chodcov na 

hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty. Na zastávke je potrebné taktiež zriadiť osvetlenie. 
Hlavným dôvodom je zvýšenie bezpečnosti, pretože je vysoká nehodovosť na danej trase. 

- Pokračovať vo výstavbe cyklotrás v meste Spišská Nová Ves a v lokalite Ferčekovce na trase do 
Novoveskej Huty poza zahradkárskou osadu. 

- Zabezpečiť doplnenie priehlbín recyklovaným asfaltom na ceste pred Ski klubom. Jemná frakcia 
z recyklovaného asfaltu je vyplavovaná vodou. 

- Na Muránskej ulici je potrebné vyrovnať niveletu osadenia kanalizačných poklopov 
umiestnených v strede cesty a taktiež vyplniť špáru v strede komunikácie. 

- Zvážiť možnosti pre výstavbu škôlky v lokalite Ferčekovce 
- Stanislav Lorko vyslovil požiadavku preveriť platnosť vystavených povolení pre IBV Malé pole. 
- Náčelník Mestskej polície vyzdvihol prácu hliadok pri udržiavaní pokoja a poriadku v lokalite 

Ferčekocvce a taktiež poukázal na súčinnosť Mestskej polície pri organizovaní rôznych 
športových podujatí na Ferčekovciach v spolupráci s členmi Mestského výboru. Práca MsP 
v lokalite Ferčekovce a Novoveská Huta spočíva i v riešení situácií, keď dochádza zo strany 
chovateľov k nezabezpečeniu chovaných domácich zvierat ( napr.  kravy, kone, kozy a pod. )pred 
ich únikom mimo chovný priestor na verejné priestranstvá, resp. cudzie pozemky. Bol 
zaznamenaný aj prípad výskytu medveďa v blízkosti obytných domov. Prosíme občanov aby 
v takomto prípade ihneď použili t.č.: 159 na MsP Spišská Nová Ves.  

- Valter Retter poukázal na sústavné prekračovanie rýchlosti vozidiel a poukázal zvážiť možnosť 
umiestnenia retardéru na Muránskej ulici. 
 
Bola vyslovená nespokojnosť občanov Ferčekoviec: 

- pri kostole s vykonaním spätných úprav po prekopávke realizovanou fy. DEVEX s.r.o. pri 
výstavbe kanalizačnej prípojky. V miestach vstupov k rodinným domom nebola vykonaná 
výšková úprava do pôvodného stavu a bola doplnená kamenistá pôda pri úprave zelene. Pri 
návalových dažďoch dochádza k prieniku dažďovej vody z komunikácie do záhrad. Po ukončení 
prác požadujú obyvatelia úpravu vstupov k rodinným domom a úpravu zelene do pôvodného 
stavu.  

- p. Repaský vyslovil nespokojnosť s existenciou vedenia vysokého napätia za záhradami 
rodinných domov na Dunajskej ulici a od oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku  
požaduje preveriť funkčnosť a tesnosť žumpy vedenej z penziónu Rittenberg. Vyjadril sa taktiež 
kriticky, že na Ferčekovciach sa nenachádza žiadná škôlka pre deti a ani žiadny verejný priestor 
pre občanov.  
 

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.  

 
3. 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. 
        
       
 
 
 



 
 

Hlavné úlohy MsV č.3 pre rok 2015 
 

1. Vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na hlavnej ceste 
v smere do Novoveskej Huty. 

2. Dokončenie asfaltového povrchu na Spišskej ulici. 
3. Dokončenie Nitrianskej ulice – zabezpečením projektovej dokumentácie na vybudovanie dažďovej 

kanalizácie a asfaltového povrchu. 
4. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku. 
5. Oprava vodovodného potrubia a úprava asfaltového povrchu na Pieninskej ulici z dôvodu častých 

porúch. 

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


