
 
Zápis  

 
zo zasadnutia MsV č. 3, pre občanov s predstaviteľmi mesta, konaného dňa 19. 11. 2010 o  

17³° hod. v penzióne Rittenberg na Ferčekovciach 
 
Prítomní:  Ing. Ondrej Majerník, RSDr. Juraj Beňa, Ing. Ľudmila Grigerová, Anna Dzurillová, Jozef Bednár 
Neprítomní: Peter Pálfy, Milan Petruška, Ing. Marián Brna, Bohumír Škuta, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Štefan 

Demečko 
Hostia: PhDr. Ján Volný PhD., PaedDr. Milan Varga, p.Mikolaj - MsP, p. Dluhošová, Mgr. Patrik Dluhoš, 

p. Dluhoš, p. Škorková, p. Fábry, p. Mróz, p. Slobodníková, p. Slobodník, p. Lipták, p. Černický, p. 
Hrubá, p. Kakalejčíková, p. Kakalejčík, p. Štefan Ogurčák, p. Alžbeta Ogurčaková, p. Júlia 
Hönischová, Mgr. Peter Hönisch, p. Milčák, p. Kedžuch, Ing. Kubičár. 

  
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. 
2. Zhodnotenie obdobia roku 2010 

Predseda MsV prítomných oboznámil s bohatou činnosťou výboru v uplynulom období a podčiarkol 
poďakovanie MsÚ za splnené nasledovné úlohy:  

- Označenie lokality Ferčekovce: začiatok a koniec 
- zrekonštruovanie 3 ihrísk určených na šport a oddych pre deti a mládež 
- rekonštrukcia asfaltového povrchu Muránskej ulice s vodorovným značením 
- novovytvorená asfaltová úprava cyklistického chodníka a chodníka pre peších na trase 

Ferčekovce – Tarča 
- vytvorenie chodníka pre peších na Muránskej ulici 
- rekonštrukcia asfaltového povrchu na ul. Zemplínskej a Gemerskej 
- v rámci protipovodňových opatrení bola MsÚ vykonaná čiastočná regulácia potoka Holubnica 

a prečistenie koryta 
 
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 zorganizovať dva ročníky behu na trase Ferčekovce - Novoveská Huta a späť.  
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.  

- Asfaltová úprava komunikácií a chodníkov v rámci celého mesta v značnom rozsahu 
- bolo vytvorených cca 880 nových parkovacích miest 
- rekonštrukcia a zateplenie šiestich základných škôl v meste 
- vybudovanie mosta na Matuškovej ulici s dopravným prepojením sídl. Mier a mesta 
- nová bytová výstavba 
- športové ihriská s umelým povrchom 
- a mnoho ďalších aktivít 

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

- Vybudovanie turistického a cyklo - chodníka do Novoveskej Huty a okolo Nábrežia Hornádu 
- zvýšiť turistický ruch v meste, Novoveskej Hute a skvalitniť prístup do Slovenského raja 
- je vypracovaný projekt pre výstavbu novej kruhovej križovatky na Markušovskej ceste, kde 

v najbližšej budúcnosti má prebiehať realizácia 



- rekonštrukcia Zimnej ulice, ktorá je pripravená na začiatok roka 2011 
- pripravuje sa vybudovanie nového obchodného centra BILA s novou svetelnou križovatkou 
- je vypracovaný projekt skládky odpadu pre mesto Spišská Nová Ves a iné. 
Napriek perspektívnej vízií do budúcna vyslovil nespokojnosť s prezentáciou práce mesta zo 

strany médií, ktoré vyjadrujú kritiku na základe po loprávd, ktoré často pramenia z nedostatku 
informácií.  

       3.   Plán hlavných úloh MsV č. 3 pre rok 2011      
1. Dokončenie asfaltového povrchu - Nitrianska ulica (po záhradkársku osadu). 
2. Dokončenie oplotenia na asfaltovom ihrisku (Dunajská ulica). 
3. Oprava mosta - Gemerská ulica. 
4. Cyklistický chodník Ferčekovce - Novoveská Huta. 
5. Dokončenie asfaltového povrchu - Spišská ulica.    

4.  Diskusia a požiadavky občanov 
- V záhradkárskej oblasti na Ferčekovciach bola vyslovená nespokojnosť s kvalitou prístupovej 

komunikácie a nedostatočný prístup pre požiarnu techniku v prípade požiaru 
- občania, ktorí bývajú v záhradkárskej osade majú snahu o vytvorenie trvalého pobytu 
- manželia Hönischovci bývajúci na Pieninskej ulici vyslovili nespokojnosť s riešením stále sa 

opakujúcej poruchy na hlavnom vodovode zo strany Podtatranskej vodárenskej a prevádzkovej 
spoločnosti. Hlavný vodovod vedie cez súkromný pozemok p. Bartkovej a manželov 
Hönischových. V uplynulom období na spomínanom vodovode bola porucha 17 krát 
a zakaždým bolo potrebné rozkopať záhrady. Počas skúseností z uplynulých rokov sa javí pre 
dotknutých občanov tento problém neriešiteľný, a preto občania žiadajú o spoluprácu mesto 
Spišská Nová Ves. Riešením situácie a odstránenie častých porúch je výmena potrubia a 
prekládka hlavného vodovodu mimo súkromné pozemky do zeleného pásu k ceste. 

- p. Ogurčák pochválil prácu vedenia mesta za uplynulé obdobie a pýtal sa ako budú riešené 
autobusové zastávky na hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty a aká bude trasa hlavnej 
kanalizácie s napojením vedená z lokality Malé Pole.  

- občania žiadali zorganizovať verejné zasadnutie a informovať občanov pri riešení inžinierskych 
sietí súvisiacich s lokalitou Malé Pole za účasti developerov, projektantov a zástupcov územného 
plánu mesta Spišská Nová Ves 

- p. Kedžuch vyjadril nespokojnosť s osadením dopravných značiek v chodníku na Muránskej ulici. 
Zužujú šírku chodníka a navrhol riešenie osadiť stĺpy značiek na oplotenia, resp. do záhrad 
občanov 

- p. Dluhoš vyjadril snahu o zaradenie cesty k záhradkárskej osade k mestským komunikáciám 
PaedDr. Milan Varga zvýraznil dôležitosť opravy zábradlia mosta na Gemerskej ulici 

a vysporiadanie pozemkov dvoch záhradok umiestnených pri garážach na Gemerskej ulici zo strany 
mesta Spišská Nová Ves   

RSDr. Juraj Beňa informoval občanov o plánovaní vybudovať turistický a cyklo chodník v smere 
Tarča- Novoveská Huta. 

Každý občan so svojimi pripomienkami je vítaný na zasadnutí mestského výboru, konaného 
spravidla tretí týždeň 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 za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 
 Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko         
       

 
 
 
 
          Ing. Ondrej Majerník 
             predseda MsV č. 3 



 


