
 
Zápis  

 
zo zasadnutia MsV č. 3 - Ferčekovce, konaného dňa 26.05.2016 od 17

30
 hod. do 19

30
 hod. 

  
Prítomní: Ing. Ondrej Majerník, Ing. Marián Bubeník, Ing. Ladislav Vastuško, PaedDr. Branislav Tkáč, 

Ing. Štefan Pohly. 
 

Neprítomní: Ing. Ernest Jakubčo, Mgr. Radovan Marcinčin, Ing. Marián Užák,  
Ing. Milan Varga, Ing. Tibor Husár.  

Hostia:  Jozef Bonz. 
    
  

I. Požiadavky pre OVaD, MsÚ - žiadame:  
 

 
1. Vytvoriť parkovacie miesta na Dunajskej ulici po pravej strane bytového domu v smere 

k potoku Holubnica, vedľa existujúceho parkoviska, osadením zatrávňovacích dielcov.  
2. Opraviť časť chodníka na moste na Nitrianskej ulici, z dôvodu možného pádu chodcov do 

potoka. 
3. Preveriť pokles cesty pred RD na Dunajskej ulici č.29, zabezpečiť nápravu. 
4. Vybudovať oplotenie ihriska na Dunajskej ulici po predložení návrhu ako ohraničiť dané 

územie nízkym oplotením občianskym združením Ferčekovce.  
5. Prehodnotiť realizáciu výstavby objektu so spoločenskou miestnosťou pre občanov 

Ferčekoviec na Nitrianskej ulici. Objekt je možné postaviť na parcelách pred budovou SKI, 
ktoré je však potrebné pred realizáciou Mestom Spišská Nová Ves odkúpiť.  

6. Na Karpatskej ulici č.11 žiadame opraviť poškodený obrubník chodníka. 
7. Zaliať priečne špáry na cyklistickom chodníku v úseku okolo areálu /koníčkov/ Jazdeckého 

klubu Slávia.  
8. O vybudovanie vyhovujúcich zastávok MHD s vyznačením prechodov pre chodcov na 

hlavnej ceste v smere do Novoveskej Huty - ul. Gemerská a Tatranská.  
9. O cyklistické prepojenie sídliska Tarča a Novoveská Huta, po trase: sídl. Tarča, poza areál 

Jazdeckého klubu Slávia, cez Ferčekovce, okolo Ski areálu až po Novoveskú Hutu.  
 

 II.  Požiadavky pre oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ - žiadame:  
 

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

III. Požiadavky pre OKS MsÚ - žiadame:  
 

1. Zabezpečiť osvetlenie vnútra zastávok MHD na hlavnej ceste II/533. 
2. Na detskom ihrisku – Nitrianska ulica opraviť poškodené pieskovisko, domček a na 

uvedených zariadeniach obnoviť náter. 
3. Doplniť chýbajúce certifikované preliezky pre deti na detské ihrisko – Dunajská ulica. 
4. Obnoviť náter zábradlia po oboch stranách cesty pri vstupe do lokality Ferčekoviec od 

Jazdeckého klubu Slávia na Muránskej ulici a zábradlie na moste prepájajúceho Muráňsku a 
Dunajskú ulicu. 

5. Vybudovať kondičnú zónu na cvičenie z pevných prekážok v lokalite Ferčekoviec a zároveň  
prehodnotiť jej umiestnenie pri bytových domoch na Gemerskej ulici. 
 

IV. Diskusia:  
Pán predseda mestského výboru vyslovil poďakovanie za osadenie dopravného zrkadla pre 
zvýšenie bezpečnosti dopravy na križovatke ulíc Muránska a Karpatská a taktiež zaasfaltovanie 
chodníkov na moste: Dunajská, Nitrianska a Gemerská. V mesačníku Ičko bude samostatne 
zverejnený dotazník pre občanov Ferčekoviec, aby sa mohli vyjadriť k potrebe zriadenia 
miestnosti pre dôchodcov a materskej škôlky. V mesiaci jún prebehne kosenie brehu brehu 
potoka Holubnica spoločnosťou Povodia Hornádu a Bodvy. Kosenie detských ihrísk bude 
realizované po 30.5.2016. 
Predseda MsV č.3 poďakoval všetkým členom za účasť a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko      Ing. Ondrej Majerník 
           predseda MsV č.3  


