
Zápisnica 
zo stretnutia obyvateľov Novoveskej Huty 
s  predstaviteľmi mesta Spišská Nová Ves 

konaného 24. októbra 2013 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Predstavenie hostí - zástupcov za Mesto Sp. Nová Ves.  
    3. Zhodnotenie práce MsV v súčinnosti s Mestom Sp. Nová Ves - plnenie  
                                    úloh za rok 2012/013. 

4. Diskusia – predložené návrhy občanov - pripomienky, odpovede    
zástupcov mesta. 

5. Záver stretnutia. 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru p. Ing. Schlosser Ivan otvoril zasadnutie privítal 
predstaviteľov mesta a prítomných občanov Nov. Huty. 
 
K bodu 2: 
- predseda MsV privítal prednostku mesta Ing. Bednárovú Jelu, Ing. Majerníka O. - poslanca 
MsZ za mestskú časť Nov. Huta., Ing. Petka Petra – riaditeľa Lesov mesta, Ing. Brovkovú- 
vedúcu organizačného oddelenia pri MsÚ a ostatných prítomných hostí na zasadnutí. 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser – informoval, že MsV č. 1 - Novoveská Huta prial na doterajších zasadnutiach 
počas tohto funkčného obdobia 43 uznesení s požiadavkami na Mesto  od občanov Nov. Huty 
resp. vo forme návrhov od členov MsV č. 1.  
Riešenie požiadaviek s príslušnými oddeleniami Mesta: 
- 24 úloh zrealizovaných v zmysle požiadavky 
-   4 úlohy zamietnuté resp. nerealizovateľné 
- 19 úloh boli doposiaľ nesplnené – predlžené termíny vybavenia a realizácie. 
Predseda MsV oboznámil prítomných s úlohami, ktoré sa riešili cez MsV v priebehu 
predošlého obdobia – predložil ich plnenie. 
Informoval občanov o poslednom stretnutí v teréne s vedúcim oddelenia výstavby p.  Ing. 
Susom P. – je potrebné previesť rekonštrukciu prístupu na miestny cintorín - nie je doriešený 
hlavný prístup na cintorín – stiesnené priestorové pomery v okolí vstupnej brány, na 
prístupovom chodníku hrozí nebezpečie úrazu (pošmyknutie, pád), nutnosť realizácie 
zábradlia. 
 
K bodu 4: 
- V diskusii bolo informované, že miestna kanalizácia pri nárazoch dažďovej vody a taktiež 
spodnej vody nie je dostatočne funkčná - v poslednom období splášky z kanalizácie sú 
vyplavované v pivniciach rodinných domoch. Žiadosť o preverenie resp. kontrola 
priechodnosti  jednotlivých šácht kanalizácie v Nov. Hute. 
K tejto otázke sa vyjadrila prednostka mestského úradu Ing. Bednárová Jela – V spolupráci 
s podtatranskou vodárenskou spoločnosťou je pripravená investičná akcia na zabezpečenie 
prevádzky ČOV v miestnej Lokalite Nov. Huta  
- p. Jurčáková – vzniesla požiadavku na doplnenie 2 ks lavičiek v miestnom parčíku – 
doplnenie  bolo prisľúbené. 



Ďalej bola zo strany obyvateľov vznesená opätovná požiadavka ohľadom detského ihriska. 
Zo strany prednostky úradu bolo potvrdené, že predmetné ihrisko bude zrealizované 
v priebehu roka 2014 – najväčšia pravdepodobnosť je, že ihrisko bude umiestnené v areáli  
miestnej MŠ – z dôvodu pozemku, ktorý je vo vlastníctvom mesta Spišská Nová Ves. 
- p. Jarošíková- upozornila, že na ulici Dúhovej je vyvýšený poklop pod jej rodinným domom 
- úloha pre oddelenie výstavby a dopravy (Ing. Susu). 
- p. Bötcher – poďakoval za iniciatívny prístup ku zveľaďovaniu a taktiež zviditeľňovaniu 
Nov. Huty na úrovni otvárenia nových náučných chodníkov pre peších turistov, cykloturistov 
a taktiež opravy posedov a zariadení v miestnej časti Nov. Huty. Poďakoval za prístup zo 
strany Mesta Ing. Brovkovej a taktiež Ing. Petkovi P. - riaditeľovi Lesov Mesta, ktorý mal 
taktiež veľký podiel na všetkých vybudovaných a taktiež zrekonštruovaných zariadeniach 
(prístrešky, posedy, Aut. zástavky, náučné chodníky a pod.) 
- p. Kešeľáková – poďakovala za zrealizovanie asfaltového koberca na ulici Sadrovcová 
a poprosila o náter zábradlia na moste na predmetnej ulici – úloha bude predložená OVaD. 
- p. Krestianová – sa vyjadrila k potoku za jej domom (ul. Sadrovcová) tečúcim zo smeru od  
Požiarnej zbrojnice - hlavne pri poslednej povodni bol s týmto potokom veľký problém – boli 
vytopené súkromné pozemky aj majetok obyvateľov, ktorý bývajú v blízkosti predmetného 
potoka.  
Požaduje, aby bolo prevedené prehĺbenie dna potoka, nakoľko im t.č. po nánosoch na dno 
potoka nie je funkčné odvodnenie zo suterénu rodinného domu. 
p. Bednárová - predmetný potok má v správe štát t.j. Povodie Bodrogu, Hornádu a Bodvy, je 
povinný potok prečistiť. 
- p. Jurčík- upozornil na opravu oporného múra pri hlavnej ceste na Rožňavu ku ktorému 
došlo k poškodeniu pri poslednej povodni v Nov. Hute. Ďalej sa informoval ohľadom 
chodníka pri hlavnej ceste a taktiež na prechod cez ulicu Sádrovcovu k Poľovníkovi v akom 
je to štádiu – Ing. Schlosser – informoval, že predmetná cesta resp. realizácia chodníka je na 
pozemku VÚC Košice, je požiadavka v hl. úlohách už t.r. na projektovú dokumentáciu 
a následnú výstavbu. 
- p. Nováková – upozornila na prístupovú cestu do materskej škôlky – hlavne keď prší resp. 
nasneží.  
- p. Zimnikovalová – vyjadrila sa ku nevyhovujúcemu stavu miestnej komunikácie smer 
Rybníky – ul. Rybničná od Poľovníka (hlavne v časti zástavby rodinných domov) - cesta je 
len udržiavaná, povrch sa rozpadáva – p.prednostka prisľúbila zaradenie predmetnej cesty do 
plánu opráv na rok 2014. 
- Ing. Schlosser – predseda MsV požiadala OVaD o prehodnotenie plánu zimnej údržby 
v Nov. Hute, aby Nov. Huta bola samostatná pri realizácii zimnej údržby – nie v súlade 
s plánom údržby spolu s  m.č. Ferčekovce, so zachovaním moto hodín pre Nov.Hutu.  
Zo strany obyvateľov bola vznesená požiadavka resp. otázka k realizácii Domu smútku, ktorý 
bol v minulosti naplánovaný pre túto miestnu časť – informácia bude predložená na príslušné 
oddelenie MsU na prehodnotenie – informovala p. prednostka. 
- Ing. Majerník – poslanec za Mestskú časť Nov. Huta upozornil na nutnú opravu kamenného 
mosta pri Poľovníkovi – je v kritickom stave. 
 
K bodu 5: 
Predseda MsV Ing. Schlosser – poďakoval sa prítomným hosťom zo strany mesta a taktiež 
prítomným spoluobčanom Nov. Huty za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.    
 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
                    predseda MsV č. 1 


