
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č.1 – Novoveská Huta zo dňa  

04. decembra 2014 
 

Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj,  p. Neuwirth – MsÚ, Ing. Majerník,  
Ing. Petko P.,p.Šarga Štefan, Ing.Čekovský,p.Mišenda,   
Neprítomní:  Ing. Sad Juraj, PhD.,p.Greschnerová – ospravedlnení 
 
Program:   1.Otvorenie zasadnutia   
  2.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich  zasadnutí MsV 
                        3.Podnety a pripomienky členov a hostí MsV 

4.Záver 
 

K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV a hostí prítomných na zasadnutí MsV 
 
K bodu 2: 
K úlohám zo zasadnutia MsV zo dňa 02.10.2014 predseda MsV – informoval o plnení úloh  
(vysprávky jednotlivých časti boli v Novoveskej Hute splnené a zrealizované)  
 
K bodu 3: 
Bartko Martin Ing.- hosť na MsV  
Informoval prítomných členov MsV , že za posledné 2 mesiace nie je dostatočná 
informovanosť  pre občanov Novoveskej Huty – chýba vývesná skrinka na oznamy. 
- predseda MsV prisľúbil zlepšiť informovanosť – bola vznesená požiadavka na zakúpenie 
informačnej skrinky pre obyvateľov Novoveskej Huty po jej zrušení zo steny budovy garáže 
SAD, ktorá bude umiestnená v prístrešku autobusovej zástavky pri reštaurácii Poľovník. 
Taktiež vyslovil snahu o zabezpečenie vývesnej skrinky na oznamy o úmrtí občanov 
Novoveskej Huty. 
 
-p.Mikolaj Rudolf – člen MsV 
- poďakoval Ing.Petkovi P. – riaditeľovi Mestských lesov za príkladnú spoluprácu s MsV a za 
splnenie všetkých úloh a požiadaviek, ktoré boli žiadané od Občianského združenia OZ 
Novoveská Huta. 
-ďalej poďakoval za OZ Novoveská Huta aj oddeleniu komunálneho servisu – za veľmi 
dobrú spoluprácu s týmto oddelením počas celého volebného obdobia. 
 
Ing.Petko Peter – člen MsV – riaditeľ Lesov Mesta Spišská Nová Ves 

- zo strany Lesov Mesta boli zabezpečené 2 ks meračov rýchlosti a osadené na vstupy 
do Novoveskej Huty 

-  
Ing.Majerník Ondrej –člen MsV a poslanec MsZ 

- Poďakoval sa všetkým prítomným za spoluprácu, poďakoval za prejavenú dôveru, 
ktorú opätovne získal na ďalšie funkčné obdobie. 

- V rámci funkčného obdobia úlohy, ktoré boli naplánované na funkčné obdobie 
v Novoveskej Hute sa podarilo podľa neho zrealizovať. Niektoré úlohy, ktoré sú 
z finančného hľadiska náročné, neboli splnené (Rybničná ulica, ...) 

- Informoval o zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 28.11.2014, ďalšie zastupiteľstvo je 



naplánované na 11.12.2014 – budú predstavení noví poslanci, program je zavesený na 
internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves 

- budú vytvorené komisie pri MsZ a taktiež obsadenie MsV – (počet 9) 
- pri návrhu hlavných úloh na rok 2015 sa treba zamerať na postupne kroky plnenia 

úloh pri veľkých akciách – ako je ulica Rybničná, nakoľko táto cesta je z dlhodobého 
hľadiska finančne náročná realizácia.  

 
 
p.Šarga Štefan- člen MsV 

- vyjadril sa k prideľovaniu členov MsV, aby boli prideľovaní takí členovia MsV, 
ktorí majú záujem pracovať v tejto oblasti 
- k splneným úloham za volebné obdobie sa vyjadril, že bežná údržba bola 
realizovaná, ale veľké akcie ako napr. regulácia potoka Holubnica, chodník pri 
hlavnej ceste, a taktiež nefunkčná kanalizácia, NIE 

 
Ing.Čekovský Pavol-člen MsV 

- poďakoval za spoluprácu pri práci v MsV Novoveská Huta. Je dlhodobo spojený 
s lokalitou nakoľko bol riaditeľom lesov mesta Spišská Nová Ves. V tomto výbore sa 
za posledné funkčné obdobie zrealizovalo podstatne dostatok práce spojené s úlohami 
MsV. 
- veľké akcie realizovať postupne MsV – požiadaný, akým spôsobom sa budú plniť 
v jednotlivých rokoch a období 
 

Ing. Schlosser Ivan – predseda MsV 
- poďakoval všetkým prítomným za prácu spojenú s MsV 
- zrekapituloval všetky požiadavky a úlohy prenesené na MsÚ, ktoré sa zrealizovali 
a ktoré neboli zrealizované.  

 
p.Ringoš Š. –člen MsV 

- poďakoval v mene klubu dôchodcov Ing. Petkovi - riaditeľovi Lesov mesta, a 
Ing.Majerníkovi - poslancovi MsZ za príkladnú spoluprácu a plnenie úloh spojené 
s prácou v MsV Novoveská Huta za funkčné obdobie 2010-2014. 

 
K bodu 4: predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV  
 

 
Najbližšie stretnutie MsV č.1 bude podľa plánu nového zloženia MsV č.1 na nasledujúce 
obdobie 2014-2018. 

 
Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves:   
 
 

- bez zadania nových úloh 
 
 
 
V Novoveskej Hute  04.12.2014 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
           Predseda MsV č.1 



 


