
Zápisnica 
zo zasadnutiaMsV č.1 – Novoveská Huta zo dňa  

07. augusta 2014 
 

Prítomní: Ing. Schlosser I.,  p. Ringoš Š., p. Mikolaj R.,Ing.Čekovský, p.Šarga Š.,  
Neprítomní(ospravedlnení):PaedDr. Olejník, Ing. Majerník O., p. Neuwirth – MsÚ, Ing. 
Petko,p.Mišenda E.,p.Greschnerová Š., 
 
Program: 1.Otvorenie zasadnutia   
  2.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich  zasadnutí MsV 
                        3.Podnety a pripomienky členov MsV a hostí na zasadnutí 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 05.06.2014 predseda MsV – informoval prítomných 
o priebežnom plnení úloh, pričom nemá vedomosť o ukončení a splnení konkrétnej úlohy. 
 
K bodu 3: 
 
p.Šarga Štefan- člen MsV 
- informoval sa o súčasnom stave ČOV, ako je to s jej funkčnosťou do budúcna 
...v súčasnosti totiž plní úlohu povrchovej kanalizácie a nie splaškovej, za účelom ktorej bola 
vybudovaná. 
-požiadal o informáciu, kde je ukončená a zvedená povrchová voda z novovybudovanej MK 
ul. Poľná. 
 
Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser 
- informoval prítomných členov MsV o skutočnosti, že Lesy Mesta SNV zabezpečujú 
aktivity, pre inštaláciu 2 ks merača rýchlosti na ul.Novoveská a Hnilecká cesta. 
- informoval, o opätovnej požiadavke občanov, pre vyčistenie a sfunkčnenie povrchovej 
kanalizácie pozdĺž chodníka okolo Hnileckej cesty a  určenie miesta, kde je jej zaústenie.... 
-  opätovne informoval, že je potrebné prehodnotiť  stav súčasného chodníka okolo Hnileckej 
cesty – počas dažďov je celý chodník pod vodou, je pod úrovňou št.cesty, obyvatelia sú 
nútení chodiť po ceste, čím sú vystavení nebezpečiu ohrozenia cestnej dopravy... 
 
Členovia MsV ďalej prehodnotili: 
 - predložiť bilanciu o činnosti MsV za posledné 4-r.obdobie. 
- požiadať Mestský úrad o predloženie finančných nákladov na zrealizované akcie počas 
aktuálneho 4.ročného obdobia. 
 
 
K bodu 4: predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsVč.1. 
 



Najbližšie stretnutie MsV č.1 bude podľa plánu 2.10.2014. 
 

Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves:   
 
 
- Úloha pre odd. Výstavby a dopravy-vyčistenie a sfunkčnenie povrchovej kanalizácie 

pozdĺž chodníka okolo Hnileckej cesty a  určenie miesta, kde je jej zaústenia 
- Úloha pre odd. Výstavby a dopravy – informáciu o súčasnom stave ČOV, ako je to s jej 

funkčnosťou do budúceho obdobia. 
- Úloha pre vedenie Mesta SNV – informáciu o finančných nákladoch za jednotlivé 

investičné akcie a opravy počas funkčného obdobia MsV č.1 (r.2010-2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Novoveskej Hute  07.08.2014 
 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
         Predseda MsV č.1 


