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

12. januára 2012 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, Ing. Čekovský, p. 
Greschnerová, p. Mišenda,   p. Neuwirth - MsÚ 
Neprítomní:  Ing. Petko Peter - ospravedlnený, PaedDr. Olejník - ospravedlnený 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 3. 11. 2011 
                        3. Rôzne 

4. Záver 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV. 
 
K bodu 2: 
MsV č. 1 trvá na plnení jednotlivých úloh, ktoré neboli v roku 2011 zo strany MsÚ splnené. 
Nesplnené úlohy tvoria samostatnú prílohu zápisnice MsV. 
 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser - poďakoval jednotlivým členom MsV za vynaloženú prácu v roku 2011, 
ktorú vykonávali v lokalite miestnej časti Novoveská Huta - či už pri usporiadaní 
jednotlivých akcií, stretnutí, tlmočení požiadaviek občanov, vybavovaní a dohľade pri ich 
realizácii a pod. 
 
Poďakoval p. Neuwirthovi, MsÚ odd. Komunálneho servisu okrem i. aj za posledné aktivity 
pri oprave a doplnení osvetľovacích telies verejného osvetlenia. 
 
Ďalej informoval prítomných členov, že je potrebné zrealizovať v jarných mesiacoch opravu 
poklopu na ulici Rudná, aby tento poklop sa dostal na úroveň cestného telesa z dôvodu jeho 
poškodenia pri zimnej údržbe. 
 
p. Greschnerová – informovala sa o stave – v akom štádiu je odkúpenie pozemkov na 
zrealizovanie multifunkčného ihriska pre mládež v Nov. Hute – miestne ihrisko resp. iná 
lokalita. 
p. Šarga – Navrhuje upriamiť pozornosť na pozemky v spodnej časti súčasného ihriska 
v susedstve s areálom Východoslovenských kameňolomov a.s. 
Ing. Schlosser – K danej problematike bolo zaujaté zo strany MsV č.1 stanovisko 
o požiadanie k opätovnému vyjadreniu mesta ku nadobudnutiu pozemku pre výstavbu 
uvedeného zámeru. Spolu s podpredsedom Ing.Majerníkom osobne navštívia Mesto, 
odd.evidencie majetku za uvedeným účelom, o čom bude informované pri najbližšom 
zasadnutí MsV č.1.  
 
p. Mikolaj  – predniesol požiadavku MsV, ktorá trápi občanov Nov. Huty a taktiež niektorých 
dodávateľov tovarov – je potrebné v spolupráci s organizačným oddelením MsÚ doplniť na 
niektoré ulice názov ulice – nakoľko označenie ulice je na začiatku a potom na konci. Počet 
a miesto označenia vytypujú členovia MsV. 
 



 
Úlohy pre MsÚ v r. 2012 : 
 
 

1. V jarných mesiacoch opraviť poklop na ulici Rudná.  
 

2. MsV žiada o doplnenie názvov ulíc po vyšpecifikovaní a predložení konkrétnych 
miest/uzlov členmi MsV (niektoré ulice sú veľmi dlhé a označenie je na začiatku a na 
konci). 

3. MsV opätovne žiada preveriť funkčnosť kanalizačnej vpusti v ceste na ulici Dúhová 
pred RD p. Derfiňáka. 

   
4. MsV žiada Mesto Sp.Nová Ves o geodetické vytýčenie brehových čiar miestneho 

potoka Dubnica podľa aktuálneho stavu katastrálnej mapy v teréne súčasného stavu. 
 
 
 
                     Ing. Schlosser Ivan 
                  predseda MsV č. 1 v.r. 
 

 
   


