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

2. mája 2013 
Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj,  p. Neuwirth – MsÚ, Ing. Majerník, Mišenda 
E., Ing. Čekovský, p.Greschnerová Š.,Ing. Petko P., 
Neprítomní:  PaedDr. Olejník – ospravedlnený, p. Šarga Š. - ospravedlnený 
 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 7. marca 2013 
                        3. Podnety a pripomienky hostí. 

4. Podnety a pripomienky členov MsV 
5. 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 7. 3. 2013 predseda MsV po konzultácii s prednostkou 
MsÚ Ing. Bednárovou J .– oboznámil členov s možnosťou napojenia domácnosti pitnou 
vodou v Prednej Hute, na základe žiadosti obyvateľov predmetnej lokality, ktorú podali na 
minulom zasadnutí MsV. Zo strany mesta bola zaslaná žiadosť  na Veoliu. 
Ďalej oboznámil prítomných členov s plánom investičných akcií pri realizovaní obnovy ciest 
v meste Spišská Nová Ves a taktiež v mestskej časti Novoveská Huta.  
 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser – privítal na zasadnutí MsV  hostí.  
Občianky Nov. Huty prišli s pripomienkou ku spoju smer Nov. Huta zo Spišskej Novej Vsi 
s odchodom o 18.30 hod. o možnosti jeho posunutia z dôvodu, že nie je možné predmetný 
autobus z časového hľadiska stíhať. (pracovná doba v niektorých firmách je do 18.00 hod). 
 
K bodu 4: 
Ing. Petko Peter - predniesol požiadavku na Mesto Spišská Nová Ves ohľadom zakúpenia 
a osadenia spomaľovačou rýchlosti v miestnej časti Novoveská Huta z dôvodu 
nedodržiavania rýchlosti v tejto časti Mesta Spišská Nová Ves. 
Lesy mesta Sp. Nová Ves v priebehu mesiaca máj – resp. jún zrevitalizujú prístrešok 
v lokalite Medvedia dolka. 
 
p. Ringoš – upozornil na poškodenie mosta – pri hlavnej ceste Hnilecká cesta 
 
p. Mikolaj R. - predniesol požiadavku starších občanov Nov. Huty o osadenie aspoň 2ks 
lavičiek v trase od cintorína po Farmarský dvor – presne miesto osadenia bude určené po 
tvaromiestnej obhliadke . 
 
p.Mišenda E. – požiadal o prečistenie rigolov od Uranpresu až Poľovník a taktiež ostatné 
rigoly v Nov. Hute podľa potreby 
K bodu č. 5 
Predseda MsV poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí MsV 
- najbližšie zasadnutie bude 2. júla 2013 
   


