
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

z 3. novembra 2011 
 
Prítomní:       Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, Ing. Čekovský, 
                      p. Neuwirth – MsÚ, Mgr. Kocúr – MsP, 
Neprítomní:  Ing. Petko Peter – ospravedlnený, PaedDr. Olejník Ján – ospravedlnený,  
                     p. Greschnerová     
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutí MsV č. 1 v roku 2011 
                        3. Pripomienky, návrhy, podnety občanov Nov. Huty 

4. Pripomienky, návrhy, podnety členov MsV č. 1 
5. Oboznámenie o zasadnutí MsZ - 29. 09. 2011 - Ing. Majerník 
6. Plán hlavných úloh na rok 2011 
7. Rozdelenie ulíc Nov. Huty medzi členov MsV č. 1 
8. Plán zasadnutí MsV č. 1 na r. 2012 (podľa zasadnutí MsZ) 
9. Rôzne 

                      10. Záver  
 
K bodu 1:  Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV. 
 
K bodu 2: 
 Ing. Schlosser tlmočil stanoviská MsÚ k jednotlivým nesplneným úlohám – nesplnené úlohy 
sú v riešení – kontrola na ďalšom zasadnutí MsV. 
 
K bodu 3: 
p. Ševčíková ul. Sádrovcová – oboznámila prítomných členov MsV s nespokojnosťou 
obyvateľov bývajúcich  na ulici Sádrovcová - zlá cestná komunikácia- prístup po rozbitej 
komunikácii smerom k bytovým jednotkám. Vyjadrila sa k celkovej situácii stavu ciest 
v Novoveskej Hute . 
Upozornila na štvorkolky, ktoré sa pohybujú po jednotlivých lokalitách v Nov. Hute a mimo 
zastavanej oblasti, na lesných cestách a v zákazoch vjazdu motorových vozidiel, nie je 
taktiež dodržiavaná rýchlosť – ohrozovanie obyvateľov Nov. Huty a turistov. 
-požiadala Mesto spišská Nová Ves, aby bolo zahrnuté do pasportu „kosenia“ aj tie lokality, 
ktoré doposiaľ boli kosené obyvateľmi Nov. Huty - momentálne tieto plochy sú zdrojom 
vzniku divokých skládok jednotlivých občanov – presné lokality budú zmapované členmi 
MsV č. 1 – Nov. Huta. 
 
K bodu 4: 
Ing. Schlosser – je potrebné zrealizovať osvetlenie pri pamätníku z ľavej strany z dôvodu 
slabého osvetlenia autobusovej zástavky pri Poľovníkovi. 
p. Šarga – je potrebné v budúcnosti zrealizovať asfaltovú cestu na ulici Horská k rodinným 
domom – veľmi zlý prístup najmä v jarných a zimných mesiacoch 
- upozornil, aby Mestský úrad – oddelenie majetku- písomnou formou vyzval všetkých 
majiteľov na vysporiadanie pozemkov pri Holubnici z dôvodu častých záplav – obyvatelia si 
svojvoľne privlastnili cudzí majetok – bez vysporiadania nehnuteľnosti. 
- upozornil na posunutý liatinový poklop na kanalizácii pod kostolom – smer k Fy Uranpres 
- vyjadril sa k pozemkom na výstavbu multifunkčného ihriska – na bývalom futbalovom 
ihrisku resp. na ploche bývalých kurtov Fy Vých. kameňolomov. 
p. Ringoš – opätovne upozornil na zakrytie obnaženej kanalizácie pod bývalým pionierskym 
táborom , upozornil na odcudzenie bočných dvierok na miestnom  cintoríne – je potrebné 
zrealizovať zábranu, aby nebol cintorín v tejto časti otvorený proti lesnej zvery. 
- Mgr. Kocúr- MsP – upozornil na otvorenú miestnosť v budove vedľa priestorov Slov. Pošty, 



ďalej informoval o odchyte túlavých psov v Nov. Hute. 
 
p. Mikolaj – informoval MsV v akom stave je realizácia prípojok na ulici Poľnej. Informoval 
o pripravovanom Dni študenstva – 17. 11. 2011 – organizátor MsV č. 3 - Ferčekovce – 
v spolupráci s MsV č. 1 Nov. Huta – „Beh Ferčekovce – Nov. Huta a späť“ – štart o 14.00 
hod. od Ski centra Ferčekovce – ulica Nitrianska. 
 
p. Neuvirth – OKS  informoval prítomných, že zo strany OKS bude v mesiaci november 
2011 vo večerných hodinách v spolupráci s členmi MsV zrealizovaná tvaromiestna obhliadka 
verejného osvetlenia,  z dôvodu lokalizácie porúch a doplnení telies verejného osvetlenia na 
podnety občanov. 
 
K bodu č. 5: 
Ing. Majerník – poslanec MsZ informoval prítomných o MsZ zo dňa 29.09.2011 – informácia 
o zmenách a doplnkoch Územného plánu, projekty mesta – ukončené resp. pripravované, 3. 
Zmena rozpočtu, obsadenosť Priemyselného parku – informácia – vysporiadanie vlastníctva 
nehnuteľnosti – príprava rozpočtu na rok 2012.  
Podrobné informácie k jednotlivým bodom zasadnutia pre občanov Nov. Huty sa nachádzajú 
na stránke mesta Spišská Nová Ves - resp. v kult. Spoločenskom mesačníku Ičko 11/2011. 
 
K bodu č.6: 
 
Plán hlavných úloh MsV č. 1 na rok 2012 – tvorí samostatnú prílohu k Zápisnici zo        
zasadnutia MsV č. 1 Nov. Huta. 
 
K bodu č.7: 
  
Členovia mestského výboru sa dohodli na následovnom „Rozdelení ulíc Novoveskej Huty 
medzi jednotlivých členov MsV č. 1“: 
 
p. Šarga  Štefan   - ul. Novoveská cesta, ul Horská (po rázc. Pri kostole), ul. Slnečná,  

    ul. Snežná 
p. Ringoš Štefan    - ul. Hnilecká cesta, ul. Dúhová, ul. Jasná, ul Slnečná, ul. Stražanská 
p. Greschnerová  Štefánia - ul. Rybničná, ul. Kvetná 
p. Mikolaj  Rudolf   - ul. Horská (od rázc. Pri kostole), ul. Lúčna, ul. Tichá, ul. Poľná,  

   ul. Záhradná 
Ing. Schlosser  Ivan     -  ul. Sádrovcová, ul. Bronzová, ul. Medená, ul. Rudná, ul. Železná 
 
Uvedené rozdelenie je len informatívne. Občania môžu svoje podnety, resp. pripomienky 
rôznou formou adresovať hociktorému členovi MsV č. 1. 
 
 
K bodu č. 8: 
 
Plán zasadnutí MsV č. 1 na rok 2012: 05. 01. 2012 o 17.00 hod. 

01. 03. 2012 o 17.00 hod.  
03. 05. 2012 o 17.00 hod. 
06. 09. 2012 o 17.00 hod. 
08. 11. 2012 o 17.00 hod. 

                  
Termíny zasadnutí MsV budú upresnené na zasadnutí 5. 1. 2012 v závislosti na termíny 
zasadnutí MsZ v Sp. N. Vsi na r. 2012. 
 
Všetky zasadnutia sú pravidelne organizované v zasadačke Požiarnej zbrojnice, Klubu 
dôchodcov. 



K bodu č. 9: 
 

- Informácia o predložení návrhu hlavných úloh resp. priorít hlavných úloh na rok 2012. 
Predseda MsV informoval prítomných o prijatí priorít na rok 2012. MsV sa dohodol, 
že hlavnou prioritou v Nov. Hute na rok 2012 bude ukončenie rekonštrukčných prác 
na ulici Poľná a komplexná rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Rybničná“.....  
Ďalej prebiehala diskusia k ostatným hlavným úlohám na rok 2012. 

-  
K bodu č. 10: 
 

- Predseda MsV poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie MsV 
ukončil. 

 
 
 
Úlohy a požiadavky pre Mestský úrad:  
 
Z uvedeného zasadnutia neboli vznesené žiadne nové požiadavky na Mestský úrad 
v Spišskej Novej Vsi. 
 
Predseda MsV č. 1 však vyzýva kompetentných MsÚ k doriešeniu doteraz predložených 
požiadaviek, nakoľko veľa z nich bolo len čiastočne, nie k plnej spokojnosti a v očakávaní  
vybavených. Jedná sa napr. o požiadavky: 
 

Ad. 2:  Mestský výbor požaduje preveriť možnosť napojenia na miestnu kanalizačnú 
prípojku pre p. Markulíkovú Zdenku – trvalý pobyt Slnečná č. 9095/9. 

MsV č. 1 požaduje MsÚ, ODaV písomne informova ť p. Markulíkovú na možnosti 
uvedeného napojenia s uvedením, príp. možnos ťou refundovania nákladov Mestom. 
 

Ad. 4:  Mestský výbor žiada o stretnutie a písomné stanovisko  odbornej komisie 
k otázke požadovaného odstránenia rúry, ktorá je uložená v potoku za Požiarnou 
zbrojnicou. 

MsV č.1 nemá vedomos ť o stretnutí a rokovaní kompetentných v danej veci.   
Zároveň okrem akceptácie MsÚ uvedenej požiadavky do t. č. neobdržalo písomné 
stanovisko o vhodnom technickom riešení jej odstrán enia. 
 

Ad. 7:  Mestský výbor žiada OVaD – o stanovisko k zabezpečeniu bezpečného prechodu 
chodcov (najmä detí) z ul. Sádrovcová   do centra pred Poľovníkom, SAD a pod.  

MsV č.1 nemá vedomos ť o stretnutí a rokovaní kompetentných v danej veci.   
Zároveň okrem akceptácie MsÚ uvedenej požiadavky do t. č. neobdržalo písomné 
stanovisko o vhodnom technickom riešení a o vyjadre ní správcu komunikácie VÚC 
a DI PZ Sp.Nová Ves.  
 

Ad. 8:  Mestský výbor žiada OVaD – o stanovisko k zabezpečeniu vyriešenia dopravného 
značenia v centre pred Poľovníkom – zastávka SAD, zákaz státia (kamióny), 
obmedzenie rýchlosti, ... 

MsV č. 1 eviduje zrealizovanie len minimálnej časti vodorovného dopr. zna čenia – 
Nástupnej a výstupnej zastávky“, avšak dopr. situác ia si žiada ove ľa komplexnejšie 
značenie. Ústne vyzvanie vedenia Lesov Mesta neposta čuje, neustále parkujú 
kamióny ich odberate ľov, najmä z Po ľska.  
                    
 
 
 
 



   Hlavné úlohy MsV č. 1 Novoveská Huta  
na rok 2012 

 
 
1./ ul. Po ľná – ukon čenie rekonštrukcie inžinierskych sietí a miestnej k omunikácie. 
 
2./ ul. Rybni čná – rekonštrukcia miestnej komunikácie v úseku Poš ta - starý cintorín. 
 
3./ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výsta vbu chodníka pre peších okolo  
     št. cesty  II. triedy  ul. Novoveská cesta v ú seku Po ľovník – Rež ňákova Vila.     
 
4./  ul. Sádrovcová – rekonštrukcia miestnej komuni kácie. 
 
5./ Geodetické zameranie a vytý čenie stavby multifunk čného ihriska, terénne úpravy. 
 
6./ Dokon čenie asfaltovým kobercom úsek ul. Horská ( časť „Okrúhla Lúka). 
        
V Novoveskej Hute 3. 11. 2011 
 
 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
          predseda MsV č. 1 


