
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta z dňa 02.03.2017 od 17:00 – 18:00 

 

Prítomní: 

Ing. Schlosser Ivan, Ing. Majerník Ondrej, Ing. Čekovský Pavol, Ringoš Štefan, Vaic 

Ľubomír, PaedDr. Varga Milan, Mgr. Kocúr Miloš, Ing. Sad Juraj, PhD. 

Neprítomní: 

Ing. Mgr. Petko Peter, Ing. Bartko Martin, Mikolaj Rudolf 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Kontrola plnenia úloh 

 3. Diskusia členov MsV č. 1 – pripomienky, požiadavky 

 4. Záver 

K bodu 1: 

Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie. Privítal členov MsV č. 

1 na zasadnutí a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

K bodu 2: 

Ing. Schlosser zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí. K uzneseniu 

16/2016 bola vznesená požiadavka, aby sa riešenie tohto bodu neodkladalo a požiadavka bola 

riešená ako havarijná situácia s možným vznikom úrazu a ohrozením zdravia návštevníkov 

cintorína. K uzneseniu 4/2017 je požadované spresnenie termínu realizácie. Následne vyzval 

členov MsV č. 1, aby v diskusii predložili požiadavky a pripomienky. 

K bodu 3: 

Ing. Majerník 

 informoval členov MsV č. 1 o plánovanej rekonštrukcii komunikácií na území mesta 

v rokoch 2017 – 2018; rekonštrukcia Rybničnej ulice je zahrnutá v pláne; 

 požiadal o realizáciu nutných vysprávok na Rybničnej ulici; 

p. Ringoš 

 informoval o stretnutí dobrovoľných hasičov; Ministerstvo vnútra vyčlenilo finančné 

prostriedky na rekonštrukciu budovy Požiarnej zbrojnice; uskutoční sa stretnutie 

s vedením mesta za účelom prerokovania spolufinancovania. 

Ing. Schlosser 

 požiadal OVaD o vybudovanie chodníka medzi ulicami Horská a Kvetná (okolo 



Šúpola smerom hore ku kostolu) 

 požiadal OVaD o preverenie vrchnej vrstvy asfaltu na zrekonštruovanom moste – pri 

daždi stojí voda na komunikácii; 

 požiadal OVaD o urýchlené doriešenie spojazdnenia osvetlenia multifunkčného 

ihriska; 

 požiadal OKS o orezanie suchých konárov lipy pri vstupe do cintorína; 

 požiadal OKS o revitalizáciu tují v priestore cintorína (v hornej sekcii); 

 požiadal OKS o likvidáciu čiernej skládky v potoku; 

K bodu 4: 

Predseda MsV č. 1 poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 

č. 1. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 04.05.2017 vo štvrtok o 17:00, Požiarna zbrojnica. 

Plán zasadnutí MsV č. 1 Novoveská Huta na rok 2017: 

02.03.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

04.05.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

06.07.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

07.09.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

02.11.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

 

 

 

Zapísal: Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 02.03.2017 

 

 

 

 

Ing. Schlosser Ivan 

predseda MsV č. 1 

  



Hlavné úlohy na rok 2017 
 

Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu Rybničnej ulice, ktorá bola zaradená ako 

hlavná požiadavka na rok 2017, členovia Mestského výboru č. 1 znova prerokovali 

požiadavky a uzniesli sa na nasledovných hlavných úlohách na rok 2017. 

 

Hlavné úlohy: 

1) Realizovať opravu schodiska (na ľavej strane) na cintoríne. 

2) Rekonštrukcia chodníka na Hnileckej ceste (pravá strana). 

3) Vypracovať projektovú dokumentáciu a realizovať výstavbu chodníka na Novoveskej 

ceste (od Poľovníka ku Sádrovke). 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 02.03.2017 

 

 

 

 

Ing. Schlosser Ivan 

predseda MsV č. 1 

 


