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

3. apríla 2014 
 

Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj,  p. Neuwirth – MsÚ, Ing. Majerník, Ing. 
Petko P.,p.Šarga Štefan, p.Mgr.Kocúr Miloš-MsP, 
Neprítomní (ospravedlnení): PaedDr. Olejník , p.Mišenda E., Ing.Čekovský, p.Greschnerová  
 
Program:   1.Otvorenie zasadnutia   
  2.Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 06.02. 2014 
                        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 06.02.2014 predseda MsV –informoval o petícii na 
výstavbu multifunkčného ihriska v priestoroch Farmarského dvora - smer Rybníky. 
P.Homzok spolu s „Petičným výborom“ bol prijatý  primátorom mesta – p. J.Volným 
a zastupkyňou primátora – p. L.Grečkovou. 
-Bola podaná informácia zo strany p.primátora, že z dôvodu dodržania priestorových noriem 
bola výstavba ihriska v ponúknutej lokalite p.Homzoka v prvej  fáze nedoporučená.  
Stále je uvažované s pôvodne navrhovanou lokalitou na výstavbu ihriska s vypracovanou PD 
– parcela pôvodného futbalového ihriska. P.primátor informoval, že v danej veci boli 
opätovne vyzvaní všetci súčasní majitelia-vlastníci parcely fut.ihriska v Novoveskej Hute 
k vysporiadaniu predmetného pozemku. 
 
 
K bodu 3: p.Sláviková – občianka Nov.Huty:.  
Informovala prítomných členov MsV o susedskom spore kvôli pozemku, ktorí odpkúpila 
právoplatnou zmluvou od mesta Spišská Nová Ves (susedský spor). Informovala prítomných, 
že v tejto veci podala trestné oznámenie na suseda.  
MsV prijal informáciu p.Slávikovej. 
 
p.Šarga Štefan- člen MsV 
-upozornil na dlhodobo nevyriešenú dopravnú situáciu v priestore pred reštauráciou 
Poľovník. V uvedenom priestore je značný pohyb chodcov, cestujúcich MHD a na priľahlom 
DI sa hraje veľké množstvo detí. Aby nedošlo k nehode a ohrozeniu zdravia a životov 
obyvateľov, Je NEVYHNUTNÉ cesty vyznačiť požadovaným dopravným značením – napr. 
so zapracovaním obmedzovača rýchlostí-retardéra. 
-požiadal o spevnenie prístupovej cesty na ulici Horskej-recyklovaným asfaltom- pod 
kostolom 
-požiadal o odborný orez lipy malolistej pred miestnym kostolom z dôvodu padajúcich 
suchých konárov pri silných nárazoch vetra-hrozí nebezpečenstvo úrazu 
 
 



Ing.Majerník-poslanec MsV ačlen MsV 
- informoval o rekonštrukcii MŠ v Nov.Hute – Zateplenie  
-Termín najbližšieho MsZ sa uskutoční 24.04.2014 
- požiadal o recyklačný asfalt na ulicu Slnečnú od točňi smerom k Strážanskej ulici 
- požiadal o recyklačný asfalt na ulicu – cesta k Režňakovej vile 
 
 
Ing.Petko Peter-riaditeľ Lesov Mesta-člen MsV 
- informoval prítomných, že valné shromaždenie Lesov Mesta odsúhlasilo finančnú čiastku 
na akcie usporiadané Občianskym združením v Nov. Hute na rok 2014.  
 
Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser 
- opätovne požiadal OVaD o úpravu povrchu cesty na ulici Bronzová – úloha z roku 2013 
- opätovne požiadal OVaD o úpravu povrchu cesty s príslušným odvodnením na ulici 
Medená – vymývanie cesty v kopcovitom teréne.  
- opätovne požiadal o prehodnotenie doplnenia VO pre osvetlenie hornej časti ul. Medenej. 
- upozornil  na havarijný stav schodov a dreveného oporného múru so zábradlím v Ľ časti 
miestneho cintorína – NEVYHNUTNÁ komplexná oprava. 
- Predseda Mestského výboru ďalej oboznámil prítomných členov o rokovaní s MsV č.3-
Ferčkovce, kde bolo dohodnuté, aby MHD linka č.3 premávala zo Spišskej Novej Vsi aj 
v čase po 18.00 hod. – zmena platí od 01.04.2014 (úprava linky č.13 na linku č.3 s odchodom 
zo SNV o 18.00 hod...) 
 
 
 
K bodu 4: predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV  
 

 
Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves:   
 
 
- Úloha pre odd.Komunálneho servisu - Zabezpečenie odborného orezu lipy malolistej pri 

miestnom kostole v Nov.Hute 
- Úloha pre odd. Výstavby a dopravy - využiť recyklačný materiál asfaltu na cesty ulíc 

Bronzová, Medená, Horská - pod kostolom, Slnečná – točňa autobusu smer Strážanská 
ul.,  Režňaková vila. 

- Úloha pre Správu cintorínov – komplexná oprava havarijného stavu  schodov a 
dreveného oporného múru so zábradlím v Ľ časti miestneho cintorína  

- Aktuálny stav riešenia multifunkčného ihriska 
 
- Platia všetky doteraz nevyriešené požiadavky a úlohy z predchádzajúcich zasadnutí 

MsV. 
 
 
 
V Novoveskej Hute  03.04.2014 
 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
          Predseda MsV č.1 


