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

10.januára 2013 
 
Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, Ing.Majerník ,p. Mikolaj, Ing.Čekovský 
,p.Šarga,p.Greschnerová,p.Mišenda, p.Neuvirth – MsÚ, Mgr. Kocúr – MsP, 
Neprítomní:  Ing. Petko Peter – ospravedlnený, PaedDr. Olejník – ospravedlnený,  
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 08. novembra 2012 a  
      z predchádzajúcich zasadnutí MsV 
  3. Podnety a pripomienky občanov a hostí 
  4. Podnety a pripomienky členov výboru 
                        5. Rôzne 

6. 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 08.11.2012 predseda MsV – oboznámil členov 
s odpoveďami na jednotlivé úlohy od kompetentných pracovníkov MsÚ. 
 
K bodu 3: 
Ing.Schlosser –  - informoval MsV o nefunkčnosti kanalizácie na celej ulici Duhová – úloha 
z r.2013, nakoľko predmetné kanály sú zaplnené zeminou a tým sú nepriepustné. Pri dažďoch 
predmetná kanalizácia je nefunčná – je potrebné vyčistenie kanalizácie (požiadavka 
obyvateľov na predmetnej ulici) - úloha pre oddelenie výstavby a dopravy MsÚ. Zo strany 
OKS MsÚ bola vyčistená kanalizácia od hrubých nečistôt. Zo strany OVaD MsÚbola podaná 
objednávka na Vodárne ohľadom stroja na prečistenie kompletnej kanalizácie na tejto ulici – 
úloha stále trvá aj v roku 2013 - úloha resp. požiadavka bude opätovne predložená na odd. 
výstavby a dopravy 
 
p.-Mikolajová,p.Strauchová- zastupovali na zasadnutí MsV obyvateľov miestnej časti 
Novoveskej huty v okolí „Režňakovej Vily“ – s požiadavkou na doriešenie problému 
s dodávkou pitnej vody, ktorá sa v predmetnej lokalite vyskytuje. Bola predložená žiadosť 
(viď. príloha) na MsV ohľadom riešenia dodávky,  resp. umožnenie napojenia na vodovodnú 
sieť, nakoľko v danej lokalite NIE JE vybudovaný verejný vodovod VEOLIA a niektorí 
obyvatelia používajú vlastnú studňu – voda je závadná. 
 
p.Ringoš- poďakoval MsÚ za vyčistenie chodníka pri hlavnej ceste pod bývalým 
Pionierským táborom. Priebeh zimnej údržby v Nov. Hute bola doposiaľ bez väčších 
problémov.  
 
p.Mikolaj – taktiež sa vyjadril k rýchlemu vybaveniu  posypu ciest , kde bol problém. Na 
základe požiadavky občanov Nov.Huty bol zo strany Mesta Sp.Nová Ves a taktiež f.B-Nova 
s.ro. zabezpečený posyp.  Ďalej informoval MsV o požiadavke rekreačných bežcov na 
lyžiach o obnovenie tratí v blízkosti Farmarského dvora, ktoré v minulosti boli v prevádzke 
a taktiež plánované  pri realizácii zjazdovky v blízkosti Farmarského dvora a jeho okolí.  



 
Ing. Majerník- predložil MsV správu Mesta Spišská Nová Ves o realizovaní prác v roku 
2012 v rámci kompetencií oddelení na MsÚ. Taktiež predložil plán hlavných úloh na rok 
2013 – konkrétne hlavné úlohy pre jednotlivé výbory budú predložené na spoločnom stretnutí 
s predsedami MsV. Vyjadril sa k predloženej problemetike s pitnou vodou v uvedenej 
obytnej časti Novoveskej Huty. 
 
p.Šarga: Požiadal MsV, aby do plánu hlavných úloh bola daná aj požiadavka zrealizovania 
obnovy prístupovej cesty k rodinným domom na ulici Horskej, kde býva p. Šarga a ostatní 
obyvatelia predmetnej časti ulice. V uvedenej časti došlo ku rekonštrukcii niektorých RD 
a taktiež pribudli dve  novostavby. 
 
 
 

Plán zasadnutí MsV č.1 na rok 2013: 10.01. 2013 o 17.00 hod 
07.03. 2013 o 17.00 hod 
02.05.2013 o 17.00 hod 
05.09.2013 o 17.00 hod 
07.11.2013 o 17.00 hod 

                 
 
 
K bod:4 – predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 
 
 
 
 
 
 
 
Úlohy pre MsÚ Sp.Nová Ves: 
 
1/2013 - Preveriť požiadavku obyvateľov miestnej časti „Nov.Huta-Režňaková Vila“ 

a vyzvať Podtatranskú vodárenskú spoločnosť – VEOLIA o rozšírenie siete 
miestneho vodovodu s možnosťou napojenia priľahlých rodinných domov a dvoch 
bytových domov (bytoviek). Informovať zainteresovaných s výsledkom zistených 
skutočností. 

 
2/2013 - Požiadavka na OKS o doplnenie osvetlovacieho telesa VO na ul.Medená v jej hornej      

časti.        
 
 
 
 
Ing. Schlosser Ivan 

          predseda MsV č.1 
 

 



   


