
Zápisnica 
zo zasadnutiaMsV č. 1 - Novoveská Huta zo dňa  

01.augusta 2012 
 
Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga,p. Neuwirth– MsÚ, Mgr. Kocúr –
MsP, Mišenda E.,  
Neprítomní: Ing. Čekovský, Ing. Petko, PaedDr.Olejník,p.Greschnerová,Ing. Majerník -
osprevedlnený, 
Hostia: p.Kopčáková M., p.Derfiňák, p.Hamzok,  – majiteľ Farmárskeho dvora,p.Šimko, 
p.Zekucia St.- nájomca reštaurácie Poľovník, 
 
Program: 1.Otvorenie zasadnutia  
  2.Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 02.mája.2012 
  3.Pripomienky, návrhy občanov a hostí zasadnutia MsV 
  4.Pripomienky, návrhy členov MsV č.1 
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 02.05.2012 predseda MsV – oboznámil členov 
s odpoveďami na jednotlivé úlohy od kompetentných pracovníkov MsÚ. 
Informoval prítomných o stretnutí predsedov MsV s vedením mesta Spišská Nová Ves.  
MsÚ – oddelenie organizačné, na základe požiadavky MsV zakúpilo označenie jednotlivých 
ulíc v Nov. Hute, aby bolo možné doplniť podľa požiadaviek MsV č.1, dooznačovanie ulíc 
v Novoveskej Hute. P-Neuwirth informoval, že Mesto Sp.Nová Ves plánuje zrealizovať 
v rámci celého mesta Sp.Nová Ves vrátane Nov. Huty informačný systém pre dôslednejšiu 
orientáciu ulíc. 

 
 
K bodu 3: 
Ing.Schlosser –privítal na zasadnutí MsVjednotlivých prítomných hostí.  
p.Kopčáková M. -  sa vyjadrila k problematike zhromažďovania mládeže v lesíku medzi 
ul.Jasná ul.Slnečná – pod cestou k bývalému Pionierskému táboru.  
Ďalej informovala o potrebe realizácie nefunkčného rigola (žiadneho rigola) na predmetnej 
ulici (ul.Jasná), pre odvedenie povrchovej vody v priestore medzi rodinnými domami. (je 
potrebné zrealizovať odvodnenie predmetnej ulice – ulica zachytáva vodu z ulíc Snežná 
a Slnečná....Situáciou a stavom na ulici bol osobne oboznámený aj p. Ing.Majerníkovi.   
p.Derfiňák –opätovne informoval MsV o nefunkčnosti kanalizácie na celej ulici Dúhova, 
nakoľko predmetné kanály a kanal. šachty sú zaplnené zeminou resp.štrkom, a tým sú 
nepriepustné - Pri dažďoch predmetná kanalizácia je nefunkčná – je potrebné vyčistenie 
kanalizácie – táto  požiadavka obyvateľov na predmetnej ulici bola prisľúbená pracovníkmi 
pri „priznaní“ kanalizačnej šachty v asfalte cesty po požiadavke p.Derfiňáka v predošlom 
období. 
p.Šimko – vyjadril nespokojnosť s realizovaným ( skôr vôbec nerealizovaným) odtokom 
dažďovej vody na ulici Dúhova– NIE sú na ceste rigoly, povrchová a dažďová voda odteká 
do kanalizácie na to NEURČENEJ.... 



 
p.Hamzok –majiteľ Farmarského dvora – informoval sa, v akom stave je požiadavka na 
vybudovanie multifunkčného ihriska na jeho pozemkoch – viď. Predošlá ponuka.  
Predseda MsVIng. Schlosser - reagoval, že predmetná požiadavka bola interpretovaná aj na 
stretnutí  predsedovMsV s vedením Mesta SNV, pričom zo strany mesta bolo vyjadrené, že 
návrh bude akceptovaný a že sa bude jednať o zámenu pozemkov v blízkosti Farmárskeho 
Dvora. Ing. Schlosser predpokladá, že p.Hamzok, majiteľ ponúkaných pozemkov, by mal ako 
vlastník ponúkaného pozemku obdržaťod Mesta SNV odpoveď na predmetnú žiadosťvo 
forme ponuky pozemkov na zámenu.  
p.Zekucia – oboznámil prítomných členov MsV č.1 s písomnou žiadosťou, ktorú predložil 
MsÚ v Sp.Novej Vsi – oddeleniu organizačnému,  na zmenu otváracích hodín reštaurácie 
Poľovník a priľahlých prevádzok,  z dôvodu nedodržiavania otváracích hodín, ktoré boli 
predmetom kontroly MsP v predchádzajúcich dňoch v miestnej reštaurácii a taktiež sťažnosti 
na silnú reprodukovanú hudbu z tejto prevádzky resp. Letnej terasy pri reštaurácii Poľovník 
(inf. MsÚ Sp.Nová Ves). 
MsV č. 1 – berie na vedomie predmetnú žiadosť na zmenu otváracích hodín Reštaurácie 
Poľovník. 
p.Ringoš –  informoval, že opätovne vyteká z rúry a kanalizačnej šachty pod bývalým 
pionierským táborom, ktorá bola opravovaná – kanalizácia.... Požiadavka na REKLAMÁCIU 
uvedenej opravy, nakoľko sa jedná o dlhodobú záležitosť. 
 
p.Ing.Schlosser – na dotaz občanov požaduje, vyzvať Mestom SNV fyVeolia na úpravu 
prekopávky  a rigola, po realizovanej oprave na ulici Tichá pred č.d.3254/10 (foto zaslané e-
mailom na odd, výstavby MsÚ). 
p.Ing.Schlosser – na dotaz občanov požaduje opravu kanalizačného poklopu pred vchodom 
do miestného pohostinstva. 
p.Ing.Schlosser – na dotaz občanov ul. Strážanská požaduje realizáciu predĺženia verejnej 
kanalizácie na uvedenej ulici vo verejnom priestranstve od poslednej KŠ s možnosťou 
následného individuálneho napojenia t.č. nepripojených rodinných domov. 
p.Ing.Schlosser–informoval o požiadavke osadeniadodaných doplňujúcich tabúľ na 
jednotlivých uliciach podľa pokynov člena MsV p. Mikolaja resp. Ing. Schlossera. 
 
p.Ing.Schlosser – prítomní členovia výboru sa zhodli s navrhovaným termínom najbližšieho 
plánovaného stretnutia MsVč.1 na štvrtok 6.9.2012 o 17.00 Hod. 
 
Úlohy pre MsÚ Sp. Nová Ves: 
 

1. Preveriť funkčnosť kanalizácie na ulici Dúhova – vyčistenie kanálov a prietoku medzi 
jednotlivými kanalizačnými šachtami.  

2. Preveriť funkčnosť opravenej rúry pod pionierským táborom 
3. Zaradiť do plánu rozvoja infraštruktúry realizáciu predĺženia verejnej kanalizácie na 

uliciStražanská vo verejnom priestranstve od poslednej KŠ. 
4. Oprava poškodeného poklopu pred Poľovníkom pred budovu reštaurácie – podľa 

pokynov predsedu MsV. 
5. Preveriť možnosť odvodu povrchovej vody MIMO možností vpuste do verejnej 

kanalizačnej siete na ul Dúhová  a v ostatnej časti Nov.Huty. 
 
 
         Ing. Schlosser Ivan 
         predseda MsV č. 1 


