
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta zo d ňa  

3. mája 2012 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga,   p. Neuwirth 
- MsÚ, Mgr. Kocúr - MsP,  
Neprítomní: Ing. Petko Peter - ospravedlnený, PaedDr. Olejník - 
ospravedlnený,Štefánia Greschnerová-ospravedlenná, Mišenda E.-ospravedlnený, 
Hostia: Ing. Hyacinta Zozuľáková - hlavný kontrolór mesta, p. Hanzok, p. Hanzokova 
- majitelia Farmárskeho dvora 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 1. marca 2012 
                      3. Rôzne 

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 01.03.2012 predseda MsV – oboznámil členov 
s odpoveďami na jednotlivé úlohy od kompetentných pracovníkov MsÚ Sp.Nová Ves 
a to pri úlohách č.5/2012,6/2012,7/2012,8/2012,9/2012,10/2012, 
- 5/2012 – zalomená rúra bude opravená v 19.týždni mesiaca máj 2012 
- 6/2012 – nakoľko v Nov. Hute je zavedený vrecový zber plastov a skla z tohto 

dôvodu nebudú osadené nádoby na sklo a plasty v priestore pri miestnych 
potravinách 

- 7/2012 – PBHaB spracováva mapové podklady. Po ich ukončení budú prijaté 
konkrétne opatrenia. 

- 8/2012- Trvá 
- 9/2012- Priepust na ulici Novoveská cesta pri d.č.24 – v mesiaci apríl prebiehali 

stavebné práce zo strany SSC, práce neukončené 
- 10/2012 – posypový materiál bol po zimnej údržbe odstránený.  
 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser  - privítal na zasadnutí MsV p.Ing. H.Zozuľákovu - hlavnú kontrolórku 
mesta Sp.Nová Ves.  
Ing. Zozuľáková H.- sa vyjadrila k problematike požadovaného vytýčenia brehovej 
čiary pri miestnom potoku Holubnica. Uviedla, že Povodie Bodrogu, Hornádu 
a Bodvy má za úlohu vyplývajúcu zo zákona spracovať do roku 2013 mapové 
podklady ohľadom nebezpečných potokov, ktoré sú príčinou záplav v jednotlivých 
lokalitách. Taktiež citovala zákon o vodách a zodpovednosť za vzniknutú situáciu pri 
riešení problému s vyššie uvedenou problematikou. 
K uvedenej problematike zo strany členov MsV prebiehala otvorená diskuzia. 
Ing. Zozuľáková ďalej vyzvala prítomných, aby občan ktorý má vedomosť resp. 
podozrenie na stavbu zasahujúcu do koryta potoka a tým je ohrozená bezpečnosť 
a majetky ostatných občanov, nech tak učiní podaním podnetu na prešetrenie 
kompetentným pracovníkom Mesta. 
Hostia na zasadnutí MsV pp. Hanzokovi – majitelia Farmarského dvora – prišli 
s ponukou pozemku pre Mesto Spišská Nová Ves na plánovanú výstavbu 



multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza 
na parcele vedľa Farmarského dvora, ktorého vlastníkmi sú pán a pani 
Hanzokovi.(viď. list – ponuka pozemku) 
 
p. Mikolaj  – vyjadril požiadavku na pokosenie plôch, ktoré boli v minulosti kosené 
občanmi Nov. Huty. V dnešnej dobe sa o tieto pozemky nikto nestará.(buď nie sú 
majetkovo vyporiadané resp. jedná sa o viac vlastníkov) – lokality budú 
zdokumentované na základe tvaromiestnej obhliadky s oddelením KS.  
Ďalej informoval o požiadavke obyvateľov Nov. Huty preveriť možnosť osvetlenia 
konca ul.Rybničnej - cesty smerom na Farmárski Dvor resp. Rybníky, z dôvodu 
zvýšeného pohybu obyvateľov v tejto lokalite, najmä v letných, ale  taktiež aj 
v zimných mesiacoch –(je zriadené klzisko na Farmárskom dvore).  
Na podnet návštevníkov a turistov v rekreačnej časti Rybníky upozornil na 
neohľaduplnosť vodičov a porušovanie dopravnej značky Zákaz vjazdu 
vš.motor.vozidiel. 
 
Ing. Schlosser  – vyjadril požiadavku občanov, preveriť možnosť doplnenia 
informačnej tabule MsV do miestnej časti Režňaková Vila. Do budúcna obyvatelia 
taktiež žiadajú prehodnotiť možnosť pristavovania velkokapacitného kontajnera 
v období jarného a jesenného upratovania.  
 
p. Ringoš  - Opätovne požiadal o opravu prelomenej odpadovej kanalizačnej rúry na 
ulici Hnilecká cesta.  
Poďakoval v mene obyvateľov Hnileckej cesty a Slnečnej ulice za osvetlenie 
príjazdovej komunikácie od zástavky autobusu pod bývalým Pionierským táborom. 
Požiadal MsV o osvetlenie  (preverenie možnosti) posledného stĺpa verejného 
osvetlenia pri autobusovej zástavke na ulici Hnilecká cesta.  
 
Úlohy pre MsÚ:  

11/2012 Preveriť možnosť doplnenia osvetlenia na ulici Rybničná smer 
Farmarský dvor z dôvodu bezpečnosti. Preveriť možnosť spojazdnenia pouličnej 
lampy pri autobusovej zástvke na ulici Hnilecká cesta.  

  
12/2012 MsV č.1 – žiada o tvaromiestnú obhliadku  v spolupráci s OKS na 

plochy, ktoré sa dlhodobo nekosia, preveriť vlastníkov. (tieto plochy – sú zdrojom 
vzniku divokých skládok a taktiež možnosťou vzniku požiaru) 

 
13/2012 Preveriť z majetkového hľadiska Ponuku pozemku majiteľmi 
Hanzokovcami – Farmárski dvor, Rybničná č.52, 05331 Novoveská Huta 
(viď.príloha), na výstavbu multifunkčného ihriska. 
 
14/2012 V spolupráci s OKS preveriť možnosť doplnenia informačnej tabule 
MsV do miestnej časti Režňaková Vila. 
 
15/2012 MsV č.1 – žiada Mestskú políciu o spoluprácu  častejšie kontroly 
v rekreačnej časti Rybníky – dodržiavanie zákazu vstupu motor. vozidiel a ver. 
poriadku. 

 
                Ing. Schlosser Ivan, v. r. 
             predseda MsV č. 1 


