
Zápisnica 
zo zasadnutiaMsV č. 1 - Novoveská Huta zo dňa  

5. septembra2013 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Mišenda, PaedDr. Olejník, 
Ing. Petko, Mgr. Kocúr – MsP 
Neprítomní: Ing. Čekovský, p. Greschnerová, p. Šarga, p. Neuvirth – MsÚ 
Hostia: bez 
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia  
  2. Kontrola splnených úloh 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 č. 1. 
 
K bodu 2: 
K úlohám z predchádzajúcich zasadnutí MsV – informoval členov o ich priebežnom plnení 
v zodpovednosti kompetentných pracovníkov jednotlivých oddelení MsÚ Spišská Nová Ves. 
 
K bodu 3: 
Bez príspevkov... 
 
K bodu 4: 
Ing. Majerník - prítomných informoval o priatí požiadavky prehodnotenia stavu 
„kamenného mosta“ z hľadiska statického, z dôvodu obáv občanov priľahlej oblasti 
o možnosť vytopenia domácností v období zvýšenia vodného toku (záplav) z dôvodu 
podmytia a následného pádu uvedeného mosta. Doplnil tak požiadavku predsedu MsV 
z predošlého zasadnutia o zaoberanie sa s problematikou uvedenej stavby (zábradlie proti 
pádu). 
 
Ing. Schlosser – Predniesol požiadavku na Mesto - správu cintorínov a odd. výstavby, 
o opravu prístupu na miestny cintorín – bežní návštevníci pešo a taktiež nosenia pozostalého 
v rámci obradu, resp. prístup na vrchnú časť cintorína odrážkami na ceste, či odvodnením 
a vyrovnaním priestoru pred vstupom cez hornú bránu. 
 
p. Mikolaj – predniesol požiadavku p. Rud. Botchera o dosypanie miest. komunikácie k RD 
v uvedenej miestnej časti . 
Taktiež predniesol požiadavku v mene p. Gončárovej o doplnenie osvetľovacieho telesa ul. 
Poľná, zadná časť. 
 
V zmysle Plánu zasadnutí MsV č. 1 na rok 2013 bude nasledujúce zasadnutie 

vo štvrtok   7. 11. 2013 o 17.00 hod., 
resp. podľa dohody, ak prebehne stretnutie s vedením mesta v 10/2013...  

  



K bodu: 5 – predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 
 
 
 
 
 
 
 
Úlohy pre MsÚ Sp.Nová Ves: 
 
6/2013 - Požiadavka  na majetkové vyporiadanie ul. Bronzová – nedá sa prevádzať údržba   

miestnej komunikácie z dôvodu nesúhlasu vlastníka(čky) súkr. majetku.  
 
7/2013 - Prehodnotiť doplnenie osvetľovacieho telesa na ul. Poľná a ul. Medená v ich hornej 

časti.. 
 
8/2013 - Požiadavka na opravu „Kamenného mosta“ – požiadavka na jeho statický posudok -

nebezpečenstvo pádu. 
 
9/2013 - Požiadavka na opätovné prehodnotenie požiadavky občanov, o vybudovanie 

chodníka(schody) medzi ul.Kvetná a ul.Horská pre bezpečnejší prístup do miestneho 
kostola, hlavne v zimných mesiacoch 

 
10/2013 - Požiadavka MsV na vedenie Mesta o zvýšenie úsilia na majetkové dobavenie 

pozemku vhodného na výstavbu multifunkčného ihriska, najlepšie v zmysle 
vypracovanej projektovej štúdie v areály bývalého futbalového ihriska. 

 
 

 
 
 
 
Ing. Schlosser Ivan 

         predseda MsV č. 1 
 

 
   


