
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta z dňa 04.05.2017 od 17:00 – 18:00 

 

Prítomní: 

Ing. Schlosser Ivan, Ing. Majerník Ondrej, Ing. Bartko Martin, Mikolaj Rudolf, Ringoš 

Štefan, Vaic Ľubomír, Mgr. Kocúr Miloš, Ing. Sad Juraj, PhD. 

Neprítomní: 

Ing. Mgr. Petko Peter, Ing. Čekovský Pavol, PaedDr. Varga Milan 

Hostia: 

Frankovič, Vansačová, Vansač 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Kontrola plnenia úloh 

 3. Diskusia hostí a členov MsV č. 1 – pripomienky, požiadavky 

 4. Záver 

K bodu 1: 

Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie. Privítal hostí a členov 

MsV č. 1 na zasadnutí a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

K bodu 2: 

Ing. Schlosser zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí. K uzneseniu 

7/2017 bola vznesená otázka, či je vypracovaná projektová dokumentácia a aká je 

predpokladaná výška finančných nákladov. K uzneseniu 8/2017 je taktiež požiadavka na 

predpokladané finančné náklady. Obe uznesenia sú oprávnené a MsV č. 1 trvá na ich 

realizácii. 

Následne vyzval hostí a členov MsV č. 1, aby v diskusii predložili požiadavky 

a pripomienky. 

K bodu 3: 

p. Vansačová 

 informovala sa o prebiehajúcej výstavbe nad jej pozemkom na Horskej ulici. 

Prechádzajúce ťažké vozidlá poškodzujú oplotenie. Je vydané stavebné povolenie? 

Ako bude riešená prístupová komunikácia k novopostaveným domom? 

 neďaleko sa nachádza jama/šachta po banskej činnosti – potrebné označiť a zasypať, 

aby nedošlo k úrazu; 



 MsV vo veci prebiehajúcej výstavby odporučil napísať oficiálny list, ktorým vyžiada 

informácie k prebiehajúcej výstavbe a zároveň poukázať na poškodzovanie 

súkromného majetku; 

p. Frankovič 

 požiadal o doplnenie svetelných bodov na Slnečnej ulici (cesta poza sakristiu do 

kostola), vzhľadom na to, že je využívaná a v súčasnosti tam nie je žiadne osvetlenie; 

 MsV informoval p. Frankoviča, že situáciu bude preverená a v prípade oprávnenosti 

budú svetelné body doplnené (OKS), najneskôr v rámci II. etapy modernizácie; 

Ing. Bartko 

 požiadal OVaD o informáciu, či je plánovaná údržba ciest – plátanie jám, alebo sa 

s tým nepočíta vzhľadom na plánovanú veľkú rekonštrukciu komunikácií v rokoch 

2017 – 2018; 

 požiadal OVaD o realizáciu a následnú kontrolu prekopávok po opravách; 

K bodu 4: 

Predseda MsV č. 1 poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 

č. 1. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 06.07.2017 vo štvrtok o 17:00, Požiarna zbrojnica. 

Plán zasadnutí MsV č. 1 Novoveská Huta na rok 2017: 

02.03.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

04.05.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

06.07.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

07.09.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

02.11.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

 

 

 

Zapísal: Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 04.05.2017 

 

 

 

 

Ing. Schlosser Ivan 

predseda MsV č. 1 

 


