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

2. 9. 2010 
Prítomní: Ing. Čurný, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Stocková, 
                p. Neuwirth - MsÚ 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

3.         Jesenné upratovanie 
4.         Pripomienky a návrhy občanov NH 
5.         Rôzne 
6.         Záver 

 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Čurný otvoril zasadnutie, privítal hostí a členov 
MsV ako aj  prítomných občanov NH.  
K bodu 2: 
Predseda Ing.Čurný previedol kontrolu plnenia úloh z minulého zasadnutia MsV.  
 

1.   Úloha – oprava kanalizačnej šachty pri Poľovníkovi – zatiaľ nesplnená,MsV 
požaduje urýchliť opravu,hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
             
2.  Úloha – odstrániť staré,nepotrebné stĺpy miestneho rozhlasu – nerealizované, MsV 
trvá na ich odstránení, nakoľko na nich nie je umiestnený žiadny funkčný rozvod ! 
              
3.   Úloha – vyčistenie priepustov na Novoveskej ceste a Sadrovcovej ulici – doposiaľ 
nerealizované, MsV žiadá o urýchlené prečistenie z dôvodu možného ohrozenia 
majetku občanov pri jesených dažďoch. 
 
4. Úloha – oprava strechy altánku v Medvedej dolke – nerealizovaná, MsV trvá na 
oprave, odporúča zapojiť aj Lesy mesta,s.r.o. 
 
5. Úloha – opraviť kanalizačný zberač na Železnej ulici – nerealizovaná, MsV trvá na 
oprave. 
 
6. Úloha – technické riešenie „zatopeného“  chodníka popod pioniersky tábor – úloha 
je finančne náročná, preto OVaD ju odporúča presunuť do ďalšieho roka, MsV berie 
na vedomie a úlohu zaradí do plánu hlavných úloh roku 2011. 
 

K bodu 3: 
p. Neuwirth informoval o príprave jesenného upratovania v Novoveskej Hute ako aj 
o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov. Jesenné upratovanie prebehne v dňoch 11,12 
a 13. oktobra 2010. Presný rozpis rozmiestnenia kontajnerov bude zverejnený v Informátore 
a na výveskach. 
 
K bodu 4: 
V rámci pripomienok a návrhov predniesli prítomní občania následovné odporúčania pre 
riešenie zo strany Mesta Spišská Nová Ves, resp. kompetentných oddelení MsÚ : 
 



p. Jurčík – prečistiť Jánsky potok nad Požiarnou zbrojnicou, resp. odstrániť železnú 
rúru,ktorá sa počas búrok upcháva a voda potom ohrozuje majetok občanov. Prípadne nájsť 
iné technické riešenie ako tomu zabrániť. 
 
p. Štofková – taktiež žiadá vyčistiť Jánsky potok ako aj postaviť nový most, ktorý spadol 
počas minuloročných povodní na tomto toku. Je nespokojná s riešením odškodnenia za 
škody,ktoré jej vznikli na majetku počas povodní.Kompetentní jej to doposiaľ nevedeli 
uspokojivo vysvetliť. 
 
p. Jasečko František -  tiež žiadá o výstavbu nového mosta cez Jánsky potok. Vraj to bolo 
občanom tejto časti Novoveskej Huty sľúbené počas povodní a nič sa doposiaľ neudialo. 
MsV podporuje tento návrh a žiada MsÚ o preverenie majetkových pomerov a technických 
a finančných možnosti potrebných na realizáciu tejto požiadavky. 
 
p. Schlosser – riešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu pri Poľovníkovi,nakoľko je tam „chaos“ 
a sú tam ohrozené detí,ktoré prechádzajú na ihrisko. Taktiež nájsť vhodné dopravné riešenie 
pre chodcov prechadzajúcich cez cestu zo Sadrovcovej ulice ku Poľovníkovi. MsV sa 
stotožňuje s oboma požiadavkami,ktoré už boli tiež v minulosti navrhnuté na riešenie a nič 
konkrétne sa neudialo.  
Kritizoval nekvalitnú zimnú údržbu ciest dodávateľskou firmou / zastaralá technika / a teda aj 
časovo oneskorené odpratávanie snehu. 
Navrhol umiestniť viac informačných tabúľ MsV v Novoveskej Hute a umiestniť zápisnice 
z MsV na internetovú stránku mesta. Druhý návrh MsV  v diskusii akceptoval. 
  
 
K bodu 5: 
Ing. Čurný - informoval o prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii Poľnej ulice. Momentálne 
sa realizujú práce na vodovodnej pripojke a rozšírení komunikácie. Konečná úprava cesty – 
asfaltový koberec – bude realizovaná z finančných a technologických dôvodov na budúci rok. 
p. Mikolaj – pozval prítomných a všetkých občanov Spišskej Novej Vsi na 5. ročník Behu 
Novoveskou Hutou.              
p. Ringoš – požiadal oddelenie Komunalného servisu o odvoz pokosenej travy z lokality nad 
pionierským táborom 
Ing. Majerník – vysvetlil prítomným občanom,prečo sa nebude opravovať komunikácia na 
Rybničnej ulici , nedostatok finančných prostriedkov a nedostatok podpory zo strany 
ostatných poslancov MsZ navýšiť rozpočet na realizáciu tejto požiadavky,ako aj postoj Lesov 
Mesta s.r.o. k financovaniu tejto rekonštrukcie komunikácie. 
 
Úlohy pre Mestský úrad: 
 

1. Mestský výbor požaduje realizovať nesplnené požiadavky MsV 
z predchadzajúceho zasadnutia tak,ako sú naformulované v bode  – kontrola 
úloh. 

2. Mestský výbor požaduje zabezpečiť odvoz pokosenej trvy z lokality nad 
pionierským táborom . 

      3.        Mestský výbor požaduje zabezpečiť zverejnenie zápisnic zo zasadnutí      
                  MsV na internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves            

  
Ing. Čurný Stanislav 

         predseda MsV č.1 


