
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta z dňa 08.03.2018 od 17:00 – 18:00 

Prítomní: 

Ing. Schlosser Ivan, Ing. Bartko Martin, Mikolaj Rudolf, Ringoš Štefan, Ing. Čekovský Pavol,  

Neprítomní: 

Vaic Ľubomír, Ing. Majerník Ondrej, Ing. Mgr. Petko Peter, PaedDr. Varga Milan, Mgr. 
Kocúr Miloš, Ing. Sad Juraj, PhD. 

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

K bodu 2: 

Ing. Schlosser v krátkosti zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
a poďakoval Ing. Sadovi o zverejnenie plnenia úloh za rok 2017 na stránke mesta Spišská 
Nová Ves pre ich celkovú evidenciu ako i ich sprehľadnenie . Následne vyzval členov, aby 
v diskusii predložili požiadavky a pripomienky občanov. 

K bodu 3: 

Ing. Schlosser 
− požiadal v mene obyvateľov ulice Tichá o prehodnotenie dopravnej situácie a 

zabezpečenie nebezpečného úseku miestnej komunikácie (neprehľadná zákruta) – 
doplnením dopravného značenia (napr. cestného zrkadla). Vznikajú kolízie vozidiel 
s chodcami a bicyklistami (OVaD). 

− požiadal v mene p.Kataríny Mikolajovej o zabezpečenie odvozu tuhého komunálneho 
odpadu v deň jeho zvozu spred brány-vstupu do rod. domov p.Mikolajovej 
a p.Lučivjanského. Pracovníci B-Nova Brantner požadujú vynášať nádoby-popolnice 
na frekventovanú hlavnú cestu (OKS). 

− požiadal opätovne v mene obyvateľov o sfunkčnenie chodníka (rekonštrukciu) a jeho 
celoročnú údržbu, spájajúce ulice Kvetná a Horská – časť pod kostolom (OVaD, 



OKS). 

− požiadal opätovne v mene obyvateľov miestnej časti Novoveská Huta o prehodnotenie 
dopravnej situácie v úseku miestnej komunikácie „pred Poľovníkom“ ako i povolenej 
max. rýchlosti v celej miestnej časti – doplnením dopravného značenia (napr. retardér, 
ZÓNA zníženej rýchlosti a pod. (OVaD). 

− predniesol požiadavku a nesúhlas s vyjadrením mesta, aby sa pri rekonštrukcii 
komunikácií v r.2018 rekonštruovala LEN Rybničná ulica, vzhľadom na to, že aj 
zvyšné komunikácie boli v rámci PLÁNU rekonštrukcie komunikácií na r.2017-2018 
plánované a odsúhlasené v etape na r.2018 (OVaD). 

− Požiadal o uvedenie termínu, kedy sa plánovaná rekonštrukcia bude realizovať 
− požiadal v mene p.Evy Koperovej a obyvateľov ulice Kvetná o prehodnotenie 

dopravnej situácie a zabezpečenie nebezpečného úseku miestnej komunikácie 
(neprehľadná zákruta v kopci). Vznikajú kolízie vozidiel najmä v zimnom období 
(OVaD). 

− Informoval prítomných o zápisnici od hlavného kontrolóra Mesta SNV Ing.Biskupa 
o predložení Petície obyvateľov Mestu SNV pre vybudovanie nového detského ihriska 
v zmysle predloženého projektu. 

Ing. Bartko 
− Predniesol otázku, že keď niektorý z členov MsV opakovane a dlhodobo sa 

nezúčastňuje jeho plánovaných zasadnutí, či nie je možná výmena za aktívneho člena. 

p.Ringoš 
− Predniesol požiadavku, aby v budúcom období pri zimnej údržbe chodníka okolo 

Hnileckej cesty bol zabezpečený aj odvoz snehu, nie len čiastočné odhrnutie veľkými 
mechanizmami (OVaD, OKS). 

K bodu 4: 

Predseda MsV č. 1 poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 
č. 1. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 03.05.2018 vo štvrtok o 17:00, Požiarna zbrojnica. 

Plán zasadnutí MsV č. 1 Novoveská Huta na rok 2018: 

03.05.2018, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 
05.07.2018, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 
06.09.2018, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 
01.11.2018, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

 
Zapísal: Ing. Ivan Schlosser. 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 08.03.2018 
 

Ing. Schlosser Ivan 



predseda MsV č. 1 


