
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č.1 – Novoveská Huta zo dňa  

07. mája 2015 
 

 

Prítomní: Ing.Schlosser I., Ing.Majerník O., Ľubomír Vaic, Ing.Sad J.,PhD., Ing. Bartko M., 

Ing.Čekovský, PaedDr.Varga M., p.Mikolaj R., p.Ringoš Š., p.Neuvirth P. – zapisovateľ 

MsÚ 

Neprítomní: Ing. Mgr. Petko P. – ospravedlnený,  

 

 

Program:   1.Otvorenie zasadnutia   

  2.Kontrola plnenia úloh 

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

                        4.Záver 

 

 

K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie MsV. Privítal 

prítomných členov MsV. 

 

 

K bodu 2: 

Predseda MsV zhodnotil plnenie úloh, ktoré boli predložené na posledných zasadnutiach 

MsV.   

 

 

K bodu 3:  

 

Ing. Majerník Ondrej 

Pri realizácii mosta pri Poľovníku boli finančné prostriedky vyčerpané, S oddelením 

výstavby a dopravy bolo dohodnuté, že predmetnú zeminu dodávateľ z parku odstráni a terén 

upraví do pôvodného stavu. Taktiež celý breh sa musí dať pôvodného stavu  - dokončenie 

brehu a mosta. Pri moste bude zrealizovaný oporný múrik max 20-30 cm doporučenie 

pamiatkového ústavu. Požiadal OKS o doplnenie osadenia lavičky ku detskému zariadeniu 

v parčíku pri reštaurácii Poľovník. 

 

Ing. Schlosser Ivan 

Prechod k mostu zo Sádrovcovej ulice bude zrealizovaný . Stav multifunkčného ihriska je vo 

fáze vybavovania s predpokladom realizácie 3.Q 2015. Predseda MsV informoval 

prítomných o plánovanom stretnutí predstaviteľov mesta a zástupcov správy ciest ohľadom 

kanalizácie na Hnileckej ceste.   

 

 

p. Ringoš Štefan 

Dňa 04.05.2015 sa uskutočnil v priestoroch budovy Požiarnej zbrojnice sviatok Svätého 

Floriána pre detí z materskej škôlky, kde boli prezentované stroje a zariadenia , ktoré sa 

nachádzajú v priestoroch Požiarnej zbrojnice. Upozornil na znečisťovania posedenia 

v Medvedej dolke a pri Kráľovom prameni.  

 



 

p.Mikolaj Rudolf 

Oboznámil prítomných s plánovanými akciami , ktoré usporiada občianske združenie a to 

nasledovne: 

13.06. 2015 – konanie dňa detí 

04.07.2015 – usporiadanie akcie Beh Farmárskym dvorom 

 

Ing.Bartko Martin 

Oboznámil prítomných s plánovaným futbalovým turnajom, ktorý sa bude konať dňa 

27.06.2015 na miestnom ihrisku pri reštaurácii Kráľov prameň.  

 

MsV – poďakoval oddeleniu komunálneho servisu za veľmi dobrú organizáciu pri 

zabezpečení  jarného upratovania v lokalite Novoveská Huta 

 

K bodu 4 – Záver: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves: 

 

3/2015 – Úloha pre odd. Komunálneho servisu 

Požiadavka MsV č.1 o doplnenie osadenia lavičky ku detskému zariadeniu v parčíku pri 

reštaurácii Poľovník. 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie MsV č.1 sa uskutoční 02.07.2015 vo štvrtok o 17:00 hod., Požiarna 

zbrojnica Novoveskej Hute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Neuvirth Pavol 

 

         Ing. Ivan Schlosser 

           predseda MsV č.1 


