
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta  

zo dňa 6. februára 2014 
Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj,  p. Neuwirth – MsÚ, Ing. Majerník, 
p.Greschnerová, Ing. Petko 
Neprítomní:  PaedDr. Olejník, Ing. Čekovský – ospravedlnený, p. Mišenda E. 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 05.12. 2013 
                        3. Podnety a pripomienky členov MsV 

4. Záver 
 

K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV č.1 prítomných na zasadnutí MsV. 
 
K bodu 2: 
K úlohám zo zasadnutia MsV zo dňa 05.12.2013 predseda MsV po konzultácii s Ing.Susom –
vedúcim odd.výstavby a dopravy a Ing. Koreňom – f.Eurobus prešli požiadavku na zmenu 
resp. doplnenie spoja kvôli občanom Nov. Huty cestujúcich zo Spišskej Novej Vsi (hlavne 
pracujúcich), aby bol doplnený a skĺbený autobus na čas cca 18.10 hod. – odchod zo Spišskej 
Novej Vsi – predmetná úloha je v trvaní. 
Ďalej oboznámil prítomných členov s predloženým plánom hlavných úloh na rok 2014 
v mestskej časti Novoveská Huta prehodnoteným na predchádyajúcom yasadnutí MsV.  
 
K bodu 3: 
Ing. Majerník- poslanec MsZ a člen MsV 
 
-Informoval o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - kde hlavným programom bola dotácia pre 
športové družstvá a občianske združenia na území mesta Spišská Nová Ves. 
 
Ing. Schlosser- predseda a člen MsV 
-Informoval o pozvánke Primátora Mesta na stretnutie s predsedami MsV na 10.2.2014 
 
 p. Ringoš- člen MsV 
-upozornil, že nie sú vyznačené cestovné poriadky v niektorých lokalitách v Nov. Hute - na 
zástavkach (Režňaková víla 2x, začiatok Nov. Huty od Hnilčíka) 
 
p. Mikolaj R.- člen MsV 
- občania bývajúci v lokalite Režňáková Víla upozornili na neosvetlenú cestu od bývalej 
firmy Petra až po Režňakovú vílu – taktiež obyvatelia poukazujú, že nemajú v tejto lokalite 
chodník.  
 
p. Greschnerová – členka MsV 
- informovala sa ohľadom výstavby detského ihriska, v akom štádiu a časovom období je 
predpokladaná realizácia predmetného ihriska 
 
p. Šarga – člen MsV  
- navrhol, aby multifunkčné ihrisko sa realizovalo v priestore fy VSK, kde boli niekedy 
tenisové kurty a v susediacich priestoroch pod futbalovým ihriskom 



 
 
 
 
Ing. Schlosser I. - predseda MsV 

- všetky podnety prítomných členov MsV budú predložené príslušným oddeleniam 
Mesta Spišská Nová Ves.  

- Oznámil prítomným, že dňa 10.02.2014 bude porada predsedov MsV, kde budú 
prezentované hlavné úlohy na rok 2014. 

- požiadal OKS o orez stromu - lipy, ktorá sa nachádza pri bývalej výrobni pirohov- 
zasahuje do cestného telesa – bráni bezpečnému prechodu chodcov po krajnici cesty 

- Vzniesol myšlienku a požiadavku o novú vývesnú „Dvoj-skrinku“ pre oznamy MsV 
č.1  a Smútočné oznamy 

- nahlásil poruchy na verejnom osvetlení: Bronzová, Medená, pri kostole. 
- Opätovne predniesol požiadavku o rekonštrukciu vstupu na cintorín v Nov.Hute. 

 
K bodu 4: predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV  
 
 
 
 
Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves: 
 
 

- Úloha pre odd. Komunálneho servisu – Zabezpečenie orezu stromu - lipy, ktorá 
zasahuje do cestného telesa – bráni bezpečnému prechodu chodcov po krajnici cesty 

- Úloha pre odd. Komunálneho servisu – Zabezpečenie výroby a osadenie 1ks vývesnej 
„Dvoj-skrinky“ pre oznamy MsV č.1  a Smútočné oznamy 

- Úloha pre odd.Výstavby a odd.Komunálneho servisu – Zabezpečenie rekonštrukcie 
a výstavby bezpečného vstupu na miestny cintorín v Novoveskej Hute  

- Úloha pre Predsedu MsV č.1 – aktuálny stav realizácie multifunkčného ihriska 
 

- Platia všetky doteraz nevyriešené požiadavky a úlohy z predchádzajúcich zasadnutí 
MsV. 

  
  

  
 
 
 
 
 
V Novoveskej Hute  6. 2. 2014 
 
 
 
 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
          Predseda MsV č. 1      


