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

02. októbra  2014 
 

Prítomní: Ing. Schlosser I.,  Ing. Majerník O., p. Neuwirth – MsÚ, p. Ringoš Š., p. Mikolaj
R., Ing.Čekovský,    p.Šarga Š., p.Mišenda E.  
Neprítomní (ospravedlnení): PaedDr. Olejník , , Ing. Petko,  , p.Greschnerová Š., 
Hostia: p.Ringošová, p.Voščeková, p.Kalnová, p. Černická 
 
Program:   1.Otvorenie zasadnutia   
  2.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich  zasadnutí MsV  
                        3.Podnety a pripomienky členov MsV a hostí na zasadnutí MsV 

4. Záver 
 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV a hostí prítomných na zasadnutí MsV 
 
K bodu 2: 
K úlohám zo zasadnutia MsV zo dňa 07.08.2014 predseda MsV – informoval prítomných 
o priebežnom plnení úloh, pričom nemá vedomosť o ukončení a splnení konkrétnej úlohy. 
 
K bodu 3: 
 
Ing. Majerník Ondrej  - poslanec MsZ a podpredseda MsV č.1 

- informoval o začatí prác na rekonštrukcii mosta 
 
p.Ringošová - Hosť zasadnutia 
- informovala a sťažovala sa na nevyhovujúci a kritický stav chodníka okolo hlavnej cesty na 
ul.Hnilecká cesta. V čase dažďov a lejakov je chodník nevyužívaný, čím je ohrozená 
bezpečnosť chodcov, pohybujúcich sa mimo neho – obyvatelia sú nútení používať hlavnú 
cestu Sp.N.Ves-Nálepkovo. 
 
p.Voščeková - Hosť zasadnutia 
- informovala sa o skutočnosti, prečo nie je ukončená povrchová úprava MK ul.Slnečná, 
sťažovala sa na nevybudovanú odrážku pre odvod vody z hlavnej cesty na novo upravenú 
komunikáciu.  
 
p.Kalnová - Hosť zasadnutia 
- informovala a sťažovala sa na nevyhovujúci a kritický stav MK ul.Stražanská. Stav MK na 
jej začiatku spôsobuje značný hluk pri presune nákladných vozidiel, hlavne pri prevoze 
drevnej hmoty z lesa. 
 
p.Černická - Hosť zasadnutia 
- informovala a sťažovala sa na nevyhovujúci a kritický stav MK ul.Rybničná. Stav MK 
v celej jej dĺžke je v dezolátnom až katastrofálnom stave, spôsobuje škody na 
nehnutelnostiach v osobnom vlastníctve ... je presvedčená, že dôvodom súčasného stavu je  
hlavne  prevoz drevnej hmoty z lesa. 



p.Klein-Hosť zasadnutia 
- podporil názory p. Černickej a informoval sa o možnosti zníženia rýchlosti na uvedenej 
ulici, ako aj v oblasti okolo „Poľovníka“. Požiadal o častejšie kontroly zo strany Metskej 
Polície a o riešenie zníženia dopravnými značkami. 
 
p.Bartko-Hosť zasadnutia 
- podporil názory p. Černickej a p.Kleina, informoval sa o rekonštrukcii stavu uvedenej 
miestnej komunikácii, aký je projekt a rozpočet na jej obnovu, ... 
- požiadal o orez kríkov pozdĺž cesty ul. Rybničnej, ktoré zasahujú do cestného telesa od 
cintorína až po elektro rozvodňu. 
- vyslovil sa k požiadavke, aby aktivačné práce boli zavedené aj v lokalite Novoveskej Huty 
na bežné čistenie – rigoly, chodníky, a pod. 
 
p.Neuwirth Pavol - zapisovateľ Msv č.1 
 - za odd. komunálneho servisu MsÚ predložiltermíny pristavenia kontajnerov pre jesenné 
upratovanie v období 14. – 16.10.2014. 
- za odd. komunálneho servisu MsÚ predložil termíny zberu konárov pre jesenné upratovanie 
2014. 
 
 
K bodu 4: predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV č.1. 
 
Najbližšie stretnutie MsV č.1 bude podľa plánu 4.12.2014. 

 
Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves:   
 
 
- Úloha pre odd. Výstavby a dopravy–vybudovanie odrážky pre odvod vody z hlavnej 

cesty na novo upravenú komunikáciu Slnečnej ulice 
- Úloha pre odd. Výstavby a dopravy – Rekonštrukcia MK ul. Stražanskej 
- Úloha pre odd. Komunálneho servisu - Orez kríkov pozdĺž cesty ul. Rybničnej, ktoré 

zasahujú do cestného telesa od cintorína až po elektro rozvodňu 
- Úloha pre odd. Výstavby a dopravy – riešenie dopravnej situácie v oblasti rýchlosti na ul. 

Rybničná a pred „Poľovnkom“. 
- Úloha pre odd. Výstavby a dopravy – Rekonštrukcia MK ul. Jasná popod les 

odvodnením a spevnením drveným kamenivom. 
 
 
V Novoveskej Hute  02.10.2014 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
         Predseda MsV č.1 


