
Zápisnica 
zo zasadnutiaMsV č.1 – Novoveská Huta zo dňa  

05. júna 2014 
 

Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Neuwirth – MsÚ, Ing. Majerník,Ing. Petko 
P.,p.Šarga Štefan, p.Greschnerová, 
Neprítomní(ospravedlnení):PaedDr. Olejník, p.Mišenda E.,Ing.Čekovský, 
 
Program: 1.Otvorenie zasadnutia  
  2.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich  zasadnutíMsV 
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 03.04.2014 predseda MsV–informoval o plnení úloh  
 
K bodu 3:.  
 
Ing. Majerník Ondrej -poslanec MsZ a podpredseda MsV č.1 
-informoval o nových počtoch členov komisií pri MsZ – počet členov klesol 
Hlavné úlohy MsV č.1 na rok 2014 – Nevyhnutná oprava mosta (havarijný stav) 
MsZ z 19.06.2014 – voľba hlavného kontrolóra 
 
p.Šarga Štefan-člen MsV 
-upozornil na dlhodobo nevyriešenú dopravnú situáciu v priestore pred reštauráciou 
Poľovník. V uvedenom priestore je značný pohyb chodcov, cestujúcich MHD a na priľahlom 
detskom ihrisku sa hrajeveľké množstvo detí. Aby nedošlo k nehode a ohrozeniu zdravia 
a životov obyvateľov, Je NEVYHNUTNÉ cesty vyznačiť požadovaným dopravným 
značením – napr. so zapracovaním obmedzovača rýchlostí-retardéra. 
-požiadal o spevnenie prístupovej cesty na ulici Horskej (pod kostolom) -recyklovaným 
asfaltom 
-vyjadril sa opätovne k problému vytápania – pozemky neboli do dnešného dňa zamerané 
a nebol vyčistený miestny potok pracovníkmi povodia. 
 
Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser 
- opätovne požiadal OVaD o úpravu povrchu cesty na ulici Bronzová – úloha z roku 2013 
- opätovne požiadal OVaD o úpravu povrchu cesty s príslušným odvodnením na ulici 
Medená – vymývanie cesty v kopcovitom teréne.  
- opätovne požiadal o prehodnotenie doplnenia VO pre osvetlenie hornej časti ul. Medenej. 
- upozornil  na havarijný stav schodov a dreveného oporného múru so zábradlím v Ľ časti 
miestneho cintorína – NEVYHNUTNÁ komplexná oprava.  
 
K bodu 4: predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV  



 
Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves:   
 
 
- Úloha pre Správu cintorínov – komplexná oprava havarijného stavu  schodov a 

dreveného oporného múru so zábradlím v Ľ časti miestneho cintorína 
- Aktuálny stav riešenia multifunkčného ihriska 
 
- Platia všetky doteraz nevyriešené požiadavky a úlohy z predchádzajúcich zasadnutí 

MsV. 
 
 
 
V Novoveskej Hute  05.06.2014 
 
 
         Ing. Ivan Schlosser 
          Predseda MsV č.1 


