
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

zo dňa 2. júna 2011 
 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, Ing.Čekovský, p. 
Greschnerová, p. Mišenda,  p. Kočtuch - MsP, p. Neuwirth - MsÚ 
Neprítomní: PaedDr. Olejník - ospr., Ing. Petko Peter - PN 
 
Program:   1.Otvorenie zasadnutia   
  2.Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí MsV v roku 2011 
                        3. Rôzne  – Podnety a pripomienky hostí a občanov  
    – Podnety a pripomienky členov výboru 

4. Záver 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV. 
 
K bodu 2: 
Úloha č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Ing. Schlosser tlmočil stanoviska MsÚ k jednotlivým úlohám - 
nesplnené úlohy sú v riešení - kontrola na ďalšom zasadnutí MsV. 
 
K bodu 3: 
 
Ing. Schlosser – informoval prítomných o uskutočnenom stretnutí predsedu a podpredsedu 
MsV č.1 s vedením Odboru dopravy a výstavby MsÚ Sp. Nová Ves za účelom prejednania 
riešenia doterajších požiadaviek zo zasadnutí MsV č. 1 ako aj o plánovaných rekonštrukciách 
ciest, hlavne ulíc Rybničná a Sádrovcová.  
 
Ing. Majerník  – informoval prítomných o zdevastovanej ceste smerom k Vojtechovej 
samote - poškodená cesta od Poľovníka – smer Rybníky – je bezpodmienečné nutné tento 
problém s touto komunikáciou riešiť. Dohodnuté stretnutie za účelom riešenia tohto stavu so 
zástupcami vedenia Lesov Mesta Sp. N. Ves ako aj samotným vedením Mesta Sp. Nová Ves. 
 
Ing. Čekovský – v minulosti bolo plánované zo strany Mestských lesov vybudovať účelovú 
komunikáciu pre Lesy mesta- všetko však skončilo s projektom Horský park. 
 
p. Šarga – predniesol požiadavku obyvateľov RD ulice Horskej vpravo pod kostolom na 
opravu prístupovej cesty do tejto lokality – nakoľko predmetný úsek je v letných mesiacoch 
prašný – pri daždivom počasí nie je možné prejsť k rodinným domom z dôvodu veľkých 
nánosov blata a špiny. 
 
p. Mikolaj  – v spolupráci s Ing. Schlosserom písomne požiadal v mene MsV č. 1 vedenie 
Lesov mesta  Sp. N. Ves o súhlasné stanovisko k užívaniu lesných chodníkov, svažníc a ciest  
na lesnom pozemku p. č. 9854, LV č. 1,  Kataster Spišská Nová Ves, v majetku Mesta 
Sp.Nová Ves v miestnej časti Novoveská Huta,  v oblasti pod areálom spoločnosti  Uranpres 
spol. s r. o.  
Požadovanú oblasť plánujeme v budúcnosti využívať za účelom rekreačnej horskej cyklistiky 
a cyklotrialového športu . Lesy mesta Sp. Nová Ves svojim listom v plnej miere žiadosť 



akceptovali a súhlasili so spôsobom využívanie uvedeného pozemku. 
 
Ing. Schlosser – poďakoval OKS za postrek rigolov v Nov. Hute a taktiež za zrealizovanú 
výsadbu letničiek, orez stromov na základe žiadosti občanov a taktiež zrealizovanú kosbu. 
- požiadal MsV oddelenie výstavby a dopravy o úpravu priestoru okolo kanálovej šachty pred 
budovou Pošty v Nov. Hute a o opravu kanálovej šachty pri bývalom pionierskom tábore – 
kde sa otáča autobus MHD. 
- na ulici Dúhováa – je potrebné preveriť v cestnom telese kanálovú vpusť a jej priepustnosť 
z dôvodu, že pri pokladaní asfaltu bola zrejme zaasfaltovaná a tým sa stala neprístupnou pre 
jej ďalšiu údržbu . 
– predniesol požiadavku obyvateľov RD ulice Stražanská o opravu prístupovej cesty do tejto 
lokality – nakoľko predmetný úsek je po výstavbe kanalizácie a hlavne frekventovanej ťažkej 
dopravy drevnej hmoty z priľahlého lesného porastu vo veľmi zlom technickom stave. 
 
p. Greschnerová – informovala prítomných o konaní MDD dňa 4. 6. 2011 na miestnom 
futbalovom ihrisku.  
 
 
 
 
 
 
 
Úlohy a požiadavky pre Mestský úrad: 
 
 
11. Mestský výbor žiada MsÚ – OVaD o preverenie možnosti úpravy cestnej 

komunikácii na ulici Horská – prístup k rodinným domom. 
 
12. Požaduje úpravu priestoru okolo kanalizačnej  šachty na ulici Rybničná pred 

poštou a taktiež opravu kanaliz. Krytu a šachty v lokalite pod bývalým 
Pionierským táborom, kde sa otáča autobus MHD. 

 
13. Preveriť priepustnosť resp. opraviť dažďovú kanalovú vpusť na ulici Dúhovej, 

nakoľko bola pri pokladaní asfaltového koberca zasypaná. 
 
14. Mestský výbor žiada MsÚ – OVaD o preverenie možnosti úpravy cestnej 

komunikácii na ulici Stražanská – prístup k rodinným domom. 
 
15. Mestský výbor po tvaromiestnej obhliadke žiada MsÚ – OVaD a zložky 

operatívneho riadenia Mesta o úpravu zobratej časti svahu - majetku Mesta Sp. 
Nová Ves predošlou povodňou  a zabrániť tým ďalšie možné poškodenie 
súkromného majetku občanov v lokalite pod cintorínom v okolí RD p. Vadela 
Dušana. 
 
 

 
 
Ing. Schlosser Ivan  

           predseda MsV č. 1 


