
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

zo dňa 7. marca 2013 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing.Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, Ing. Petko, p. Šarga, p. 
Greschnerová, p. Mišenda, PaedDr. Olejník Mgr. Kocúr - MsP, 
Neprítomní:  Ing. Čekovský - ospravedlnený, p. Neuvirth - MsÚ - ospravedlnený 
Hostia: p. Jurík, p. Želinský  
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 10. januára 2013 a  
      z predchádzajúcich zasadnutí MsV 
  3. Podnety a pripomienky občanov a hostí 
  4. Podnety a pripomienky členov výboru 
                        5. Rôzne 

6. Záver 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV a hostí prítomných na zasadnutí MsV č. 1. 
 
K bodu 2: 
K úlohám z predchádzajúcich zasadnutí MsV – informoval členov o ich priebežnom plnení 
v zodpovednosti kompetentných pracovníkov jednotlivých oddelení MsÚ Spišská Nová Ves. 
Ďalej oboznámil prítomných o odovzdaní zoznamu Hlavných úloh MsV č. 1 na rok 2013 
prednostke MsÚ Sp.Nová Ves (viď. príloha). 
 
K bodu 3: 
p. Jurík – svojou účasťou zastupoval skupinu občanov, ktorí dennodenne cestujú do práce 
linkou č.3 MHD. Vyslovil nespokojnosť so spôsobom realizácie zmien cestovných 
poriadkov, informovanosť cestujúcich, najmä počas ich platnosti v priebehu roka resp. 
polroka. Navrhol, aby zodpovední pracovníci predložili návrh pripravovaných zmien 
napr.MsV č.1 ešte pred ich zapracovaním pre možnosť zohľadnenia požadaviek občanov 
a cestujúcich. Zároveň požiadal, aby spoj č.29 s odchodom zo SNV Sídl.východ o 6,02 hod. 
bol opätovne v novom cestovnom poriadku vrátený na 6,20 hod., čím cestujúcim po nočnej 
smene bude umožnený prestup od ostatných prípojných spojov. 
 
p. Schlosser František informoval o nemožnosti realizácie požadovaných úprav a opráv zo 
strany správcu-MsÚ odd.dopravy a výstavby na miestnej komunikácii na ul.Bronzovej, 
nakoľko prístupová komunikácia ku rodinným domom je majetkovo nevysporiadaná a je 
v majetku súkromných vlastníkov. Požiadal MsV č.1 o spoluprácu a o zabezpečenie 
potrebných krokov zo strany kompetentných na odd.evidencie majetku MsÚ Sp.Nová Ves 
pre ich vysporiadanie. 
Podobný problém predniesol aj p.Šarga Štefan o majetkových pomeroch na parcelách v t.č. 
miestnej komunikácie ul.Horská, časť Okrúhla lúka (pod kostolom).  
 
p. Šarga- predniesol podnet na opravu premostenia potoka z Medvedej Dolky. Ing.Petko za 
spoločnosť Lesy Mesta SNV prisľúbil po dohodnutej tvaromiestnej obhliadke spoluprácu na 
oprave. 
 



Ing. Petko - prítomných informoval o schválenom zámere Lesov Mesta SNV a prisľúbil 
tento rok opravu  (t.č.už zrúteného) prístrešku v Medvedej dolke. 
Tiež informoval o aktivitách vo vybavovaní realizácie osadenia svetelných tabúľ okamžitej 
nameranej rýchlosti v oboch smeroch na hlavnej ceste VÚC cez obec (ul.Hnilecká cesta 
a ul.Novoveská cesta) pre zvýšenie bezpečnosti v uvedenej lokalite ako aj tranzitu obcou.  
 
Ing. Majerník- Ku predloženému plánu hlavných úloh na rok 2013 – osobne predpokladá 
s realizáciou dokončenia ul.Poľnej, výstavbu Multifunkčného ihriska a spomínaného 
prístrešku v Medvedej dolke. 
 
Ing. Schlosser – informoval MsV o osobnom stretnutí  s prednostkou MsÚ Ing.Bednárovou, 
vo veci problému a požiadaviek občanov z časti Režňákova Vila, súvisiacich s doriešením 
problému s dodávkou pitnej vody pre uvedenú lokalitu. Telefonickým rozhovorom 
s p.prednostkou bol oboznámený, že v danej veci sa MsÚ zapodieval a písomné stanovisko 
Mesta SNV nám bude doručené v najbližších dňoch. 
Ďalej poukázal na chýbajúce zábrany/zábradlie na „kamennom moste“ cez potok Holubnica 
pri výjazde od Poľovníka smer Rožňava. 
 
Zimná údržba 2012/2013 - Tak, ako na minulom pracovnom stretnutí bola tohtoročná, aj 
keď len krátkodobá, činnosť zimnej údržby hodnotená kladne a bez zásadných nespokojností, 
tak naopak, na tomto stretnutí boli hosťami, ale aj väčšiny členov MsV č.1 nadnesené  
vypuklé nedostatky a nespokojnosť s uvedenou činnosťou zimnej údržby. V zásade bola 
kritizovaná flexibilita a oneskorenosť pri pluhovaní jednotlivých miestnych komunikácií, aj 
napriek tomu, že údržba je prevádzaná v subdodávke pre firmu Cestan s.r.o. človekom s 
technikou priamo z Novoveskej Huty. Ten však najprv na príkaz zodpovedných vykoná 
činnosť v miestnej časti Ferčekovce, a až potom, zväčša až v popoludňajších hodinách, 
komunikácie v Novoveskej Hute! Kritika sa však nevzťahovala na tohtoročnú snehovú 
kalamitu, kde bol akceptovaný všeobecný nedostatok mechanizmov pre odpratávanie snehu. 
 
p. Ringoš - požiadal o opravu prístrešku a označníka na Zastávke prímestskej dopravy 
Eurobusu na konci Hnileckej cesty pri odbočke na ul.Stražanskú.  
 
p. Mikolaj – predniesol požiadavku o vykĺčenie náletových drevín za Farmárskym dvorom.  
Navrhol zvolať strenutie občanov s vedením a predstaviteľmi Mesta Sp.Nová Ves. 
 
PaedDr. Olejník - predložil návrh rozpisu miest pristavenia veľkokapacitných kontajnerov 
na t.r. jarné upratovanie. Navrhované miesta boli prehodnotené a bola prijatá zásada, aby na 
miestach v okrajových lokalitách s menšou zástavbou RD (napr.Režňaková Vila, 
ul.Stražanská a pod.) sa umiestnenie striedalo v intervaloch jarného a jesenného upratovania. 
 
V zmysle Plánu zasadnutí MsV č. 1 na rok 2013 bude nasledujúce zasadnutie 

vo štvrtok   02. 05. 2013 o 17.00 hod. 
                 
K bod: 4 – predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 
 
 
 
 
 
 



 
Úlohy pre MsÚ Sp. Nová Ves: 
 
3/2013 - Prehodnoťiť spôsob zimnej údržby na zimné obdobie 2012/2013-Samostatne 

technikou pre komunikácie v Novoveskej Hute a samostatne pre Ferčekovce so 
zachovaním motohodín. 

 
4/2013 - Požiadavka na opravu „Kamenného mosta“ s dočasným osadením kovového 

zábradlia, t.č nebezpečie pádu. 
 
5/2013 - Požiadavka na odvodnenie Medenej ulice (vyvierajúca voda z lesa). Zimným 

namŕzaním znemožňuje prístup k RD, dochádza k ohrozeniu zdravia a majetku 
občanov.        

 
 
 
 
Ing. Schlosser Ivan, v. r. 

             predseda MsV č. 1 
 

 
   


