
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

8. septembra 2011 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, p.Greschnerová, 
p.Mišenda,   p. Neuwirth - MsÚ 
Neprítomní:  Ing. Petko Peter – PN, Ing. Čekovský Pavol - ospravedlnený 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh z predchádzajúcich zasadnutí MsV č. 1 v r. 2011 
                        3. Pripomienky, návrhy, podnety občanov Nov. Huty a hostí  

4. Pripomienky, návrhy, podnety členov výboru 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu 1:  Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV. 
 
K bodu 2: 
Úloha č. 11, 12, 13, 14, 15 – Ing. Schlosser tlmočil stanoviska MsÚ k jednotlivým úlohám – 
nesplnené úlohy sú v riešení – kontrola na ďalšom zasadnutí MsV. Celkové plnenie 
požiadaviek na Mestský úrad Sp. Nová Ves – viď. zoznam. 
 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser  – poďakoval združeniu v Nov. Hute za prejavenú iniciatívu pri organizovaní 
rôznych akcii v Nov. Hute v mesiacoch máj – september 2011. 
 
p. Derfi ňák – ako občan Nov. Huty sa zúčastnil na MsV ohľadom požiadavky na ulici 
Dúhova – Jasná – problém s vodou pri návalových dažďoch v tejto lokalite. Zlá priepustnosť 
kanalizačnej šachty – umiestnenie neznáme. 
 
p. Mikolaj – informoval MsV v akom stave je realizácia prípojok na ulici Poľnej z dôvodu 
umožnenia pokračovania ďalších stavebných prác na výstavbe miestnej komunikácie. Ďalej 
informoval o začatí prác na prístupovej ceste na miestny cintorín. Poďakoval Oddeleniu 
komunálneho servisu (OKS) za upratanie Nov. Huty pred organizovaním behu Nov. Hutou 
dňa 4. 9. 2011. (zrealizovaná kosba a taktiež čistota jednotlivých ulíc). Predniesol 
požiadavku obyvateľov z ul. Rybničná a kvetná na opravu - výstavbu chodníka z Kvetnej ul. 
na Horskú ul. – sťažený, v zimnom období nemožný prístup k miestnemu kostolu. Upozornil 
na prepadnutý asfalt na Kvetnej ul. – pravdepodobne po oprave vodovodu. 
 
p. Greschnerová  – informovala MsV o iniciatíve skupinky obyvateľov Nov. Huty, ktorí sú 
ochotní zrekonštruovať resp. opraviť strechu na posede v Medvedej Dolke. (je potrebné 
nájsť finančné zdroje na zaplatenie materiálu a predmetných prác na vyššie uvedenom 
posede). 
 
 
 
 
 
 
p. Mišenda  – predniesol mestskému  výboru požiadavky, ktoré z jeho pohľadu trápia 
občanov Nov. Huty a poukázal na jednotlivé skutočnosti, ktoré ako osobu ho taktiež 
bezprostredne trápia a ktoré by bolo potrebné v rámci možnosti poriešiť resp. požiadať 
o spoluprácu kompetentných na MsÚ (zdevastované budovy, ktoré nie sú vo vlastníctve 
MsÚ - budova vedľa Poľovníka (garáž ČSAD a drevený objekt býv. Zeleniny, zdevastovaná 



aut. zástavka pri Poľovníkovi, stojaca voda pred pamätníkom na námestí v Nov. Hute, 
doriešenie mestskej dopravy v Nov. Hute na vzdialený koniec a pod.) 
 
p. Ringoš – poukázal na obnaženú rúru kanalizácie cca 10 m pod Pionierskym táborom. 
Taktiež poukázal na požiadavke z predch. obdobia na odstránenie starých stĺpov 
nefunkčného miestneho rozhlasu. 
 
p. Šarga – poukázal a navrhol spôsob realizácie odstránenia neustále stojacej vody pred 
miestnym parkom a priestoru pred pieskoviskom (vývesné a informačné tabule) 
 
p. Neuvirth – informoval prítomných, že jesenné upratovanie v Novoveskej Hute bude 
v dňoch 10.-12.10.2011. Zoznam pristavenia a miesta kontajnerov budú v októbrovom Íčku 
a taktiež vo vývesných skrinkách na jednotlivých miestach v Nov. Hute  
 
Ing. Schlosser  – vyzval členov výboru do budúceho zasadnutia o návrhy na členenie 
mestskej časti Nov.Huta s pridelením garantov z členov Msv č. 1 pre zlepšenie komunikácie 
s občanmi Nov.Huty. Upozornil na zbieranie požiadaviek a návrhov k cestovnéhu poriadku 
MHD, pre prípadnú korekciu v najbližšej zmene CP v mes. 12/2011. 
Vzniesol požiadavku na rekonštrukciu chodníka k vstupnej bráne na miestny cintorín (MsÚ 
Správa cintorínov). Taktiež vzniesol požiadavku na sfunkčnenie osvetlenia z Ľ strany parku 
MsÚ OKS). 
 
Úlohy a požiadavky pre Mestský úrad:  
 
 
16. Mestský výbor žiada MsÚ – OVaD o zakrytie obnaž enej kanalizácie pod 

pionierskym táborom. 
 
17. Požaduje MsÚ – OVaD o úpravu priestoru pred Po ľovníkom (park, info tabule) – 

odstránenie stojacej vody pri par číku. 
 
18. Mestský výbor žiada MsÚ – Správa cintorínov o r ekonštrukciu chodníka 

k vstupnej bráne miestneho cintorína. 
 
19. Mestský výbor žiada MsÚ – OVaD o preverenie mož nosti úpravy-výstavby 

chodníka z Kvetnej ul. na Horskú ul. (prístup ku ko stolu). 
 
20. Mestský výbor žiada MsÚ – OKS o obnovenie osve ľovacieho telesa VO z Ľ 

strany parku. 
 
 
           Ing. Schlosser Ivan 
          predseda MsV č. 1 
 


