
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č.1 – Novoveská Huta zo dňa  

02. júla 2015 
 

 

Prítomní:   Ing. Ondrej Majerník, Ing .Sad Juraj, PhD., Ing. Bartko Martin, Ing. Čekovský, 

PaedDr. Varga Milan, Mikolaj Rudolf, Ringoš Štefan, Mgr. Kocúr Miloš - MsP, Pavol 

Neuvirth – zapisovateľ MsÚ, 

Neprítomní: Ing. Mgr. Petko Peter – ospravedlnený, Ing. Schlosser Ivan – ospravedlnený, 

Ľubomír Vaic – ospravedlnený. 

 

 

Program:   1.Otvorenie zasadnutia   

  2.Kontrola plnenia úloh 

  3.Diskusia členov MsV č.1 – pripomienky, požiadavky 

                        4.Záver 

 

 

K bodu 1: Z dôvodu čerpania dovolenky predsedu MsV,  zasadnutie MsV č.1 otvoril 

a viedol poslanec MsZ p. Ing. Majerník Ondrej. 

 

 

K bodu 2: 

Ing. Majerník zhodnotil plnenie úloh, ktoré boli predložené na poslednom zasadnutí. Bolo 

zrealizované oddelením OKS osadenie lavičky v parku pri reštaurácii Poľovník, 

Ďalej sa venoval  4 hlavným úlohám, ktoré rezonujú v priebehu roka 2015 v Novoveskej 

Hute a to nasledovne: 

1. Rekonštrukcia mosta – most je vo fáze dokončovania, zemina bude zlikvidovaná 

v priebehu 28.týždňa. 

2. MŠ- zrealizuje sa v priebehu prázdnin plynofikácia budovy – následne bude opravená 

fasáda na budove MŠ. 

3. Multifunkčné ihrisko –bude zrealizované, termín nie je presne určený / jeseň 2015 /. 

4. Jednou z problematických hlavných úloh je rekonštrukcia ulice Rybničná. Môžu byť 

dve alternatívy opravy ulice a to:  

1. Asfaltový koberec / hrúbka 8 – 10 cm / v dĺžke od Poľovníka až ku 

trafostanici – jednoduchší spôsob realizácie vozovky z dôvodu okamžitého 

zabezpečenia bezpečnosti chodcov, cyklistov, organizovania bežeckých 

pretekov a samotnej dopravy áut v  smere na Rybníky. 

2. Alternatíva kompletnej výmeny rozvodov vody, kanál – predstavuje 

dlhodobý časový rozsah – projektová dokumentácia a pod. 
 

Požiadal všetkých prítomných členov, aby sa vyjadrili v diskusii k predmetným alternatívam 

opravy ulice Rybničná a tým vyjadrili svoj názor a podporu. 

 

K bodu 3: 

p. Mikolaj Rudolf- je za alternatívu č. 1 – t.j. natiahnutie asfaltu 

-  ďalej poďakoval oddeleniu OKS za pokosenie ihriska pred konaním dňa detí 13.06.2015.  

-  pozval prítomných na sobotu 04.07.2015, kedy sa uskutoční Beh farmárskym dvorom  

- požiadal OKS o inštaláciu svetla vedľa rodinného domu p. Kocúra – pred bývalým 



pionierskym strediskom 

p.Ing. Bartko Martin- je taktiež za alternatívu č.1 – natiahnutie asfaltu 

- poďakoval odeleniu OKS za pokosenie ihriska pred futbalovým turnajom, ktorý sa konal 

27.06.2015. Informoval o úspešnom priebehu tohto turnaja a následným posedením 

v priestoroch reštaurácie Poľovník. 

Požiadal o informáciu v akom štádiu je projektová dokumentácia s multifunkčným ihriskom. 

 

 

p.Ringoš Štefan – súhlasí, aby sa realizovala alternatíva č. 1 – t.j. natiahnutie asfaltu. 

 

- informoval prítomných o pripravovanej výstavke ručných prác v priestoroch budovy 

požiarnej zbrojnice. 

- požiadal o informáciu kde sa nachádzajú kľúče od informačnej skrinky na ulici 

Strážanská – kľúče má predseda MsV – informoval p. Mikolaj 

 

p.Ing.Čekovský Pavol – priklonil sa taktiež k alternatíve č.1 oprava cesty natiahnutím 

asfaltu 

konštatoval, že táto oprava je dočasná, ale z dôvodu bezpečnosti najskôr priechodná 

 

p.PaedDr. Varga Milan – podporuje alternatívu č.1- z dôvodu bezpečnosti 

 

 

 

K bodu č. 4: 

 

Ing. Majerník poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí MsV č.1 poprial príjemné 

strávenie dovolenkových mesiacov a pozval na zasadnutie MsV č.1, ktoré sa uskutoční 

03.septembra 2015.  

 

 

   

V Spišskej Novej vsi dňa 03.07.2015 

 

  

 

 

         Ing. Ondrej Majerník  

         poslanec MsZ SNV 


