
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta zo dňa  

5. decembra 2013 
 
Prítomní: Ing. Schlosser,  Ing.Majerník , p. Ringoš, p. Mikolaj, p.Šarga, , p.Mišenda,      
                Ing.Čekovský, Mgr. Kocúr – MsP 
Neprítomní:  p.Neuvirth –MsÚ, p.Greschnerová, PaedDr. Olejník, Ing. Petko 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh z predchádzajúcich zasadnutí MsV 
  3. Podnety a pripomienky občanov a hostí 
  4. Podnety a pripomienky členov výboru 
  5. Plán Hl.úloh MsV č.1 na r.2014 
                        6. Rôzne 

7. 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 z predchádzajúcich zasadnutí MsV – informoval členov o ich priebežnom plnení 
v zodpovednosti kompetentných pracovníkov MsÚ.  
 
K bodu 3: 

- Zasadnutie bez účasti hostí 
 
K bodu 4: 
Ing. Majerník - kladne a pozitívne vyhodnotil Stretnutie občanov Nov.Huty s predstaviteľmi 
Mesta Sp.N.Ves konané v 11/2013, oboznámil prítomných o návrhu rozpočtu Mesta na 
r.2014 na jeho schválenie. Taktiež vysvetlil princíp a časovú následnosť budovania 
prístreškov na zastávkach MHD. Prisľúbil na najbližšom zasadnutí MsZ  a na vedení Mesta 
predložiť otázku Plánu zimnej údržby 2013/2014 a  o efektívnom spôsobe nevyhnutnej 
rekonštrukcie Rybničnej ulice. 
  
p.Šarga – predložil otázku Plánu zimnej údržby 2013/2014 
 
p.Ringoš – vzniesol požiadavku o opravu komunikácie od zastávky MHD pod Pionierskym 
táborom po ul.Stražanskú. Taktiež požaduje o preloženie novo osadenej lavičky pri 
obnovenom cintoríne. Oboznámil prítomných s vedomím, že v najbližšom čase pribudnú dva 
nové prístrešky na zastávkach MHD – Režňakova Vila a Pod PT. 
 
p.Mikolaj – sa vyjadril na požiadavku p.Ringoša, že t.č. sú už lavičky preložené v zmysle  
 
Ing. Schlosser – informoval prítomných o obdržanej informácii od V-odd.VaD Ing. Susu, že 
ku najbližšej zmene cestovného poriadku MHD v decembri 2013 sa nepodarilo 
z ekonomických dôvodov navýšiť o jeden večerný spoj po 18-tej hodine Linky č.3, resp. 
predĺžiť jeden spoj linky č.13.  
Ing. Susa prisľúbil, že vo februári 2014 sa za spoločnej účasti s Eurobusom prehodnotia spoje 
v zmysle nového cest.poriadku  za účelom zefektívnenia potrieb cestujúcej verejnosti MHD. 



K bodu 5: 
Ing. Schlosser spolu s ostatnými členmi MsV č.1 prítomnými na tomto stretnutí prerokovali 
a schválili  Plán Hlavných úloh MsV č.1 na r.2014. 
Zároveň bol schválený Plán zasadnutí MsV č.1 na rok 2014 
 

Hlavné úlohy MsV č. 1 Novoveská Huta  
na rok 2014 

 
1./ ul. Rybničná – rekonštrukcia miestnej komunikácie v úseku Pošta - starý cintorín. 
2./ Kamenný most pri parku pred Poľovníkom - rekonštrukcia havarijného stavu. 
3./ Majetkové vysporiadanie pozemku a Výstavba multifunkčného ihriska, terénne úpravy. 
4./  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu chodníka pre peších okolo  
     št. cesty  II.triedy  ul. Novoveská cesta v úseku Poľovník – Režňaková Vila.     
5./ Prechod pre chodcov cez št.cestu II.tr z ul.Sádrovcová ku zastávke. 
6./ Dokončenie asfaltovým kobercom úsek ul. Horská (časť „Okrúhla Lúka). 
 

Plán zasadnutí MsV č. 1 na rok 2014: 06.02. 2014 o 17.00 hod. 
03.04. 2014 o 17.00 hod. 
05.06. 2014 o 17.00 hod. 
07.08. 2014 o 17.00 hod. 
02.10. 2014 o 17.00 hod. 
04.12. 2014 o 17.00 hod. 

                 
 
 
K bodu:7 – predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 
 
 
 
 
 
 
 
Úlohy pre MsÚ Sp.Nová Ves: 
 
 

- Úloha pre odd. Dopravy MsÚ – Zabezpečenie možnosti plynulej dopravy domov 
linkou MHD pracujúcim, ktorí končia pracovnú dobu o 06.00 a 18.00 hod. 

  
- Platia všetky doteraz nevyriešené požiadavky a úlohy z predchádzajúcich zasadnutí 

MsV.        
 
 
 
 

Ing. Schlosser Ivan 
          predseda MsV č. 1 



 
 

   


