
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

zo dňa 7. apríla 2011 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, Ing. Petko 
Peter,  p. Mišenda, p. Lapšanský - MsP, p. Neuwirth - MsÚ 
Neprítomní: PaedDr. Olejník, Ing. Čekovský, p. Greschnerová - ospr. 
 
Program:   1.Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 23. 2. 2011 
                      3. Pripomienky a návrhy občanov, hostí 

4. Prejednanie a zaevidovanie pripomienok a návrhov občanov 
    z verejného zasadnutia zo dňa 9. 3. 2011 s predstaviteľmi mesta. 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu 1:  Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal 
hostí a členov MsV. 
 
K bodu 2: 
Úloha č. 1, 2 a 3 zo dňa 23. 2. 2011 - úlohy v plnení - kontrola úloh 2. júna 2011  
 
K bodu 3: 
Predseda informoval prítomných členov MsV a taktiež hostí, ktorý sa zúčastnili na 
zasadnutí MsV o všetkých pripomienkach a požiadavkach, ktoré boli prezentované 
na spoločnom zasadnutí občanov s vedením mesta dňa 9. 3. 2011 (viď. zápisnica 
z verejneho zasadnutia). 
 
K bodu 4: 
p. Nová čeková  – zastupujúca občanov z ulici Sádrovcová – informovala 
o nefunkčnosti rigola v tejto časti a taktiež požadovala orez stromov v predmetnej 
lokalite – na predmetný orez je potrebný predložiť žiadosť na oddelenie KS – 
informoval Neuvirth Pavol – zapisovateľ  MsV. 
 
p. Šargová – opätovne poukazovala na nebezpečenstvo prechodu chodcov cez 
hl.cestu SNVS-Mlynky z ul. Sádrovcová do centra pri Poľovníkovi. Navrhuje problém 
riešiť prechodom pre chodcov s prísl. Dopravnou značkou, event. iným výstražným 
značením, zrkadlom, resp. znížením rýchlosti v danom úseku (zákruta). 
 
p. Jur čík – požaduje odstránenie rúry za požiarnou zbrojnicou z dôvodu obavy pred 
ďalšími záplavmi, ktoré ohrozujú jeho súkromný majetok – žiada , aby mesto 
Spišská Nová Ves zvolalo stretnutie odborníkov k predmetnému problému v tejto 
lokalite a predmetný problém, aby bol odstránený. 
  - požaduje zriadenie  a zorganizovanie ľudí – VPP s účasťou na čistení 
potokov. 
 
p. Vadelová   – informovala sa, v akom štádiu je oprava koryta potoka po povodni 
2010 v časti povyše cintorína, nakoľko po ich žiadosti na MsÚ sa doteraz nič 
neudialo a potok začína poškodzovať aj ich súkromný majetok. 



 
 
p. Šarga  – je potrebné, aby obyvatelia na ulici Poľnej sa pripojili pred realizáciou 
asfaltového konberca na jestvujúce prípojky v tejto lokalite. Požiadal predsedu, aby 
na ďalšie zasadnutie MsV bol prizvaný Ing. Kellner – oddelenie správy majetku 
k otázke zaberania mestského pozemku pri potoku Holubnica občanmi Nov. Huty.-
(otázka vysporiadania pozemkov z dôvodu zlého prístupu k čisteniu a oprave 
miestneho potoka (Holubnica). 
 
Ing. Shlosser  - informoval prítomných, že zmena cestovného poriadku MHD bude 
od 1.mája 2011 – zverejnená v I-čku a taktiež na internetovej stránke mesta.  

Informoval p.Nováčekovú, že problematika zanesenia a nefunkčnosti rigola na 
Sádrovcovej ul. je v štádiu príprav techn. riešenia - viď. plnenie úlohy č.3.  

Predniesol požiadavku p.Kocúra Miloša (ul. Novoveská cesta 9023/20) o 
vyčistenie priepustu a rigola popod št.cestu.  

Vyjadril sa k multifunkčnému ihrisku, kde informoval prítomných 
o spracovanej arch.štúdii a o stretnutí vedenia mesta s majiteľmi predmetných 
pozemkov v apríli r.2010. Na tomto stretnutí nedošlo k dohode hlavne z dôvodu 
finančnej čiastky, ktorú požadovali majitelia pozemku na plánované ihrisko – 
informoval Ing. Petko Peter – bývalý prednosta MsÚ.   
Ing. Schlosser opätovne chce zvolať stretnutie s majiteľmi predmetných pozemkov, 
tak aby došlo ku kompromisu, resp. k jednoznačnému záveru o možnosti využitia 
uvedeného pozemku na športový areál – miltifunkčné ihrisko. 
 
P. Ringoš  – predložil prítomným štúdiu rožšírenia cintorína z výstavbou Domu 
smútku, ktorý už bol v minulosti projektovo pripravený zo strany mesta Spišská Nová 
Ves. Požiadal predsedu MsV, aby s predmetnou lokalitou, ktorá bola zahrnutá na 
rožšírenie cintorína a následnou výstavbou Domu smútku sa zapracovalo aj  do 
územného plánu Nov. Huty na ďalšie obdobie. 
 
p. Mikolaj  – poďakoval oddeleniu KS za odborný orez vzrastlej zelene v okolí 
Rimsko-Katolíckeho kostola v Nov. Hute a taktiež za realizáciu čistenia po zimnej 
údržbe v celej Nov. Hute.  
 
Ing. Petko  – sa vyjadril k čisteniu potokov v rámci celého Mesta a okolia Sp.Nová 
Ves, ktoré bude realizované od 1. mája 2011 novovzniknutou pracovnou skupinou 
v spolupráci Lesov mesta a Mesta Sp. N. Ves. 
          - poukázal na príspevok Mesta SNVS na MHD (cca 14 mil. Sk/rok) 
v súvislosti so zvyšovaním počtov spojov, resp. nárastu kilometrov a trás MHD. 

- informoval o oprave prístrešku v lokalite Medvedia dolka na náklady 
Lesov     Mesta SNVS. Poukázal však na pravidelné poškodzovanie 
uvedeného objektu. 

 
p. Neuwirth  informoval o príprave jarného upratovania v Novoveskej Hute ako aj 
o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov. Jarné upratovanie prebehne v dňoch 
27., 28., 29. apríla 2011. Presný rozpis rozmiestnenia kontajnerov bude zverejnený 
v Informátore a na výveskach. 
 
 
 



 
 
 
 
Úlohy a požiadavky pre Mestský úrad:  
 

4. Mestský výbor žiada o stretnutie a písomné stano visko  odbornej 
komisie k otázke požadovaného odstránenia rúry, kto rá je uložená 
v potoku za Požiarnou zbrojnicou.  

5.   Preveri ť majite ľa potoka, ktorý preteká z lesov smerom cez Medvediu  
Dolku až    
 k št. ceste  (ul. Novoveská cesta). Nutné jeho vy čistenie z dôvodu jeho 
úplného   
 zanesenia.  
6. Mestský výbor žiada OVaD – vyjadrenie pred ĺženiu spoja a k trase 

autobusu - v ďalšom období od Po ľovníka až na ulicu Horskú resp. 
Poľnú.  SAD-Eurobus žiada vyjadrenie DI PZ SR, ev. ú časť na 
kontrolnom dni. 

7. Mestský výbor žiada OVaD – o stanovisko k zabezp ečeniu bezpe čného 
prechodu chodcov (najmä detí) z ul. Sádrovcová   do  centra pred 
Poľovníkom, SAD a pod.  

8. Mestský výbor žiada OVaD – o stanovisko k zabezp ečeniu vyriešenia 
dopravného zna čenia v centre pred Po ľovníkom – zastávka SAD, zákaz 
státia (kamióny), obmedzenie rýchlosti... 

9. Mestský výbor žiada OVaD – o zabezpe čenie vy čistenia priepustu 
a rigola k potoku u jeho správcu (SSC) popod št. ce stu Sp.N.Ves – 
Hnil čík (medzi RD p. Kocúra, ul. Novoveská cesta 9023/20  a RD p. 
Kačírovej).     

10. Mestský výbor žiada OVaD – o zabezpe čenie písomného vyzvania 
obyvate ľov  ul. Po ľná na napojenie sa na inžinierske siete (voda, plyn , 
kanál) pre možnos ť následného položenia asfaltového povrchu miestnej 
komunikácie. 
 

 
 
 
Ing. Schlosser Ivan  

           predseda MsV č. 1 


