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

3. novembra 2016 
Prítomní:  Ing. Schlosser Ivan, Ing. Majerník Ondrej, Ing. Čekovský Pavol, Ľubomír Vaic, 
Mikolaj Rudolf, Ringoš Štefan, Ing. Sad Juraj, PhD. Mgr. Kocúr Miloš, P. Neuvirth – 
zapisovateľ MsÚ 
Neprítomní: Ing. Mgr. Petko P. – ospravedlnený, PaedDr. Varga Milan – ospravedlnený, Ing. 
Martin Bartko – ospravedlnený. 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola plnenia úloh 
  3. Diskusia členov MsV č. 1 – pripomienky, požiadavky 
                        4. Záver 
K bodu 1: Zasadnutie otvoril Ing. Schlosser Ivan predseda MsV - privítal prítomných členov 
MsV na plánovanom zasadnutí MsV č. 1 – Nov. Huta. 
 
K bodu 2: 
Predseda MsV sa venoval kontrole plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia MsV zo dňa 
08. 09. 2016. 
 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser Ivan-  
 Preveriť v akom stave je realizované osvetlenie multifunkčného ihriska. Ďalej požiadal OKS 
o odstránenie pôvodného zábradlia po rekonštrukcii vstupu na miestny cintorín, ktoré už 
neplní účel. Taktiež je potrebné zrealizovať zábradlie ku jestvujúcim schodom po ľavej strane 
cintorína s komplexnou rekonštrukciou. Vyzískané zábradlie t.č.využiť do uvedenej časti ako 
provizórne. Preveriť súčasný stav starého cintorína, kde sa vytvára divoká skládka, čo s tým 
ďalej.  
 
Mikolaj Rudolf-  
Požiadal o pravidelný odvoz betónového koša od novo - zrealizovaného cintorína poľských 
vojakov. 
  
Ing. Majerník Ondrej  
Informoval sa u riaditeľky MŠ o využívaní multifunkčného ihriska a dodržiavaní poriadku 
v bezprostrednej blízkosti. (najmä hygiena a čistota) 
 
Ing. Čekovský Pavol 
-požiadal o informáciu – ako je využívané ihrisko a či je zabezpečený a vyvesený 
prevádzkový poriadok ihriska. Nakoľko nebol prítomný správca ihriska p.Bartko –  
informácia bude podaná na najbližšom stretnutí členov MsV. 
 
K bodu č. 4: 
Ing. Schlosser poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí MsV a pozval na zasadnutie 
MsV, ktoré sa uskutoční 12. januára 2017.  
   
V Spišskej Novej vsi dňa 7. novembra 2016 
 
                             Ing. Schlosser Ivan 
         Predseda MsV č. 1 


