
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta z dňa 07.09.2017 od 17:00 – 18:00 

 

Prítomní: 

Ing. Schlosser Ivan, Ing. Majerník Ondrej, Ing. Bartko Martin, Vaic Ľubomír, Mikolaj 

Rudolf, Ringoš Štefan, Mgr. Kocúr Miloš, Ing. Sad Juraj, PhD. 

Neprítomní: 

Ing. Mgr. Petko Peter, PaedDr. Varga Milan, Ing. Čekovský Pavol 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Kontrola plnenia úloh 

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

 4. Záver 

K bodu 1: 

Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie. Privítal hostí a členov 

MsV č. 1 na zasadnutí a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

K bodu 2: 

Ing. Schlosser v krátkosti zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí. 

Členovia MsV č. 1 požadujú v prípade, že osvetlenie multifunkčného ihriska je spustené o 

inštruktáž k zapnutiu a prevádzke (OVaD). 

Následne vyzval členov MsV č. 1 a prítomných občanov, aby v diskusii predložili 

požiadavky a pripomienky. 

K bodu 3: 

p. Mašlejová 

 požiadala o zrealizovanie vysprávok na Sadrovcovej ulici, prípadne aspoň 

o vyrovnanie komunikácie recyklikou (OVaD); 

 požiadala o doplnenie osvetlenia na Sadrovcovej ulici (OKS); 

 požiadala o osadenie informačného smerovníka s názvom ulice (Sadrovcová 21, 23) 

vzhľadom na skutočnosť, že ani záchranná služba nevie danú adresu nájsť; 

p. Novák 

 požiadal o rozšírenie autobusových spojov do okrajových lokalít Novoveskej Huty 

(Pioniersky tábor, horný koniec Novoveskej Huty); členovia MsV č. 1 odpovedali, že 

pred niekoľkými rokmi bola snaha o rozšírenie autobusových spojov, ale z dopravno-



technických dôvodov (príliš úzka komunikácia) rozšírenie spojov nie je možné; 

 požiadal o úpravu komunikácií (OVaD); členovia MsV odpovedali, že v súčasnosti 

v meste prebieha veľká rekonštrukcia pozemných komunikácií a chodníkov, do ktorej 

sú zahrnuté aj komunikácie v Novoveskej Hute; 

 požiadal o osadenie kvetináčov pred bytový dom na Sadrovcovej ulici (OKS); 

p. Nováková 

 požiadala o vybudovanie nových prístreškov, ktoré zastrešujú zberné nádoby na 

komunálny odpad; členovia MsV odpovedali, že vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná 

o súkromný pozemok nie je možné danej požiadavke vyhovieť; 

Ing. Majerník 

 žiadal o informáciu, prípadne telefónne číslo na niekoho, kto rieši krízové stavy cez 

víkendy (napríklad pri upchatí dažďovej kanalizácie); 

Ing. Bartko 

 požiadal o nápravu poškodených poklopov na uliciach Horská – Slnečná a Jasná – 

Hnilecká (OVaD); 

Ing. Schlosser 

 požiadal o prehodnotenie osadenia retardéra na pozemnej komunikácii pred 

Poľovníkom pri výjazde z Rybničnej ulice (OVaD); 

 požiadal o namaľovanie žltej čiary pred potravinami, ale osadenie dopravného 

značenia, ktoré by zabránilo kolíznym situáciám vznikajúcim pri vykladaní tovaru 

(OVaD); 

K bodu 4: 

Predseda MsV č. 1 poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 

č. 1. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 02.11.2017 vo štvrtok o 17:00, Požiarna zbrojnica. 

Plán zasadnutí MsV č. 1 Novoveská Huta na rok 2017: 

02.03.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

04.05.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

06.07.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

07.09.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

02.11.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

 

Zapísal: Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11.09.2017 

 

Ing. Schlosser Ivan 

predseda MsV č. 1 


