
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta zo d ňa  

23. februára 2011 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, Ing. Čekovský,  
     p. Mišenda, PaedDr. Olejník - MsÚ, Mgr.Kočtuch - MsP, p. Neuwirth - MsÚ 
Neprítomní: Ing. Petko - ospr., p. Benček 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Predstavenie novo-zloženého MsV č.1 - Nov.Huta 
                        3. Informácia o priebehu MsZ zo dňa 17.02.2011 – hlavné úlohy na rok 2011. 

4. Pripomienky a návrhy občanov Novoveskej Huty 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
 
K bodu 1:  Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie, privítal hostí 
a členov MsV. 
 
K bodu 2: 
Predseda Ing. Schlosser predstavil podpredsedu MsV - Ing. Majerníka - poslanca MsZ za 
volebný obvod, gestora za MsÚ PaedDr. Olejníka a ostatných členov MsV č. 1 - Nov. Huta.  
Oboznámil prítomných o odstúpení člena MsV p. Benčeka.  
Nový kandidát na člena MsV bude navrhnutý najbližšiemu zasadnutiu MsZ na schválenie. 
  
K bodu 3: 
Predseda MsV informoval o schválení rozpočtu MsZ dňa 17. 2. 2011 na rok 2011. Poslanec 
MsZ Ing. Majerník informoval predsedu a členov MsV, že na rok 2011 boli schválené 
finančné prostriedky na ukon čenie komunikácie a inžinierských sietí  na ulici Po ľná, 
ktorá sa realizuje od roku 2010. 
Bol predložený  novým členom MsV plán hlavných úloh na rok 2011, ktorý prijal MsV v roku 
2010. 
 
K bodu 4: 
- p. Mikolaj - člen MsV - informoval, že v Nov. Hute sa po uliciach opätovne voľne pohybujú 
vo večerných a skorých ranných hodinách psy.  
Zástupca Mestskej polície - je potrebné okamžite volať na bezplatnú linku 159. 
 
Predseda MsV Ing. Schlosser  
– vzniesol požiadavku obyvateľky Nov. Huty p. Markulikovej Zdeny, Slnečná 9095/9 na 
pripojenie na miestnu kanalizáciu - informáciu o možnom pripojení podá Oddelenie výstavby 
a dopravy pri MsÚ (Ing. Gonda, resp. Ing. Susa) - informoval p. Neuvirth zapisovateľ MsÚ. 
– vzniesol požiadavku na dodanie a umiestnenie ďalších 2 vývesných skriniek, za účelom 
zvýšenia informovanosti občanov - lokality umiestnenia budú určené členmi MsV. 
– vzniesol požiadavku p. Kocúrovej M. (správkyňa Rím.-kat. kostola) na úpravu vzrastlej 
zelene a následné kosenie pred kostolom v Novoveskej Hute - lokalita podľa pasportu bude 
zaradená do pravidelnej údržby verejnej zelene v lokalite Nov. Hute - informoval PaedDr. 
Olejník - gestor MsV a zároveň vedúci oddelenia kom. Servisu. 
– vzniesol požiadavku p. Mišendu Ladislava, ul. Jasná o probléme povrchovej vody 
vyrážajúcej z neidentifikovateľného zdroja z blízkeho lesa, resp. Fy Uranpres. 
– vzniesol požiadavku obyv. ul. Sádrovcová o riešenie problému s povrchovou vodou z ulíc 
Medená a Rudná - vytvorenie otvoreného rigola cez obidva ulice a zvedenie do blízkeho 
potoka po rekonštrukcii kanála - rigolu po ľavej strane komunikácie ul. Sádrovcová. 
 
 
 



Ďalej predseda MsV oznámil členom, že obyvatelia Nov. Huty majú záujem o verejné 
stretnuties predstaviteľmi mesta v čo najkratšom čase - MsV súhlasí  s verejným 
zhromaždením - termín a miesto konania bude včas oznámený (Z: Ing.Schlosser). 
Mestský výbor č. 1 - Novoveská Huta sa dohodol, že termíny zasadnu tia MsV budú 
v pravidelných intervaloch raz za dva mesiace každý  prvý štvrtok v priestoroch 
zasadačky požiarnej zbrojnice (klubu dôchodcov) -  a to nasledovne: 
 
  7. apríl 2011   - o 17.00 hod. 
  2. júna  2011   - o17.00 hod. 
  júl - august                          - letné prá zdniny 
  8. september 2011              - o 17.00 hod. (1.  sept. - št. sviatok) 
  3. november 2011               - o 17.00 hod. 
 
V prípade dôležitých prejednávaných úloh sa zasadnu tia MsV môžu doplni ť - MsV túto 
informáciu pred časne predloží ob čanom Nov. Hute na vývesných oznamoch. 

           
K bodu 5: 
p. Neuwirth informoval o príprave jarného upratovania v Novoveskej Hute ako aj 
o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov. Jarné upratovanie prebehne v dňoch 26., 27., 
28. apríla 2011. Presný rozpis rozmiestnenia kontajnerov bude zverejnený v Informátore 
a na výveskach. 
p. Mikolaj podal informáciu o problému pri vstupe na miestny cintorín z dôvodu rastúceho 
stromu, ktorý je v tesnej blízkosti vchodu - bude zrealizovaná tvaromiestna obhliadka 
v spolupráci s oddelením komunálneho servisu, kde budú na mieste prijaté opatrenia 
 
Úlohy pre Mestský úrad:  
 

1. Mestský výbor požaduje zakúpenie 2 ks vývesných skr iniek pre ú čely MsV 
č. 1 v Novoveskej Hute.  

2. Mestský výbor požaduje preveri ť možnos ť napojenia na miestnu 
kanaliza čnú prípojku pre p. Markulíkovu Zdenku - trvalý poby t Slnečná č. 
9095/9- oddelenie výstavby a dopravy pri MsÚ. 

3. Mestský výbor požaduje zvola ť tvaromiestné obhliadky a preveri ť možnos ť 
a spôsob vyriešenia problémov s povrchovou vodou - oddelenie výstavby 
a dopravy pri MsÚ 

       
                  

  
Ing. Schlosser Ivan 

          predseda MsV č. 1 


