
Zápisnica 
zo stretnutia obyvate ľov Novoveskej Huty  

s vedením a predstavite ľmi Mesta Spišská Nová Ves  
konaného 9. marca 2011 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia . 
  2. Predstavenie pozvaných hostí.     
  3. Predstavenie nových členov MsV č. 1 v Novoveskej Hute. 

4. Príhovor primátora mesta a ostatných hostí. 
5. Diskusia – predložené návrhy občanov, pripomienky. 
6. Záver stretnutia 

 
K bodu 1:  Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser Ivan otvoril zasadnutie, privítal 
predstaviteľov mesta Spišská Nová Ves a prítomných občanov Nov. Huty. 
 
K bodu 2:  
- predseda MsV privítal primátora mesta PhDr. Volného J., PhD.; PhDr. Semeša M., PhD. - 
zástupcu primátora;  Mgr. Grečkovu L. - zástupkyňu primátora; Ing. Gondu J. - vedúceho 
OVaD; A. Boroňa - zástupcu MsP; Ing. Majerníka O. - poslanca MsZ za volebný obvod Juh. 
 
 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser predstavil nových a staronových členov MsV, ktorí boli schválení MsZ pre 
mestskú časť Novoveská Huta. Oproti prvotným návrhom boli nahradení 5 noví členovia. 
 
Zloženie MsV č. 1: 
predseda   - Ing. Schlosser Ivan 
podpredseda   - Ing Majerník Ondrej - poslanec MsZ 
gestor za MsÚ  - PaedDr. Olejník Ján - vedúci OKS 
zapisovateľ   - Neuvirth Pavol 
členovia     - Šarga Štefan, Ing. Čekovský Pavol, Ringoš Štefan,  

Ing. Petko Peter, Mišenda Eduard, Mikolaj Rudolf,  
Greschnerová Štefánia 
 

Predseda MsV oboznámil prítomných s činnosťou MsV a akú úlohu spĺňa smerom k MsZ - 
MsV je len poradným orgánom, nie rozhodujúcim.  
 
K bodu 4: 
Primátor mesta poďakoval občanom Nov. Huty za volebné hlasy, ktoré odovzdali 
v posledných voľbách do orgánov samosprávy mesta Spišská Nová Ves.  
Vyjadril aj poďakovanie odchádzajúcemu výboru, ktorý pracoval v Nov. Hute.  
Poprial novozvolenému výboru, aby úspešne napredoval a pokračoval v začatej práci v tejto 
oblasti; oboznámil prítomných, že došlo k zmene štatútu MsV, že nemusí byť predsedom 
MsV poslanec MsZ. 
Pri posledných voľbách boli volebné okrsky rozdelené na dve a deliacou čiarou je 
pretekajúci Hornád cez mesto Spišská Nová Ves. Jedná sa o volebné okrsky - Sever a  Juh. 
Týmto sa dosiahol pre jednotlivé výbory silnejší mandát v jednotlivých lokalitách pôsobiacich 
na MsV. 
MsV je v súčasnosti 9. Do MsZ bolo zvolených 19 poslancov (pri počte obyvateľov do 40 tis. 
od 19 do 25 poslancov).  
V mesiaci apríl v rámci prvej zmeny rozpočtu budú môcť disponovať aj MsV s menšími 
financiami, ktoré budú jednotlivým MsV pridelené. 
K otázke miestneho športoviska sa primátor mesta vyjadril, že v prvom kroku je potrebné 



vyriešiť pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. 
Predseda MsV poďakoval p. primátorovi a slovo odovzdal poslancovi za MsV p. Majerníkovi.  
Podpredseda výboru p. Majerník  poďakoval bývalému MsV a taktiež občianskemu 
združeniu pôsobiacom v Nov. Hute pri organizovaní v minulom období kultúrne, športové 
a iné podujatia. 
Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 (rodil sa veľmi zodpovedne) - v roku 2011 sa bude 
pokračovať v realizácii ulici Poľná. Oboznámil prítomných so športovou činnosťou medzi 
Hutou a Ferčekovcami, ktorá sa realizovala v minulom období. 
Ing. Gonda  - vedúci výstavby a dopravy - od roku 2001 bol najväčší proces pri realizácii 
výmeny asfaltových ciest v lokalite Nov. Huta. Bol zrealizovaný projekt na realizáciu 
alabastrového námestia, naplňanie štandartov, realizácia chodníkov pri štátnej ceste – 
regulácia potokov aj za prispenia obyvateľov Nov. Huty.  
Pri záplavach a odstraňovaní ich následkov sa do niektorých časti nie je možné dostať 
technikou, nakoľko boli územia pozdĺž toku zabrané samotnými obyvateľmi Nov. Huty bez 
súhlasu vlastníka t.j. mesta Spišská  Nová Ves v ochrannom pásme Povodia BHaB. 
Rožšírovanie IBV, komunikácie je proces, ktorý sa nikdy nekončí a realizuje sa s možnosťou 
na finančné zdroje v danom období. 
 
K bodu 5: 

Predseda MsV oboznámil prítomných, že na poslednom zasadnutí MsV bola 
predložená požiadavka na osadenie 2ks vývesných schránok na na ulicu Horskú 
a tiež ku bývalému pionierskemu táboru, kde budú vyvesené zápisnice z rokovania 
MsV, kontakty členov MsV a taktiež veci, ktoré sa dotýkajú práce MsV.  

p. Ševčíková: 
-nespokojná s cestou na ulici Sádrovcová- je rozbitá, ďalej na ulice Rudná a Medená, 
odiaľ vyteká spodná a povrchová dažďová voda a znečisťuje tým komplet celú 
predmetnú lokalitu. Ďalej sa informovala, kto povolil na ulici Rudná chovnú stanicu 
psov, nakoľko občanom predmetnej lokality  znepríjemňuje životné podmienky 
(zápach a smrad, štekanie psov). 

p. Krišpinová: 
- vyslovila nepokojnosť, že v Nov. Hute sa za posledné roky nič neurobilo, úroveň 
v Nov. Hute klesla za posledné roky, cesty neboli opravované. 
Ďalej vo večerných hodinách stoja auta s drevnou hmotou pri zariadení Poľovník, 
kde je tento priestor značne znečisťovaný. Lesy sú značne poškodené 
a zdevastované. Poukázala na autobusovú zástavku na Novoveskej  ceste 
a Režňákovej Vile, ktorá je v dezolátnom stave - značne poškodená a nebezpečná, 
ktorá ohrozuje zdravie obyvateľov. 

p. Šimko: 
- opýtal sa vedenia mesta či trvá na svojou bývalom tvrdení, že nebude súhlasiť 
s ťažbou uránu v lokalite Nov. Huta, nakoľko opätovne prebiehajú kontrolné vŕty 
v jednotlivých miestach v Nov. Hute. 
- zaujímal sa v akom štádiu je projekt Dorchester a ďalší projekt Horský park 
- informoval prítomných, že sa robia cesty, ale z jeho pohľadu veľmi nekvalitne ( nie 
sú okolo ciest vybudované rigoly na odvod vody) 
- informoval sa, prečo v miestnej časti Nov. Huty nie sú pravidelné meranie rýchlosti 
zo strany štátnej polície, nakoľko pravidelne sa tú nedodržiava rýchlosť , ktorá je na 
Hnileckej ceste povolená 
- na tejto ceste sa v poslednom období zvýšil prejazd ťažkých nákladných áut  

 
Ing. Schlosser: 

- vyjadril sa k otázke vyvierajúcej vody v jednotlivých lokalitách, čo je aj jedným 
z prijatých opatrení z  prvého zasadnutia MsV č. 1 - je naplánované stretnutie 
s kompetentnými predstaviteľmi mesta,  pôjdeme sa pozrieť na predmetné miesta  
(ulice Rudná, Medená, Tichá). 

 



p. Šarga Štefan: 
 

- predchádzajúci MsV prijal hlavné úlohy na rok 2011, lepšie je prijať menej úloh a to, 
aby bola kvalita na úkor kvantity.  
Ďalej sa vyjadril k povodniam, ktoré boli v roku 2010, nebol prístup k potoku , ktoré je 
za jednotlivým domami v Nov. Hute. Tento prístup bol svojvoľne zastavaný občanmi 
Nov. Huty bez súhlasu mesta Spišská nová Ves.  
Vyzval zodpovedných, aby písomnou cestou upozornili predmetných majiteľov, aby 
tento problém sa vyriešil a vo vlastnom záujme odstránili stavby, ktoré sa na týchto 
pozemkoch v súčasnej dobe nachádzajú.  
Upozornil na zlú údržbu pri vysprávkach ciest po zimnej údržbe. Vyjadril sa 
k zriadeniu športového ihriska, že bolo by dobre využiť priestor bývalého tenisového 
kurtu Východoslovenských kameňolomov a. s. 
- predniesol požiadavku na realizáciu Domu smútku, ktorá už bola naplánovaná pred 
20 rokmi - v akom stave sa nachádza. 
 

p. Jur čík: 
 

– upozornil na vyčistenie potokov, ktoré vychádzajú z lesov mesta Spišská Nová 
Ves, nakoľko nachádzajú sa tam konáre a ostatný neporiadok, ktorý bol pri 
posledných záplavách príčinou vyliatia sa jednotlivých korýt malých potôčikov; 

– upozornil na problém s rúrou, ktorá je osadená v potoku za požiarnou ochranou - 
tento problém bol taktiež predostretý bývalému MsV- je potrebné tento problém 
vyriešiť, nakoľko rúra je znečistená odpadom; 

– upozornil na vyčistenie jednotlivých rigolov v Nov. Hute - využiť aktivačné práce 
na predmetné čistenie - smer Rybníky; 

– na cintorín je potrebné zrealizovať novú prístupovú cestu; 
– informoval sa o poplatku za psa - je presvedčený, že poplatok za psa je veľmi 

vysoký, nakoľko sa jedná o strážneho psa v rodinnom dome; 
– pri ceste smerom k Poľovníkovi nie vyznačený prechod pre chodcov na ulicu 

Sádrovcovú; 
– vyslovil nespokojnosť so zimnou údržbou. 

 
p. Lučivjanský: 
  

- požaduje na základe minuloročný záplav vyčistenie potoka Holubnice od Nov. Huty 
až po Madaras Park. 

 
 
p. Štofko: 
  

- požaduje aj napriek narýchlo zrealizovanému prístupu pred zimou 2010 k rodinným 
domom na ul.Hnilecká cesta (za potokom) od ul. Bronzová o obnovenie mosta 
zničeného minuloročnou povodňou, nakoľko zimná údržba nebola na tejto 
komunikácii vôbec prevádzaná, ani teraz nie je udržiavaná, je nespevnená a môže 
spôsobovať škody na oplotení a súkromnom majetku občanov susediacich rodinných 
domoch; 

- ďalej upozorňuje na majetkovo nevysporiadanú ul. Bronzovú (nie je v majetku 
Mesta), ktorej predĺžením je súčasná prístupová komunikácia, ako náhrada za 
spadutý most. 
 

p. Kačír: 
  

- Oboznámil prítomných  o spôsobe výstavby uvedeného mosta podľa slov jeho 
starého otca p. Kupčíka - svojpomocne a za pomoci vtedajšieho š. p. Uranový 



prieskum; 
- požaduje jeho obnovenie, nakoľko slúžil danej lokalite 50 rokov a po jeho poškodení 

záplavami r. 2010 bol materiál (koľajnice - možný na jeho opätovné využitie) pri 
odstraňovaní škôd následkom povodní na základe pokynov prac. mestského úradu 
odvezený. 
  
Ing. Gonda Jozef - vedúci OVaD 

 
- vyjadril sa k pripomienkam k zmene cestovného poriadku - zmena bude platná od 1. 

4. 2011. Zosúladenie cestovných poriadkov sa realizuje k 15. 12. 2011 - SAD + ŽSR. 
Jednotlivé pripomienky občanov Nov. Huty k cestovnému poriadku boli odovzdané 
MsV č. 1 k ich posúdeniu a následne odovzdaniu MsÚ oddelenie výstavby a dopravy; 

-  k otázke čistenia potokov - vodné toky NIE sú v majetku Mesta SNVS - čistenie NIE 
je v kompetencii mesta Spišská Nová Ves, ale SVP a správa Povodia Bodrogu 
Hornádu a Bodvy. Pri povodniach mesto chránilo súkromný majetok obyvateľov, kde 
bola prekopaná hrádza na Prednej Hute - tieto práce financovalo mesto Spišská 
Nová Ves; 

- prechody pre chodcov - cesta nie je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, jedná 
sa o cestu , ktorá je v správe KSK - označenie prechodu zo strany mesta, by došlo 
k porušeniu zákona o cestnej doprave na predmetnej komunikácii; 

- pri poslednej záplave došlo k porušeniu mosta, ktorý nebol majetkom mesta. Mesto 
v zimných mesiacoch roku 2010 mesto provizórne pristúpilo k realizácii zadnej cesty 
na zásobovanie rodinných domov v tejto časti Hnileckej ulice - zadné trakty. 

 
p. Mišenda Eduard: 
 

- mal pripomienku k autobusu z akého dôvodu nechodí od centra Nov. Huty  po 
Horskej ul. smerom až ku Tichej ul., resp. Poľnej ul. 
 

 
p. Černická: 
 

- poukázala na zlý stav Rybničnej ulice, jej poškodzovanie ťažkými mechanizmami 
a nákladnými aut. - kamiónmi z podnikateľskej činnosti, najmä Lesy mesta SNV...; 

- aký je návrat peňazí z daňových odvodov Fy a závodov v Novoveskej Hute? 
 
 
Ing. Majerník Ondrej: 
 

- vyjadril s k cestovnému poriadku a jednotlivým pripomienkam obyvateľov Nov. Huty  
pripomienky, s ktorými bude súhlasiť aj MsV budú zaradené do cestovného poriadku 

- pripomienky, aby spoj chodil o 24.00 hod aj do Nov. Huty (zo strany SAD bola 
zrealizovaná kontrola predmetného spoja - jednalo sa max. o 2 ľudí (ekonomicky je 
to nevýhodne); 

- k otázke nevhodnej opravy schodov na miestnej MŠ - predmetné práce sú 
v reklamácii - bude oslovená firma, ktorá práce realizovala. 

 
PhDr. Semeš Miroslav, PhD. - zástupca primátora 
 

- vyjadril sa k otázke kultúry mesta - nakoľko obyvateľka Nov. Huty nebola spokojná 
s celkovou kultúrou v meste Spišská Nová Ves; 

- mesto podporuje všetky kultúrne akcie a taktiež dotuje všetky organizácie, ktoré sú 
na území mesta, vrátane predškolských zariadení (iné mesta dotácie zrušili); 

- k otázke dopravy - výskumný ústav dopravy zrealizoval štatistiku dopravy v meste 
Spišská Nová Ves - najviac najazdených kilometrov. 



 
p. Gončár 
 

- zimná údržba v Nov. Hute bola katastrofálna zo strany občanov bola veľká 
nespokojnosť; 

- požaduje obmedziť celkovú rýchlosť v Nov. Hute a taktiež vyznačiť dopravným 
značením priestor pred Poľovníkom; 

- zamedziť svojvoľné parkovanie nákladných áut a kamiónov v priestoroch v lokalite  
pred Poľovníkom. 

 
PhDr. Volný Ján, PhD. - primátor mesta 
 

- vyjadril sa k jednotlivým otázkam obyvateľov: 
- Mesto Spišská Nová Ves nebude súhlasi ť v žiadnom prípade s ťažbou uránu 

a stanovisko nemení; 
- k otázkam výstavby stredísk Dorchester - projekty na 5 rokov - firma tento projekt 

prehodnocuje; 
- stredisko Horský park - v súčasnej dobe na realizáciu projektu nie sú schválené 

finančné prostriedky; 
- zimná údržba je zabezpečovaná viacerými dodávateľmi (Nov. Huta, Ferčekovce, 

samostatné mesto Spišská Nová Ves), z dôvodu veľké prívalu tažkého snehu 
v jednotlivých vyššie uvedených lokalitách boli riešené prioritné miesta. Medzi túto 
prioritu sme boli resp. sme sa rozhodli z dôvodu ohrozenia životov a zdravia vyčistiť 
prístupovú cestu a parkoviska na miestnej Poliklinike na ulici Jána Jánskeho (aj keď 
táto lokalita nie je majetkom mesta - je v správe KSK); 

- Mesto Spišská Nová Ves vyhodnotí priebeh zimnej údržby a všetky nedostatky 
vzniknuté sa zaradia do opatrení pre nasledujúcu zimnú údržbu, aby sa minulý stav 
údržby nezopakoval; 

- k otázke poplatkov za psov. V r. 2004 sa zvýšil poplatok z 1 000 Sk na sumu 3 000 
Sk. Následne v roku 2006 sa zrealizovala úprava z 3 000 Sk - 2 100 Sk (jedná sa 
o chov psov bytových domoch na území mesta Spišská Nová Ves); 

- poplatky sa nezvyšujú, ale sú kompenzované. 
 
Mgr. Grečková Lea - zástupky ňa primátora, taktiež poslanky ňa KSK - úsek 
dopravy: 
 
- všetky cesty II. - III. triedy, ktoré sú na území mesta Spišská Nová Ves sú v správe 

Košického samosprávneho kraja (v Nov. Hute sa jedná o Hnileckú a Nov. cestu); 
- peniaze, ktoré mali byť vyčlenené z operačného plánu boli v súčasnej dobe 

pozastavené - na údržbu nie sú financie v rámci celého Košického kraja; 
- poukázala na opravu, ktorá bola zrealizovaná v minulom roku pri zosuve prístupovej 

cesty do Nov. Huty - táto oprava aj napriek zlým poveternostným podmienkam bola 
zrealizovaná v podstate v krátkom čase; 

- peniaze, ktoré boli pripravené na opravy jednotlivých ciest museli byť z dôvodu 
povodní v roku 2010 presunuté na opravy po povodniach. 

 
 K bodu 5: 
 

- predseda MsV Ing. Schlosser poďakoval prítomným za účasť a ukončil predmetné 
stretnutie s občanmi. 

 
     
 
         Ing. Schlosser Ivan v. r.  
               predseda MsV č. 1 


