
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta zo dňa 5. 3. 2015 

 
Prítomní: 
Ing. Schlosser Ivan, Ing. Majerník Ondrej, Mikolaj Rudolf, Ringoš Štefan, Ing. Sad Juraj, 
PhD., Mgr. Kocúr Miloš 
 
Neprítomní: 
Ing. Mgr. Petko Peter, Ing. Bartko Martin, Ing. Čekovský Pavol, PaedDr. Varga Milan, Vaic 
Ľubomír, Neuvirth Pavol 
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia 
  2. Informácia o stretnutí predsedov MsV 
  3. Diskusia 
  4. Záver 
 
K bodu 1: 
Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie.Privítal členov MsV č. 1 na 3. 
zasadnutí v r. 2015 a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
K bodu 2: 
Ing. Schlosser informoval členov MsV o stretnutí predsedov mestských výborov, ktoré sa 
konalo dňa 4. 3. 2015 v zasadačke Mestského úradu. Na tomto stretnutí informoval vedenie 
Mesta a ostatných predsedov o činnosti výboru a predniesol hlavné požiadavky za MsV č. 1: 
– rekonštrukcia Rybničnej ulice 
– výstavba multifunkčného ihriska 
– vypracovanie projektovej dokumentácie chodníka pre peších na ul. Novoveská cesta 
 
K bodu 3: 
p. Mikolaj – člen MsV 
- aký bude ďalší postup vo veci multifunkčného ihriska. Odpovedal Ing. Schlosser: úloha je 
daná, lokalita určená, momentálne je na ťahu mesto. 
- zaujímal sa o termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov pred jarným upratovaním. 
Odpovedal Ing. Sad, PhD.: kontajnere budú pristavené približne v rovnakom čase ako po 
predchádzajúce roky. 
 
p. Ringoš – člen MsV 
- poinformoval MsV o zanedbanom stave Medvedej dolky a o potrebe vyrezať stromy (brezy) 
v hornej časti cintorína. 
 
Ing. Majerník – poslanec MsZ 
- informoval členov MsV o plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva v apríli, kde sa 
bude prejednávať zmena rozpočtu a budú zahrnuté hlavné požiadavky mestských výborov. 
 
Ing. Schlosser – predseda MsV 
- informoval o možnosti využívania nástenky/informačnej tabule, kde je možné informovať 
občanov Novoveskej Huty o plánovaných akciách. 
 
K bodu 4: 
Predseda MsVpoďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV č. 1. 



Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 7. 5. 2015 vo štvrtok o 17.00 h, Požiarna zbrojnica. 
 
 
Zapísal: Ing. Juraj Sad, PhD. 
 
 
 

Ing. Schlosser Ivan 
predseda MsV č. 1 

 
 
 
 
 
 
 

 


