
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

zo dňa marca 2012 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing. Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, p.Greschnerová, 
p.Mišenda,   p. Neuwirth – MsÚ, Mgr. Kocúr - MsP 
Neprítomní:  Ing. Petko Peter – ospravedlnený, PaedDr. Olejník – ospravedlnený, Ing. 
Čekovský Pavol - osprevedlnený 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 12.01.2012 
                        3. Rôzne 

4. Záver 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV. 
 
K bodu 2: 
K úloham zo zasadnutia MsV zo dňa 12. 01.2012 predseda MsV – oboznámil členov 
s odpoveďami na jednotlivé úlohy od kompetentných pracovníkov Mesta SNV, a to pri 
úlohách č. 1, 3/2012 – oddelenie výstavby a dopravy – všetky úlohy budú zrealizované 
v jarných mesiacoch roku 2012. K úlohe č. 2 – táto úloha je v plnení nakoľko MsÚ – 
oddelenie organizačné objednalo predmetné tabule u dodávateľa. Po obdržaní objednaných 
tabúľ názvov ulíc budú predmetné ulice následne označené pracovníkmi MsÚ. 
 
K úlohe č. 4/2012 – geodetické vytýčenie brehových čiar miestneho potoka – vyjadril sa 
poslanec MsZ Ing. Majerník  s poverením Ing. Kellnera (odd. evidencie majetku Mesta 
Sp.N.Ves) – informoval prítomných, že na predmetné zameranie brehovej čiary a príslušnej 
ochrannej – prístupovej zóny na miestnom potoku, ktorý prechádza cez Novoveskú Hutu 
MESTO Spišská Nová Ves nemá na túto realizáciu vyčlenené finančné prostriedky 
a z majetkového hľadiska, je jeho majiteľom a aj povereným správcom inštitúcia Povovodie 
Bodrogu, Hornádu a Bodvy.  
P. Šarga Štefan – člen MsV – oponoval, že je potrebné tieto finančné prostriedky nájsť 
nakoľko v minulom období počas povodní z tohto dôvodu , že tieto priestory okolo 
uvedeného potoka sú svojvoľne zabrané resp. zastavané občanmi Novoveskej Huty, čím  
došlo k značným škodám na majetku, nakoľko nebol možný prístup strojovej techniky 
k brehovej čiare miestneho potoka pre zabránenie resp. odstránenie vplyvu povodní. 
Táto žiadosť zo strany obyvateľov bola prednesená taktiež aj na stretnutí obyvateľov Nov. 
Huty s vedením a predstaviteľmi Mesta Sp.Nová Ves konaného dňa 9. marca 2011, kde bola 
prisľúbená zo strany vedenia Mesta Sp.Nová Ves pomoc v tejto problematike,  ktorá sa 
bytostne dotýka všetkých občanov Novoveskej Huty, aby nedošlo k ďalším škodám na 
súkromnom, resp. verejnom majetku.   
 
K bodu 3: 
Ing. Schlosser – reagoval na podnet p.Greschnerovej, s nespokojnosťou občanov Nov. Huty 
s realizáciou zimnej údržby v zimnom období 2011-2012. Navrhol preto (viď úlohy 
a uznesenie) , aby pred zimnou údržbou nasledujúceho zimného obdobia boli pozvaní 
kompetentne zodpovední pracovníci MsÚ v spolupráci s dodávateľskými organizáciami, za 
účelom dohody o spôsobe a organizácii realizácie zimnej údržby v Nov.Hute pred zimnou 



údržbou 2012/2013 – nakoľko dochádza ku niektorým kritickým miestam , kde nie je možné 
z dôvodu stiesnených podmienok zrealizovať zimnú údržbu bežným spôsobom a technikou – 
resp. táto zimná údržba je veľmi oneskorená. 
P. Šarga – člen MsV, taktiež uviedol, že zimná údržba je zväčša prevádzaná LEN na 
hlavných ťahoch miestnych komunikácií. Problém je na priľahlých a vybočujúcich krátkych 
uličkách, kde sa  zimná údržba neprevádza  a tak to zostáva len na svojpomoci obyvateľov. 
 
Ing. Schlosser - ďalej navrhol – novú lokalitu – resp.pozemok,  na realizáciu výstavby 
multifunk čného športového ihriska s postupnou dostavbou športového centra – jedná sa 
o pozemok p. Štraucha L. a rodinných príslušníkov. 
MsV č. 1 – jednohlasne súhlasí, aby Mesto Spišská Nová Ves začalo na podnet MsV č.1 
rokovanie s majiteľmi uvedeného pozemku o jeho odkúpenie pre zamýšľané účely MsV 
č.1 a obyvateľov Nov.Huty. 
 
p. Greschnerová – vyjadrila požiadavku na umiestnenie nádob na plasty a sklo pred 
miestnymi potravinami a Predajným stánkom Chlieb-pečivo v uvedenej lokalite Novoveskej 
Huty. 
 
p. Ringoš – oznámil, že je zalomená a nepriechodná rúra verejnej kanalizácie pod 
pionierským táborom – nutná jej urýchlená oprava (Požiadavka o reklamáciu, nakoľko práce 
na úprave kanalizácie v tomto úseku boli prevádzané v 4/Q 2011!).   
 
p. Mikolaj – opätovne upozornil, že je potrebné dispozične upraviť osadenie ale aj technicky 
upraviť priestor pred orientačnými tabuľami Nov. huty pred Poľovníkom , nakoľko tam stále 
stojí voda po dažďoch – vybetonovať resp.vydlaždiť, aby sa plocha pred tabuľami navýšila.  
Ing. Schlosser – navrhol stretnutie s kompetentnými Mesta v teréne za účelom vyriešenia 
dlho diskutovaného problému. 
Ing. Majerník – vzniesol požiadavku na úpravu plochy pred zariadením Poľovník – v zadnej 
časti, kde je zrealizovaný prístrešok – je potrebné upraviť plochu pre účely konania 
niektorých akcií v letnom čase – na tejto terase – priestor je nebezpečný a môže dôjsť k úrazu 
návštevníkov a obyvateľov, resp. detí, ktoré sa hrajú v predmetnom priestore. 
 
p. Neuvirth – oddelenie KS plánuje jarné upratovanie v Nov. Hute – pristavenie kontajnerov 
v dobe od 23.-25.04.2012 – lokality budú uverejnené v Íčku – resp. na vývesných skrinkách 
na jednotlivých uliciach. 
 
p. Kocúr – člen MsV za MsP a občan Nov.Huty oboznámil prítomných, že požadovaný 
priepust popod hl.cestu ul.Novoveská cesta nebol doteraz vyčistený a po tomto zimnom 
období je taktiež spadnuté jeho zábradlie s betónovým základom na jeho vstupnej strane. 
Ing. Schlosser – osobne požiada vedúceho odd. výstavby o urgenciu u správcu cesty – SSC, 
nakoľko prednesená požiadavky bola na MsÚ predložená a aj urgovaná v predošlom roku. 
Taktiež predniesol vzniesť požiadavku na SSC, za účelom úpravy – odstránenie posypového 
materiálu po tohtoročnej zimnej údržbe 2011/2012, nakoľko v predošlom období táto činnosť 
nebola podľa vyjadrenia občanov prevádzaná. 
 
 
 
 
 
 



Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves: 
 
 

5/2012 Opraviť zalomenú rúru pod Pioniesrkým táborom - Reklamovať u dodávateľa 
predchádzajúcich prác na kanalizácii v 4/Q 2011.  

 
6/2012 MsV č. 1 – žiada o zrealizovanie a osadenie nádob na sklo a plasty v priestore 

pri miestnych potravinách – požiadavka občanov Nov. Huty. 
 
7/2012 Opätovná požiadavka MsV č.1 – Žiadosť, aby Mesto Sp. Nová Ves vyzvalo 

vlastníka, resp.správcu potoka Holubnica v úseku cez miestnu časť Novoveská 
Huta – Povodie Bodrogu, Hornádu a Bodvy, aby prial potrebné opatrenia pre 
sprístupnenie brehovej čiary uvedeného potoka, za účelom možného prístupu 
požadovaných mechanizmov a techniky (obavy z možných následkov 
povodní). 

 
8/2012 MsV žiada o pracovné stretnutie kompetentných pracovníkov a MsV č. 1 

v teréne za účelom dispozične upraviť osadenie ale aj technicky upraviť 
priestor pred orientačnými tabuľami Nov. huty pred Poľovníkom po 
konzultácii s Msv č.1 a taktiež plochy na terase Poľovníka – podľa finančných 
možností MsÚ. 

 
9/2012 Opätovná požiadavka na SSC o vyčistenie priepustu a opravu zábradlia – 

Novoveská cesta 24. 
 
10/2012 MsV č. 1 žiada Mesto SNV o požiadavku na SSC, za účelom úpravy – 

odstránenie posypového materiálu po tohtoročnej zimnej údržbe 2011/2012, 
nakoľko v predošlom období táto činnosť nebola podľa vyjadrenia občanov 
prevádzaná. 

 
 
 
           Ing. Schlosser Ivan 
          predseda MsV č. 1 
 

 
   


