
Zápisnica 
zo zasadnutiaMsV č. 1 – Novoveská Huta zo dňa  

2. júla 2013 
 
Prítomní: Ing. Schlosser, Ing.Majerník, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, p. Mišenda, PaedDr. 
Olejník 
Neprítomní: Ing. Petko, p. Greschnerová, Ing.Čekovský, p. Neuvirth – MsÚ, Mgr. Kocúr – 
MsP 
Hostia: bez 
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia  
  2. Kontrola splnených úloh z predchádzajúcich zasadnutí MsV 
  3. Podnety a pripomienky občanov a hostí 
  4. Podnety a pripomienky členov výboru 

5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal členov MsV 
a hostí prítomných na zasadnutí MsV č. 1. 
 
K bodu 2: 
K úlohám z predchádzajúcich zasadnutí MsV – informoval členov o ich priebežnom plnení 
v zodpovednosti kompetentných pracovníkov jednotlivých oddelení MsÚ Spišská Nová Ves. 
Ďalej oboznámil prítomných o osobnom stretnutí s p. Mikolajovou a informoval ju 
a odovzdal jej list Mesta Sp. N.Ves týkajúci sa žiadosti občanov časti Režňaková Vila 
o napojenie domácností na verejný vodovod. 
Na oddelení dopravy Mestského úradu sa na stretnutí s ved.oddeleniaIng.Susom dohodol 
o spôsobe prejednávania a prípadných zapracovaní predložených zmien v novom cestovnom 
poriadku MHD linky č. 3. Ako prvé budúprejednané podnety z predchádzajúceho stretnutia 
prednesené p. Juríkom a v druhom prípade p. Bolfovou a p. Jalčovou. Ďalšie podnety je 
potrebné prijímať cca do konca októbra 2013, ktoré budú následne predložené na Mesto k ich 
prehodnoteniu. 
 
K bodu 3: 
Predseda Mestského výboru tlmočil žiadosť p. Františka Schlossera a informoval prítomných 
o nemožnosti realizácie požadovaných úprav a opráv zo strany správcu – MsÚ odd.dopravy 
a výstavby na miestnej komunikácii na ul. Bronzovej, nakoľko prístupová komunikácia ku 
rodinným domom je majetkovo nevysporiadaná a je v majetku súkromných vlastníkov. 
Požiadal MsV č. 1 o spoluprácu a o zabezpečenie potrebných krokov zo strany 
kompetentných na odd.evidencie majetku MsÚ Sp.Nová Ves pre ich vysporiadanie. 
Podobný problém predniesol aj p. Šarga Štefan o majetkových pomeroch na parcelách v t. č. 
miestnej komunikácie ul. Horská, časť Okrúhla lúka (pod kostolom). 
 
K bodu 4: 
Ing. Majerník - prítomných informoval o priebehu posledného zasadnutia MsZastupiteľstva.  
Ďalej informoval o prísľube kompetentných o pokračovaní prác na rekonštrukcii ul. Poľnej 
ako aj jej t. r. dokončenie. 
Taktiež informoval prítomných o ukončení prác na rekonštrukcii  lesnej cesty medzi 
Nov.Hutou a Ferčekovcami na cyklochodník za pomoci Mesta Sp. N.Ves a Lesov Sp. N.Ves. 



 
 
Ing. Schlosser – taktiež poďakoval zainteresovaným za zrealizovanie dobrej myšlienky na 
skutočnosť. 
Poukázal na chýbajúce zábrany/zábradlie na „kamennom moste“ cez potok Holubnica pri 
výjazde od Poľovníka smer Rožňava. 
 
Predniesol prítomným návrh na zvolanie Verejného zhromaždenia občanov s Vedením Mesta 
Sp. Nová Ves. Zúčastnení zasadnutia s návrhom súhlasili a zhodli sa na predpokladanom 
termíne 16. resp. 23. 10. 2013. 
 
p. Šarga – sa informoval o dozore zo strany Mesta na oprave výtlkov. 
 
p. Mikolaj – v MeneOZ Nov. Huta predniesol poďakovanie Lesom SNV a Mestu SNV, odd. 
komunálneho servisu, za vytvorenie prístreškov v oblasti Rybníky. 
 
V zmysle Plánu zasadnutí MsV č. 1 na rok 2013 bude nasledujúce zasadnutie 

vo štvrtok 5. 9. 2013 o 17.00 hod. 
      
K bodu:5 – predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 
 
 
 
 
 
 
 
Úlohy pre MsÚ Sp. Nová Ves: 
 
3/2013 - Prehodnotiť spôsob zimnej údržby na zimné obdobie 2012/2013-Samostatne 

technikou pre komunikácie v Novoveskej Hute a samostatne pre Ferčekovce so 
zachovaním motohodín. 

 
4/2013 - Požiadavka na opravu „Kamenného mosta“ s dočasným osadením kovového 

zábradlia, t. č. nebezpečenstvo pádu. 
 
5/2013 - Požiadavka na odvodnenie Medenej ulice (vyvierajúca voda z lesa). Zimným 

namŕzaním znemožňuje prístup k RD, dochádza k ohrozeniu zdravia a majetku 
občanov.        

 
 
 
 
Ing. Schlosser Ivan 

          predseda MsV č. 1 
 

 
   


