
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

zo dňa 6. septembra 2012 
 
Prítomní: Ing. Majerník, Ing. Čekovský, p. Ringoš, p. Mikolaj, p. Šarga, Mišenda E., 
PaedDr.Olejník,  p. Neuwirth – MsÚ, Mgr. Kocúr, p. Kočtuch – MsP, p. Greschnerová,  
Neprítomní: Ing. Petko, Ing. Schlosser - PN  
Hostia:  
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh z predchádzajúcich zasadnutí MsV č. 1 v r. 2012 
  3. Pripomienky, návrhy občanov a hostí zasadnutia MsV 
  4. Pripomienky, návrhy členov MsV č. 1 
                        5. Rôzne 

6. Záver 
 
K bodu 1: Podpredseda Mestského výboru Ing. Majerník otvoril zasadnutie a  privítal členov 
MsV. 
 
K bodu 2: 
K úlohám zo zasadnutí MsV č. 1 v r. 2012: 

- Oddelením výstavby MsÚ bolo zrealizované odvedenie dažďovej vody z priestorov 
informačných tabúľ a vstupu k detskému pieskovisku.   

- V druhej etape dôjde k odvodneniu priestoru pred miestnym parkom do susediaceho 
potoka. 

- Oddelením výstavby MsÚ boli zrealizované opravy všetkých kanalizačných šácht 
podľa predloženého zoznamu a požiadaviek MsV č. 1.   
 

p. Neuwirth informoval, že je potrebné prevzatie vyrobených doplňujúcich tabúľ ulíc pre ich 
dooznačenie s následným umiestnením na dohodnutých miestach. 
Informoval taktiež o plánovanej odstávke dodávky VSE na ul. Rybničnej a Novoveskej ceste. 
OKS bol predložený návrh na deň a miesta umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre 
jesenné upratovanie 2012. 
 
Ing. Majerník informoval prítomných, o aktivitách pri vybavovaní  predošlých požiadaviek 
MsV č.1 a občanov Novoveskej Huty, a to: 

a) Dohoda s Mestom Sp. N. Ves v zastúpení primátorom PhDr. Volným o výstavbe 
multifunkčného ihriska v priestoroch areálu miestnej Materskej školy s termínom 
realizácie v r. 2013. 

b) Stretnutia s kompetentnými pracovníkmi Mesta, Eurobusu a dopravného inšpektorátu 
PZ SR pre zriadenie predĺženia trasy MHD do miesnej časti konca ul.Horskej. Mesto 
vyvíja maximálnu snahu pre splnenie požiadaviek kompetentných orgánov pre 
povolenie uvedeného zámeru. 

c) Medvedia Dolka - Prístrešok, t. č. udržiavané Lesmi Mesta SNV v provizórii do r. 
2013, kedy bude zrealizovaná komplexná obnova uvedeného objektu, odkiaľ bude 
taktiež vybudovaný lesnícky náučný chodník. 

 
  

 



K bodu 3: 
– zasadnutie bez účasti hostí. 
 
 
p. Mišenda –  informoval o požiadavke zriadenia doplňujúcej zastávky MHD pre  spoje 
k zastávke Pod Pionierskym táborom. 
 
Mgr. Kocúr – informoval za MsP o dvojnásobnej obhliadke lesíka medzi ul.Jasná a Slnečná 
na podnet p.Kopčákovej z predchádzajúceho zasadnutia MsV. Pri obhliadke uvedeného 
okolia neboli zistené žiadne závažnosti. 
 
Ing. Majerník – prítomní členovia výboru sa zhodli s navrhovaným termínom najbližšieho 
plánovaného stretnutia MsV č. 1 na štvrtok 8. 11. 2012 o 17.00 hod. 
 
 
 
Úlohy pre MsÚ Sp. Nová Ves:  
 

- Bez prijatia nových úloh. 
 
 
 
 
 
         Ing. Schlosser Ivan 
           predseda MsV č. 1 
 

 
   


