
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta  

zo dňa 8. novembra 2012 
 
Prítomní: Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj, Ing. Čekovský P., p. Neuwirth - MsÚ, Mgr. 
Kocúr - MsP, 
Neprítomní: Ing. Petko Peter - ospravedlnený, PaedDr. Olejník - ospravedlnený, Štefánia 
Greschnerová - ospravedlnená, p. Šarga Š. - ospravedlnený 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV zo dňa 01. augusta 2012 
                        3. Rôzne 

4. Záver 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV a hostí prítomných na zasadnutí MsV 
 
K bodu 2: 
K úlohám zo zasadnutia MsV zo dňa 01.08.2012 predseda MsV – oboznámil členov 
s odpoveďami na jednotlivé úlohy od kompetentných pracovníkov MsÚ. 
K bodu 3: 
Ing.Schlosser – informoval MsV o nefunkčnosti kanalizácie na celej ulici Dúhova, nakoľko 
predmetné kanály sú zaplnené zeminou a tým sú nepriepustné. Pri dažďoch predmetná 
kanalizácia je nefunkčná – je potrebné vyčistenie kanalizácia požiadavka obyvateľov na 
predmetnej ulici pre oddelenie výstavby a dopravy. Zo strany OKS bola vyčistená kanalizácia 
od hrubých nečistôt. Zo strany OVaD bola podaná objednávka na Vodárne ohľadom stroja na 
prečistenie kompletnej kanalizácie na tejto ulici. 
-úloha resp. požiadavka bude predložená odd. výstavby a dopravy 
 
p.Mikolaj – predložil požiadavku občanov – nesvieti pouličná lampa pri bývalom garáži 
vedľa reštaurácie Poľovník a taktiež je potrebné doplniť pouličné svetlo na ulicu – križovatka 
Horská – Záhradná z dôvodu zlej orientácie na tieto ulice najmä vo večerných hodinách 
a taktiež sa nachádza v tomto priestore most. 
 
Ing.Majerník – predložil požiadavku MŠ na výrez suchých stromov na medzi pred MŠ 
v Novoveskej Hute. 
Informoval prítomných o organizovaní a príprave v spolupráci s občianskym združením 
Novoveská Huta a MsV č.3 - Ferčekovce o behu dňa 17.11.2012 – medzi Ferčekovcami-
Novoveskou Hutou a späť.   
 
p.Ringoš- informoval o bezproblémovom priebehu jesenného čistenia a taktiež o žiadnych 
evidovaných pripomienok od občanov Nov. Huty (po naplnení kontajnera bol zrealizovaný 
okamžitý odvoz). 
K bodu4: p.Ing. Schlosser – nasledujúci MsV bude 10.01.2013 – kde budú predložené 
hlavné úlohy na rok 2013 a následne ukončil zasadnutie MsV č.1. 
 
Úlohy pre MsÚ: 1. MsV požaduje osadiť pouličnú lampu na ulicu Horská-Záhradná. 
         

Ing. Schlosser Ivan 
         predseda MsV č. 1  


