
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta z dňa 12.01.2017 od 17:00 – 18:00 

 

Prítomní: 

Ing. Schlosser Ivan, Ing. Majerník Ondrej, Ing. Čekovský Pavol, Ing. Bartko Martin, 

Mikolaj Rudolf, Ringoš Štefan, Vaic Ľubomír, Ing. Sad Juraj, PhD. 

Neprítomní: 

Ing. Mgr. Petko Peter, PaedDr. Varga Milan, Mgr. Kočtuch Pavol, Mgr. Kocúr Miloš 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Kontrola plnenia úloh 

 3. Diskusia členov MsV č. 1 – pripomienky, požiadavky 

 4. Záver 

K bodu 1: 

Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie. Privítal členov MsV č. 

1 na zasadnutí, poprial všetko dobré v Novom roku 2017 a oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia. 

K bodu 2: 

Ing. Schlosser zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí. K uzneseniu 

12/2016 bol podaný návrh, aby bola spotreba el. energie za osvetlenie multifunkčného ihriska 

platená z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves pre materskú školu spolu so spotrebou el. energie 

materskej školy. K uzneseniu 16/2016 – Rekonštrukcia schodiska po ľavej strane cintorína 

bola vznesená požiadavka, aby sa riešenie tohto bodu neodkladalo a požiadavka bola riešená 

ako havarijná situácia s možným vznikom úrazu a ohrozením zdravia návštevníkov cintorína. 

Následne vyzval členov MsV č. 1, aby v diskusii predložili požiadavky a pripomienky. 

K bodu 3: 

p. Mikolaj 

 informoval sa, v akom stave je riešenie Rybničnej ulice; Ing. Schlosser odpovedal, že 

Rybničná ulica je zahrnutá v projekte rekonštrukcie miestnych komunikácií vo 

vlastníctve mesta Spišská Nová Ves v rokoch 2017 – 2018. 

 požiadal OKS o výrub stromov na území starého cintorína; 

 požiadal OKS o možnosť definitívneho uzavretia starého cintorína a o premiestnenie 

starých krížov na cintorín; 



p. Ringoš 

 informoval o sťažnostiach obyvateľov na nesprávny názov potoka na tabuli osadenej 

na zrekonštruovanom moste a požaduje preverenie správnosti názvu; 

Ing. Schlosser 

 požiadal OVaD o doriešenie zabezpečenia vstupu na novú časť cintorína v časti 

materskej školy posunutím brány materskej školy; 

K bodu 4: 

Predseda MsV č. 1 poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV 

č. 1. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 02.03.2017 vo štvrtok o 17:00, Požiarna zbrojnica. 

Plán zasadnutí MsV č. 1 Novoveská Huta na rok 2017: 

02.03.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

04.05.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

06.07.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

07.09.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

02.11.2017, štvrtok, 17:00 hod. Požiarna zbrojnica 

 

 

Hlavná požiadavka na rok 2017: 

1. Zrealizovať rekonštrukciu Rybničnej ulice. 

 

 

 

Zapísal: Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.01.2017 

 

 

 

 

Ing. Schlosser Ivan 

predseda MsV č. 1 


