
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta z dňa 06.07.2017 od 17:00 – 18:00 

 

Prítomní: 

Ing. Majerník Ondrej, Ing. Bartko Martin, Ing. Čekovský Pavol, Mikolaj Rudolf, Ringoš 

Štefan, Mgr. Kocúr Miloš, Ing. Sad Juraj, PhD. 

Neprítomní: 

Ing. Schlosser Ivan, Ing. Mgr. Petko Peter, PaedDr. Varga Milan, Vaic Ľubomír 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Kontrola plnenia úloh 

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

 4. Záver 

K bodu 1: 

Podpredseda Mestského výboru Ing. Majerník otvoril zasadnutie. Privítal členov MsV 

č. 1 na zasadnutí a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

K bodu 2: 

Ing. Majerník v krátkosti zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí. 

Požaduje informáciu k stavu nasvietenia multifunkčného ihriska (OVaD). Predložil návrh na 

zverejnenie dátumov zasadnutí MsV č. 1 na webovej stránke mesta. 

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

K bodu 3: 

Ing. Bartko 

 požiadal OVaD o informáciu, či sú plánované odvodňovacie žľaby/kanály na 

rybničnej ulici v rámci rekonštrukcie komunikácií v rokoch 2017 – 2018; 

 požiadal OKS o posilnenie vyprázdňovania smetných nádob počas letnej sezóny 

v Medvedej dolke a na Rybníkoch; zároveň dočisťovať okolie pri odvoze 

komunálneho odpadu; 

 informoval o snahe obyvateľov o opravu lávky medzi ulicami Rybničná a Kvetná – 

požiadavku na rezivo adresovať osobne aj písomne na Lesy mesta; 

p. Mikolaj 

 poinformoval o jednotlivých podujatiach a akciách, ktoré sa uskutočnili v minulých 

mesiacoch; informoval o ďalších akciách, ktoré sa uskutočnia v letných mesiacoch; 



 poďakoval pracovníkom OVaD a OKS za spoluprácu pri riešení drobných podnetov 

od občanov; 

 požiadal OVS o zváženie preloženia informačnej tabule s mapou mesta pri 

autobusovej zastávke z dôvodu sťažností návštevníkov na mätúce zobrazenie; 

K bodu 4: 

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

MsV č. 1. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 07.09.2017 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 

 

 

 

Zapísal: Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.07.2017 

 

 

 

 

Ing. Schlosser Ivan 

predseda MsV č. 1 

 


