
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 1 – Novoveská Huta  

zo dňa 5. 11. 2015 od 17.00 – 18.00 
 
Prítomní: 
Ing. Schlosser Ivan, Ing. Majerník Ondrej, Mikolaj Rudolf, Ringoš Štefan, Ing. Sad Juraj, 
PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Mgr. Petko Peter, Vaic Ľubomír, Ing. Bartko Martin, Ing. Čekovský Pavol, PaedDr. 
Varga Milan, Neuvirth 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 6. 
zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
K bodu 2: 
Ing. Schlosser zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí a informoval členov MsV 
č. 1 o ukončení rekonštrukcie materskej školy. Oboznámil prítomných s prebiehajúcou 
výstavbou multifunkčného ihriska, ktorého výstavba by mala byť ukončená ešte v tomto roku. 
Taktiež trvá úloha dobudovať prechod pre chodcov na Hnileckej ceste. Následne vyzval 
členov MsV č. 1, aby v diskusii predložili požiadavky a pripomienky. 
 
K bodu 3: 
p. Ringoš 
− poďakoval za rekonštrukciu materskej školy a ocenil, že mesto materskú školu nezrušilo, 

naopak ju zveľaďuje; 
 
p. Mikolaj 
− poďakoval oddeleniu komunálneho servisu a mestskej polícii za pomoc pri príprave akcie 

Beh Hutou, ktorá sa uskutočnila dňa 05.09.2015; 
 
Ing. Majerník 
− požiadal OÚPaSP, OVaD o vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú výstavbu 

chodníka pre peších okolo Novoveskej cesty od Poľovníka po areál VKŠ Sádrovka; 
− požiadal OKS o orez/výrub brezy pri materskej škole – bráni prenikaniu slnečných lúčov 

do tried, ktoré sú tým pádom tmavé a chladné; 
− požiadal mesto o riešenie problému nefunkčnej ČOV; 

 
Ing. Schlosser 
− požiadal OKS o výrub stromu (breza) na cintoríne; 
− požiadal OKS o opravu schodov na ľavej strane v cintoríne; 
− požiadal OVaD o vyčistenie priepustu/rigolu zo Sadrovej ulice na Bronzovú ulicu; 
− požiadal OVaD o realizáciu vysprávok na miestnej komunikácii ul. Stražanská; 



− požiadal (opätovne) o doplnenie osvetlenia na ul.Medená po tvaromiestnej obhliadke 
− požiadal OVaD o Rekonštrukciu chodníka na Hnileckej ceste - vyvýšenie jeho úrovne 

nad úroveň komunikácie cesty II.triedy dôvodu bezpečnosti chodcov (voda tečie po 
chodníku a občania musia chodiť po komunikácii, v zime sa tvorí ľad, nedá sa prevádzať 
zimná údržba); 

− MsV č. 1 žiada zástupcov mesta o stretnutie na cintoríne, ohľadom rekonštrukcie vstupu 
do cintorína a rekonštrukcie oplotenia z jeho čelnej strany; 

 
K bodu 4: 
Predseda MsV č. 1 poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV č. 1. 
Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 17. 12. 2015 vo štvrtok o 17:00, Požiarna zbrojnica. 
 
Zapísal: Ing. Juraj Sad, PhD. 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.11.2015 
 
 
 
 

Ing. Schlosser Ivan 
predseda MsV č. 1 


