
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 1 - Novoveská Huta zo dňa  

15. januára 2015 
 

Prítomní:  Ing. Schlosser,  p. Ringoš, p. Mikolaj,  p. Neuvirth – MsÚ,  Ing.Čekovský,       
                  PaedDr. Varga, p. Vaic, 
Neprítomní:  Ing. Sad Juraj, Ing. Mgr. Petko P., Ing. Martin Bartko - PNS 
 
Program:   1.Otvorenie zasadnutia   
  2.Kontrola splnených úloh zo zasadnutia MsV – 2010 - 2014. 
                        3.Podnety a pripomienky členov a hostí MsV 

4.Záver 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing. Schlosser otvoril zasadnutie, privítal  členov 
MsV č. 1  a hostí prítomných na zasadnutí MsV. Poďakoval vedeniu mesta za prejavenú 
dôveru, aby ako predseda pokračoval v ďalšom období na čele MsV č. 1 – Novoveská Huta. 
Taktiež predstavil nových členov MsV č. 1 a to: p. PaedDr. Vargu M., p. Vaica Ľ. a Ing. 
Bartka M. 
 
K bodu 2: 
Predseda MsV predložil prítomným členom zoznam úloh a ich plnenie, ktoré boli podávané 
Mestským výborom za minulé funkčné obdobie a taktiež prehodnotil úlohy z posledného 
zasadnutia, a ich realizáciu.  
 
K bodu 3: p. Černická - hosť na zasadnutí MsV. 
Informovala sa ako obyvateľka Nov. Huty o ďalších úlohách, ktoré budú predložené v roku 
2015 a taktiež o niektoré konkrétne úlohy, ktoré je potrebné v časti Novoveská Huta 
zrealizovať. 
Predseda MsV Ing. Schlosser – v roku 2014 prioritou bola oprava mosta v havarijnom stave,   
bola umiestnená informačná skrinka  pre obyvateľov Novoveskej Huty v prístrešku 
autobusovej zástavky pri reštaurácii Poľovník. 
-ďalšou úlohou je chodník okolo hlavnej cesty od Poľovníka až na koniec Nov. Huty. 
-prioritou na rok 2015 bude multifunkčné ihrisko v Novoveskej Hute a taktiež cesta na ulici 
Rybničná 
Úlohy pre rok 2015 budú určené po 1. stretnutí s vedením mesta Spišská Nová Ves 
- podal informáciu o žiadosti od f. Ludvig Holding na Mesto SNV, ohľadom predĺženia 
termínu na prieskumné vŕty do roku 2025 v lokalite Nov. Huta. 
- p. Ing. Majerník Ondrej  –poslanec MsZ  
- informoval prítomných o MsZ zo dňa 11. 12. 2014 – bol schválený rozpočet na rok 2015  
- úlohy na rok 2015 je potrebné prijať čo najmenej, aby ich bolo možné realizovať 
 
Ing. Čekovský Pavol - člen MsV 

- Predniesol otázku ohľadom Dorchestra + Horský park v akom je to stave, či projekt 
stále ešte žije a v akom je štádiu. 

- Odpovedal p. Ing. Majerník O. - poslanec MsZ, ktorý prednesie túto otázku na 
najbližšom klube poslancov 

 
p. Mikolaj Rudolf – člen MsV 



-  predniesol požiadavku na členov MsV na zorganizovanie remeselného trhu v lokalite pred 
reštauráciou Poľovník – ako sa dá tento trh v Novoveskej Hute zorganizovať 
 
K bodu 4: predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsV č. 1 
 
 
 

PLÁN zasadnutí MsV č. 1 Novoveská Huta na rok 2015   
 
05.03.2015, štvrtok, 17.00 hod., Požiarna zbrojnica 
07.05.2015, štvrtok, 17.00 hod., Požiarna zbrojnica 
02.07.2015, štvrtok, 17.00 hod., Požiarna zbrojnica 
03.09.2015, štvrtok, 17.00 hod., Požiarna zbrojnica 
05.11. 2015, štvrtok, 17.00 hod., Požiarna zbrojnica 
 
 
 
 
Úlohy pre MsÚ Spišská Nová Ves: 
 
1/2015 – Úloha pre odd. Komunálneho servisu, Správu cintorínov 
Požiadavka občanov o zrezanie nebezpečných stromov na cintoríne ohrozujúcich súkr. 
majetok občanov. (Konkrétne info podá predseda MsV ...) 
 
2/2015 – Úloha pre odd. Výstavby a dopravy 
Požiadavka p.Mikolaja Ras. o vybudovanie verej. osvetlenia od Režňakovej Villy smerom do 
Novoveskej Huty.  
 
 
 
 
V Novoveskej Hute 15. 1. 2015 
 
 
                                                                                                         Ing. Ivan Schlosser 
                                                                                            Predseda MsV č. 1 Novoveská Huta 


