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

6. 5. 2010 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   1. Otvorenie zasadnutia   
  2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

3. Informácia z MsZ 
4. Informácia MsP       

 5. Opravy a rekonštrukcie komunikácii v NH 
6.         Rôzne 
7.         Záver 

 
 
K bodu 1: Predseda Mestského výboru Ing.Čurný otvoril zasadnutie, privítal hostí a členov 
MsV. Prítomní na základe priloženej prezenčnej listiny.  
 
K bodu 2: 
Predseda Ing.Čurný previedol kontrolu plnenia úloh z minulého zasadnutia MsV.  
 

1.   Úloha – riešenie dopravy na Rybničnej ulici /petícia/ resp. opravu cesty. 
            Informacia bude podaná v bode č. 5 zasadnutia 
2.   Úloha – prerezanie stromov okolo pamätníka – úloha splnená 
              
3.   Úloha – preveriť možnosť oplotenia trafa pri Poľovníkovi – VSE tento podnet 
nebude riešiť, úloha neopodstatnená 
 
 

 
K bodu 3: 
Ing. Čurný informoval členov o programe rokovania MsZ, v rámci ktorého sa rokovalo aj 
o záverečnom účte mesta a prvej zmene rozpočtu. Pre riešenie financovania infraštruktúry 
v NH bolo zahrnuté do rozpočtu mesta SNV aj financovanie cesty na Poľnej ulici vo výške 
30.000 Eur.Dôležitým bodom v rokovaní bolo aj prijatie VZN o odťahovaní starých vozidiel 
z verejných priestranstiev, čo umožní v budúcnosti ľahšie odstraňovať autovraky, týka sa to 
aj NH. Na MsZ sa tiež hovorilo o stave cesty na Rybničnej ulici s tým, že primátor 
informoval o rozhodnuti Lesov mesta,s.r.o. o spolufinancovaní rekonštrukcie tejto cesty 
v krátkom časovom horizonte. Napriek tejto iniciatíve primátora žiadal Ing. Čurný schváliť 
zmenu rozpočtu a vyčleniť 70.000 Eur na rekonštrukciu komunikácie ako aj o prijatie 
opatrení z pozície Lesov mesta,s.r.o., aby nedochádzalo k deštrukcii tejto komunikácie 
v budúcnosti premávkov ťažkých vozidiel s guľatinou. Tento návrh však v hlasovaní o jeden 
hlas neprešiel. 
  
K bodu 4: 
Mgr. Kocúr podal infomáciu o bezpečnostnej situácii v Novoveskej Hute. MsP v hodnotenom 
období zasahovala v miestnej krčme,kde došlo k fyzickému napadnutiu. Odchytová stanica 
odchytila jedného psa.  
 
 



K bodu 5: 
Ing. Čurný informoval o plánovaných opravách a rekonštrukciach komunikácii v NH. 
Informoval o postupe mesta pri odstraňovaní oplotení na Poľnej ulici,čo je predpokladom pre 
jej úspešnú rekonštrukciu. Mesto nechalo zamerať svoje pozemky a vyzvalo občanov,ktorí 
ich neoprávnene zaberajú,aby si oplotenia premiestnili na hranice svojich pozemkov. 
Predpokladaný termín je do konca mája. Pokiaľ sa týka rekonštrukcie Rybničnej ulice,tá sa 
bude rekonštruovať v blízkom období,ako bolo spomínané vyššie za sumu 53.000 Eur 
v pomere 50% Lesy mesta s.r.o. a 50% Mesto Spišská Nová Ves. Tak to deklaroval primátor 
Volný a riaditeľ Lesov mesta s.r.o. Ing. Sakmary. Ostatné komunikácie sa budú priebežne 
opravovať výspravkami od polovice mája. Ak budú voľné finančné prostriedky ďalšou 
ulicou,kde by sa menil asfaltový povrch bude Sádrovcová ulica. 
 
K bodu 6: 
p. Mikolaj – predniesol požiadavku opravy kanalizačnej šachty pri Poľovníkovi a odstránenie 
starých železných stĺpov miestného rozhlasu na uliciach Horská, Rybničná prípadne ďalších              
p. Kocúr – zopakoval požiadavku z jesene minulého roka na prečistenie priepustu popod 
Novovesku cestu v úseku rodinného domu č.9023/20,hrozí zatopenie domov pod cestou 
a taktiež požiadal o opravu strechy na altánku v Medvedej dolke,nakoľko je v zlom stave                                                               
Ing. Čurný – navrhol tiež vyčistenie rigolového priepustu na Sádrovcovej ulici v mieste 
odbočky na Rudnú a Medenú ulicu 
Ing. Jackovič – opraviť zalomený kanalizačný zberač na Železnej ulici 
p. Ringoš – myslieť na opravu chodníka popod pionierský tábor, ktorý je pod úrovňou 
komunikácie a sú problémy s jeho schodnosťou hlavne v zime 
Ing. Majerník – poďakoval OKS za rýchlu pomoc pre Materskú školu pri jarnom upratovani 
a požiadal ich ešte o prerezávku stromov na dvore MŠ  
 
 
Úlohy pre Mestský úrad: 
 

1. Mestský výbor požaduje opraviť kanalizačnú šachtu pri Poľovníkovi 
 
2. Mestský výbor požaduje odstrániť staré stĺpy miestného rozhlasu  

 
      3.        Mestský výbor požaduje previsť vyčistenie priepustov na Novoveskej ceste a     
                Sádrovcovej ulici 
 
 

4.       Mestský výbor požaduje opravu strechy na altánku v Medveďej dolke 
 
5.       Mestský výbor požaduje opraviť kanalizačný zberač na Železnej ulici 

 
6.       Mestský výbor žiadá oddelenie VaD o riešenie „zatopeného“ chodníka popod 

pionierský tábor 
 

 
Ing. Čurný Stanislav 

         predseda MsV č.1 


