
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 25.04..2007 

na MsÚ v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
P. Tomáš Vaňo      P. Vladimír Poruban 
P. Martin Barčák 
Mgr. Ladislav Pavlík  
–––––––––––––––––––––––––––    
Ing. Pavol Zachar - ÚMM 
Ing.  Mária Pauschová – garant VMČ 
Bc. Viera Štefulová - zapisovateľka 

 
Pán Tomáš Vaňo, zástupca primátora, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril  

zasadnutie výboru.  
 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Žiadosti 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
K bodu 2. 
 
Občania vyjadrili nasledovné pripomienky: 
 
P. Gašparová 

- v centre mesta sa udržuje poriadok a čistota,  v  Zámostí je špina, nikto sa nestará o poriadok, 
ulice nie sú pozametané 

- na moste cez Váh boli utrhnuté časti kovového zábradlia, ktoré niekto následne ukradol, aké je 
to hospodárenie s majetkom? 

- nespokojnosť s udelením odmien primátorovi 
- nespokojnosť so zvýšením daní za chatky z  5,- na 15,- Sk, je rozdiel medzi rekreačnými 

chatami a „šopami“, ktoré sú používané na úschovu náradia 
- v osádke Váh je na cestách  prach / stvrdnuté blato / pri firmách, ktoré vyvážali odpad   
- v minulom roku bola opravovaná cesta na Ul.  Ľ. Stárka, prečo sa neopravili výtlky na boku 

cesty? Chodia tadiaľ cyklisti i chodci. 
- v minulom roku bolo firmou SIEMENS  realizované verené  osvetlenie,  z akého dôvodu sa 

v súčasnosti sa osvetlenie prerába ? 
- ako sú využívané ihriská, ktoré sú budované? Prečo sa finančné prostriedky nepoužijú na 

budovanie bytovej výstavby pre mladé rodiny? 
 
Občianka  
- v úseku medzi BIANKOU a OD  ÚSPECH jazdia a  po chodníku autá smerujúce do  k 

obchodu, chodník je rozbitý, chodci majú problém prejsť 
- prečo sa zasadnutie VMČ Západ koná na MsÚ v Trenčíne, v  Zámostí je veľa starých 

občanov, ktorým by vyhovovalo, keby sa zasadnutie konalo v tejto mestskej časti  
- prečo sa zrušili dane za psov a neznížili poplatky za smeti? 
- pri HOLDING – u  je  veľká premávka  áut, parkuje tu autobus,  občania nemôžu bezpečne 

prechádzať po chodníku 



- poslanci by mali viac dbať na to, aby bolo vytvorených v meste Trenčín dostatok pracovných 
príležitostí pre obyvateľov, nie je tu dostatok investorov v  porovnaní s Trnavou, Žilinou, 
Novým Mestom nad Váhom 

 
P. Zapaľačová 
- vzhľadom na zisk, ktorý Mesto Trenčín vykázalo, mali by sa  namiesto vyplácania odmien 

primátorovi znížiť dane za garáže. Už v minulom roku bolo na zasadnutiach VMČ Západ 
obyvateľmi  navrhnuté zníženie týchto daní. Prečo by  v niektorých prípadoch mal byť daňový 
poplatok za garáž vyšší  ako za celý byt?  

- od r. 2003 sa nerieši záležitosť ohľadom pozemkov  priľahlých k bytovkám na Kožušníckej ul. 
Vec bola interpelovaná Mgr. Pavlíkom na zasadnutí MsZ v Trenčíne, doteraz nie je doriešená. 
Doklady, ktoré sú v archívoch a k dispozícii Mestu Trenčín i dotknutým obyvateľom svedčia 
o tom, že Mesto nevysporiadalo túto záležitosť, nepodalo návrh na súdnu blokáciu a vznikol 
takto problém, ktorý obyvatelia nemôžu doriešiť. Mgr. Meszároš prisľúbil preverenie 
záležitosti, nič sa ale neudialo. Dotknutí obyvatelia žiadajú, aby boli oboznámení s tým, koľko 
Mesto Trenčín zaplatilo Mgr. Meszárošovi  za právne služby v tejto veci. Kto je zodpovedný 
za to, že ODEVA si neoprávnene zaradila tento majetok do svojej evidencie a Mesto Trenčín 
proti tomu nezakročilo. Bola predaná prístupová cesta k bytovkám, čo je problém i vzhľadom 
k tomu, že obyvatelia bytoviek zaplatili faktúry za vybudovanie týchto prístupových ciest, čo 
bolo podmienkou kolaudácie bytoviek a teraz sú cesty majetkom niekoho iného. V 10/2004 
bol odoslaný list v tejto veci primátorovi, doteraz naň nie je odpovedané. Na petíciu v r. 2006 
bolo odpovedané neskoro, čo malo za následok ďalšiu sťažnosť obyvateľov, na ktorú rovnako 
nebolo odpovedané. Kto navrhoval odmenu primátorovi?  

 
P. Hraboš  
- doplnil p. Zapaľačovú, že podľa archívnych záznamov  ide o chotár Zlatovský na ktorom sú 

postavené byty a o chotár Orechovský, na ktorom sú záhradky, t. j. verejná zeleň. Územný 
plán  z r. 1971 hovorí o zástavbe Zámostia na  sídlisku Hanzlíková  pri Odevných závodoch – 
pre zamestnancov Odevných závodov, je tu verejná kanalizácia, verejná cesta, verejné 
osvetlenie, prístupové cesty. Kto vysvetlí, ako je možné kúpiť sídlisko. Vec bude zo strany 
obyvateľov jednej z bytoviek riešená súdnou cestou, nakoľko nie je možné záležitosť doriešiť 
inak. 
 

Občan 
- kedy bude zrealizovaná rekonštrukcia  Ul. Široká? Vyjadril nespokojnosť s tým, že 25 rokov 

nie je vyriešený nepriaznivý stav tejto ulice, je tu prach, nánosy dažďovej vody, cesta je 
rozbitá. Predvolebné sľuby neboli splnené. Je potrebné zrekonštruovať cestu, vybudovať 
odvod vody, chodník. Vznikajú poistné udalosti, za ktoré je zodpovedné Mesto Trenčín. 

 
Občianka  

- doplnila, že Ing. Boc prisľúbil, že v septembri 2006 bude Ul. Široká zrealizovaná. Nič sa 
neudialo a ulica je ešte v horšom stave ako bola. Obyvatelia sú viac a viac nespokojnejší. 

 
P. Barčák  

- uviedol, že rekonštrukcia Ul. Široká bola prioritnou požiadavkou  poslancov mestskej časti 
Západ pri tvorbe Rozpočtu Mesta Trenčín v predchádzajúcom volebnom období. Ide 
o finančne náročnú investičnú akciu - cca 25 miliónov Sk a vzhľadom na zastúpenie 4 
poslancov VMČ Západ  v mestskom zastupiteľstve tento návrh neprešiel. Vyjadril 
presvedčenie, že nová zostava poslancov v mestskej časti Západ bude opätovne žiadať 
i u primátora, aby boli  investície, ktoré v minulom období neboli zrealizované  v Zámostí, 
prioritou pre toto volebné obdobie.  

 
 
 



Občania 
- sa vyjadrili, že občanom bolo na zasadnutiach VMČ Západ  prezentované, že táto  investičná 

akcia je schválená. Prečo nebola zrealizovaná? Na koho sa treba obrátiť? Občania volili 
poslancov v presvedčení, že budú presadzovať plnenie požiadaviek a nie naopak. Je potrebné 
vytvoriť také podmienky pre život ľudí aj v okrajových častiach mesta, aby sa nemuseli 
hanbiť za to, kde žijú.  Aj táto časť patrí ku krajskému mestu. Ak sú finančné prostriedky na 
odmeny pre primátora, na vytváranie podmienok pre zvieratá / útulok /, mali by nájsť 
prostriedky i na riešenie  dlhotrvajúcich problémov, ktoré trápia obyvateľov.  

 
 P. Hozlár 

- vyjadril nespokojnosť s miestom zasadnutia VMČ Západ 
- požiadal, aby bola venovaná pozornosť zo strany poslancov športoviskám, ktoré sú dôležitým 

faktorom pri voľnočasových aktivitách mládeže. V minulom volebnom období bol 
zlikvidovaný bez náhrady  štadión na sídlisku  Pod Sokolice. Údajne je pripravovaná zmena 
územného plánu, čo by sa dotklo  štadiónu v Zámostí, kde vyrastali reprezentanti Slovenska, 
sú tu kvalitní tréneri a je tu nadväznosť na športové gymnázium. Bolo by dobré popri 
budovaní nových športovísk, zachovať to, čo vytvorili predchádzajúce generácie.  

- občania citlivo vnímajú také zásahy, ako stali v meste Trenčín s ohľadom na predvolebné 
zloženie koalície, ktoré sa po voľbách zmenilo. Na základe volebných programov sa voliči 
rozhodovali pre kandidátov a dúfajú, že sa určité veci zmenia k lepšiemu 

- aké bude stanovisko poslancov mestskej časti Západ pri hlasovaní o územnom pláne 
o lokalite, ktorá je vedená v tejto časti mesta ako športovisko? 

 
P. Barčák 
-  informoval, že zasadnutia VMČ Západ sa konajú vždy v inej časti Zámostia, ale zriedka i na 

MsÚ v Trenčíne. Pokiaľ je nutné zasadá VMČ Západ i viackrát po sebe v tej časti, kde je 
potrebné doriešiť viacero pripomienok. 

-  čo sa týka zrušenia futbalového ihriska v Zámostí, jeho stanovisko je obsiahnuté vo volebnom 
programe 

 
P. Buraj 
-   upozornil na rozširujúcu sa  čiernu skládku odpadu, ktorá je na Futbalovom štadióne 

v Zámostí, je tam burina vo výške 2m, zdevastované je životné prostredie 
-  na pozemku medzi plavárňou v zóne pre budúcu prístupovú cestu prerastá cez plot burina, 3 

roky sa tu neudržuje pozemok / parc.238/12 / 
- požiadal, aby Televízia Trenčín a  INFO podávali objektívne informácie. Kritické 

pripomienky občanov  sa do týchto médií nedostanú. 
 
Občianka 
- opakovane upozornila na nevyhovujúce parkovacie plochy pri MEDIK CENTRE. Pred 4 

rokmi mesto dalo  vypracovať štúdiu na parkovisko,  doposiaľ nie je zrealizované. 
- prečo nedošlo k predaju, alebo prenájmu parkovacích plôch pred MEDIK CENTROM tak, 

aby bol zabezpečený pre návštevníkov MEDIK CENTRA bezproblémový prístup? 
- prečo nie  je osadený  autobusový prístrešok pred MEDIK CENTROM ? 
- na Ul. Bavlnárska pri bytovke je detské ihrisko,  kde má byť podľa jej informácií povolená 

výstavba pohostinstva a garáží. Požiadala, aby  bola vec preverená a aby bol do úvahy 
zobraný nesúhlas obyvateľov s takýmto riešením, nakoľko garáží a pohostinstiev je tu už  
dosť. 

- poukázala na to, že informácie  v  INFO o ušetrených finančných prostriedkoch vo výške 150 
miliónov Sk, na základe ktorých bola primátorovi udelená odmena, nie sú objektívne.  
V objeme ušetrených  finančných  prostriedkov  sa podľa jej názoru nachádzajú aj prostriedky 
z úverov, z ktorých mesto čerpá. 

 
P. Barčák  



- uviedol, že problematike parkovania pred MEDIK CENTROM sa bude potrebné opäť venovať 
- čo sa týka otázky detského ihriska na Ul. Bavlnárska, pozemok na konci ulice kúpila nejaká 

firma, ale nedotkne sa to detského ihriska 
- zastávka BUS pri MEDIK CENTRE  leží na súkromnom pozemku, podľa jeho názoru malo 

byť zmluvne ošetrené, že osadenie autobusového prístrešku na tomto pozemku je podmienkou 
povolenia stavby na pozemku. V minulom roku informoval vedúci ÚŽPD MsÚ v Trenčíne, že 
mesto hľadá spôsob ako doriešiť tento problém.  

 
Občan 
-  Ul. Ľ. Stárka  mala byť, podľa prísľubov Ing. Boca, na jar 2006  rekonštruovaná položením 

AB koberca. Na jeseň 2006 bola situácia nedoriešená s odôvodením, že nie sú na 
rekonštrukciu k dispozícii finančné prostriedky. Je to cesta zaradená do pásma  I. triedy, ale  
nie je tam vybudovaný ani  chodník, sú tam výtlky, nezodpovedá to tejto  kategórii cesty. Nie 
je tu  dodržiavaná motoristami povolená rýchlosť, čo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov na tejto 
ulici, je narušená statika domov. Požiadal, aby bola na táto ulica upravená ako „jednosmerka“ 
a aby MsP dohliadala na dodržiavanie  povolenej rýchlosti, ktorá by mala byť 40 km/h. 

 
Občianka 
-  požiadala, aby sa na rokovaní  VMČ Západ zúčastnil i primátor mesta. Občania  by radi 

poznali jeho názor na  riešenie  vecí, ktoré nedokážu zrealizovať poslanci volení za mestskú 
časť Západ s odôvodnením, že sú v mestskom zastupiteľstve v menšine oproti poslancom v  
ostatných mestských častiach 

 
Mgr. Pavlík 
- uviedol, že snahou poslancov je vyhovieť požiadavkám občanov. Problémov je veľa a sú 

rozsiahle, niektoré sa dajú vyriešiť v krátkom čase, niektoré je však potrebné rozkategorizovať 
a vyžadujú  dlhší čas na riešenie. Navrhol, aby bol zorganizovaný „výjazdový poslanecký 
deň“, kedy by sa  v spolupráci s primátorom mesta a vedúcimi príslušných útvarov MsÚ  bolo 
možné zoznámiť podrobnejšie priamo v jednotlivých lokalitách mestskej časti Západ 
s problémami. Bolo by to prospešnejšie, efektívnejšie a užitočnejšie ako rozprávať o tom 
niekde v zavretej miestnosti. Bol by nerád, keby sa zasadnutia dostali do polohy, že poslanci 
nemajú záujem o riešenie problémov a požiadavky sa dostávajú  iba do zápisnice. 

 
Občianka 

- položila otázku, či sa cintorín v Orechovom bude oplocovať, lebo tam boli problémy 
s využívaním chodníka cez cintorín 

- položila otázku, aká je  s norma, ktorá určuje počet smetných nádob vzhľadom na počet osôb 
žijúcich v obytnom, resp. rodinnom dome 

 
P. Barčák  

- uviedol, že čo sa týka chodníka cez cintorín v Orechovom, je návrh, aby bol chodník  
oddelený od cintorína a bol umožnený prístup na Ul. Široká bez toho, aby bolo rušené toto 
pietne miesto 

 
Ing. Sýkorčin 

- uviedol, že čo sa týka pripomienok ohľadom futbalového štadióna v Zámostí, je situácia taká, 
že mesto v súčasnosti nemá finančné prostriedky na  jeho obnovu. Investuje teda do tvorby 
športovísk pri školských zariadeniach a do obnovy detských ihrísk. OZETA Trenčín prestala 
dotovať futbal a dopadlo to tak, ako vidíme.  

 
P. Hozlár  
-  uviedol, že Mesto Trenčín malo možnosť využiť inštitút verejného záujmu vo veci odkúpenia 

športového štadióna v Zámostí. Vtedajší primátor Ing. Liška to prisľúbil občanom  cestou 
Trenčianskej televízie, nesplnil slovo. Konkurzným konaním štadión získal iný subjekt. 



Trenčiansky futbal funguje, ale je tu už len jediné prírodné ihrisko v Zámostí, okrem 
Opatovej,  ktorého existencia závisí na hlasovaní poslancov pri schvaľovaní územného plánu. 

 
P. Matečný 

- vyjadril názor, že čo sa týka realizácie investičných akcií, je Zámostie poddimenzované 
- požiadal poslancov o podporu pri riešení problémov cestnej dopravy v lokalite Zámostie, 

najmä čo sa týka Ul. M. Slovenskej, ktorej  nevyhovujúci stav od r. 2001 nie je doriešený 
- položil otázku, ako sa delia finančné prostriedky  z Rozpočtu Mesta Trenčín na investičné  

akcie v jednotlivých  mestských častiach 
 
P. Barčák  

- uviedol, že v minulom volebnom období bol  zaznamenaný niekoľkonásobný nárast investícií 
na  údržbu komunikácií v Zámostí, avšak  súhlasí s tým, že miera zanedbania  investičných 
akcií zo 70 – 80 rokov je v takom rozsahu, že v súčasnosti by bolo potrebné opraviť cca  60% 
- 70% všetkých povrchov  cestných komunikácií 

 
P. Buraj 

- položil otázku, či bude v tomto roku  prevádzkovaná letná plaváreň v Zámostí vzhľadom na 
minuloročné problémy so začiatkom prevádzkovania  

 
 
Ing. Sýkorčin  

- uviedol, že v minulom roku bolo oneskorenie  prevádzkovania  letnej plavárne  v Zámostí 
spôsobené nesúhlasom hygienikov, nakoľko neboli splnené určité podmienky 

 
P. Barčák 

- uviedol, že podľa jeho informácií na konci Ul. Bavlnárska  je   v mieste športoviska plánovaná 
výstavba bytovky, preto žiada  o doloženie navrhovaného riešenia statickej dopravy, 
parkovania pre obyvateľov domov 

- na sídlisku Kvetná pri polyfunkčnom objekte  malo byť doriešené parkovanie  v smere na 
Školskú ul., ale už tam sú viditeľné základy pre ďalšiu výstavbu domu, preto  žiada 
o doloženie   riešenia statickej dopravy v tejto oblasti 

- žiada o doloženie riešenia parkovania pri polyfunkčnom objekte na Ul. Hollého – 
Duklianskych  hrdinov / oproti SEKO – DAPA/ 

- vyjadril nespokojnosť s prácou firmy STRABAG, ktorá vykonáva údržbu komunikácií. 
Obyvatelia upozorňujú na nekvalitne odvedenú prácu uvedenej firmy napr. na Ul. Zlatovská, 
kde prebiehali práce v pomalom tempe. Zóny, v ktorých prebiehali opravy komunikácií neboli 
označené dopravným značením a práce neboli vykonávané podľa požiadaviek mesta. 
Požiadal, aby bola zo strany Mesta Trenčín zvýšená kontrola dodržiavania zmluvných 
podmienok s uvedenou firmou, nakoľko podľa jeho informácií existuje fotografický materiál, 
ktorý svedčí o tom, že firma nepenetrovala podklad na komunikácii. 

- žiada o podrobné vysvetlenie, kto a ako kontroluje výkon prác firmy, ktorá vykonáva výmenu 
elektrického osvetlenia na Ul. Bratislavská, nakoľko tu zostali vyfrézované  a nedostatočne 
upravené miesta na chodníkoch. Je tu v rozsahu niekoľko bežných metrov  odfrézovaných 2,5 
cm betónu, ktoré boli zaliate iba  niekoľkomilimetrovým asfaltovým poterom, prípadne niekde 
vôbec nie je miesto zaliate. Požiadal zástupcu primátora o vysvetlenie, či boli práce 
skolaudované. 

- za plotom firmy KARA po celej dĺžke Ul. Kožušnícka je množstvo odpadu, kde sa vyskytujú 
podkany, treba to riešiť 

 
 
Ing. Švajdleník  

- informoval, že Mesto Trenčín  s firmou SIEMENS a firmou STRABAG dohodlo konkrétne 
riešenie vzniknutej situácie a to tak, že bude v rozsahu celého chodníka Bratislavská ul. – 



Brnianska ul. / cca 1700 m / realizovaná  jeho rekonštrukcia. Finančné krytie bude z 1/3 
zabezpečovať firma SIEMENS a zvyšnú čiastku  pokryje Mesto Trenčín z financií určených 
na stavebnú údržbu. V priebehu jedného mesiaca by mali byť práce ukončené. 

 
Mgr. Pavlík 

- upozornil, že na Ul. Zlatovská pri KARE je už 6 týždňov osadené mobilné dopravné značenie 
i keď tu práce neprebiehal 

 
 
 K bodu 3. 

 
Ing. Zachar – ÚMM  predložil nasledovné žiadosti: 

 
1. 
Žiadosť  o opätovné prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľnosti - pozemku na 
Bratislavskej ulici v k. ú. Záblatie parc. č. 801/121, orná pôda vo výmere 395 m2 pre MERKURY 
MARKET, s.r.o. Prešov za účelom rozšírenia parkovacích a komunikačných plôch. Žiadateľ podal 
žiadosť na Krajský úrad odbor dopravy o možnosť riešenia ľavého odbočovacieho pruhu do areálu 
firmy na ceste I. triedy. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne 
predaj nehnuteľnosti odporúčajú. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
 

Ing. Pauschová, garant VMČ, predložila nasledovné žiadosti: 
 
 
1. Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času 
 
     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Trenčín Vám predkladáme na prerokovanie žiadosť o povolenie 
prevádzkového času: 
 
1. Názov prevádzkarne: VERITA – Vináreň a kaviareň   
    adresa prevádzkarne: Pri parku 23, Trenčín   
    prevádzkovateľ: Martin Mišík, Gen. Svobodu 5, Trenčín 
 
    navrhovaný prevádzkový čas:  pondelok až štvrtok   od 10.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                     piatok, sobota           od 10.00 hod. do 02.00 hod. 
                                                     nedeľa                       od 10.00 hod. do 23.00 hod. 
Jedná sa o zmenu prevádzkovateľa. Predchádzajúci prevádzkovateľ mal povolený prevádzkový čas 
v piatok a sobotu do 01.00 hod., v ostatné dni do 23.00 hod. 
     
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci 
ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 
 VMČ Západ hlasovaním 3 proti neodporučil povolenie prevádzkového času v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
 
2. Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času 
 



     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Trenčín Vám predkladáme na prerokovanie žiadosť o povolenie 
prevádzkového času: 
 
2.1.  Názov prevádzkarne: Snack bar ELAA   
adresa prevádzkarne: Zlatovská 2143, Trenčín  (Bianka) 
prevádzkovateľ: Mgr. Andrea Šišovská, Zlatovská 2143, Trenčín 
navrhovaný prevádzkový čas: non – stop 
 
Prevádzkovateľka požiadala o zmenu prevádzkového času. V súčasnosti je povolený prevádzkový čas 
v piatok a sobotu do 02.00 hod., v ostatné dni do 24.00 hod. 
 
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci 
ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil povolenie prevádzkového času v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
 
2.2.  Názov prevádzkarne: Hostinec na Žabinci   
adresa prevádzkarne: Radlinského 38, Trenčín   
prevádzkovateľ: Tomáš Kramár, Medňanského 30, Trenčín 
navrhovaný prevádzkový čas:  pondelok až štvrtok od 09.00 hod. do 22.00 hod. 
                                                  piatok, sobota         od 09.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                 nedeľa                     od 09.00 hod. do 22.00 hod. 
 
Jedná sa o zmenu prevádzkovateľa. Predchádzajúci prevádzkovateľ mal povolený prevádzkový čas 
pondelok až nedeľa do 22.00 hod. 
 
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci 
ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil povolenie prevádzkového času v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
 
 

Na záver pán Tomáš Vaňo, zástupca primátora, člen VMČ Západ, poďakoval prítomným za 
účasť a ukončil zasadnutie výboru. 
 

 
 

 
     Vladimír Poruban 
  predseda VMČ Západ, v.r.  

 
Zapísala : Viera Štefulová, dňa 30.4.2007 
 


	–––––––––––––––––––––––––––   

