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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 07.09.2020 v ZŠ Východná 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel  
Bc. Mária Machová  
MBA Peter Hošták, PhD.  
Patrik Žák, B.S.B.A.   

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Mgr. Ján Forgáč Ing. Peter Ondruš 

RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

Lukáš Ronec   

 

Program VMČ Juh 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu Útvaru majetku mesta 

 Ing. Tibor Macura a manž. Zuzana  – odpredaj pozemkov     
 Milan Remper a manž. Marta – odpredaj pozemkov     
 Peter Slovák  – odpredaj pozemkov     
 Ing. Marián Igar – odpredaj pozemkov     

3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia a záver 

 
1. Otvorenie 

Na úvod predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel privítal 
všetkých prítomných a hostí a otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe, 
z neúčasti ospravedlnil viceprimátora Mgr. Jána Forgáča, poslanca RNDr. Svorada 
Harceka, PhD. a poslanca Lukáša Ronca, skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný a dal hlasovať o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 4 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, poslanec 

Hošták, viceprimátor Žák
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený

 
2. Prerokovanie materiálu Útvaru majetku mesta 

Materiál na požiadanie neprítomnej zástupkyne ÚMM Bc. Evy Hudecovej 
predložil poslanec Peter Hošták, ktorý uviedol, že obdobné predaje majetku 
mesta, ktoré súvisia s predajom priestoru pred garážami súkromných vlastníkov 
sú bežné, nakoľko daný priestor môže byť po odpredaji využívaný ako ďalšie 
parkovné miesto ale už len pre vlastníka danej garáže, pred ktorou sa miesto 
nachádza. Zo siedmych takýchto možných miest bol záujem zo strany vlastníkov 
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len v počte 4 miest. Z dôvodu neblokovania väčšej väčšiny oslovených vlastníkov 
sa rozhodlo neblokovať tento predaj a preto vyjadruje tomuto predaju svoju 
podporu aj v hlasovaní. 

Samotný materiál sa týka žiadosti ÚMM č. P/2020/40905/93201/KUJ 
o vyjadrenie k odpredaju štyroch častí pozemkov na parcele C-KN parc.č. 
2337/27 v k.ú. Trenčín o výmere cca 16 m2  (presná výmera bude určená 
geometrickým plánom), za účelom majetkovoprávneho vysporiadania a riešenia 
prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov Ing. Tibora Macuru a manž. Zuzany, 
Milana Rempera a manž. Marty, Petra Slováka a Ing. Mariána Igaza. Ide o 
pozemok nachádzajúci sa na ulici M. Bela a tvorí vjazdy do garáží. Pre tretie 
osoby ako aj Mesto Trenčín je pozemok nevyužiteľný. 

Na zasadnutí Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar 
mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 
25.04.2019 odporučili predaj časti pozemku podľa priloženého výkresu a za 
podmienky, že vlastníci budú povinní strpieť na svojich pozemkoch odvodňovacie 
vpuste a parkovacie miesta pred garážami označia vodorovným a zvislým 
dopravným značením podľa pokynov útvaru mobility. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli:
ZA 4 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, poslanec 

Hošták, viceprimátor Žák
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: VMČ JUH odporúča odpredaj podľa predloženého materiálu 

 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

Odpovede na požiadavky poslancov a občanov je možné nájsť na stránke 
https://trencin.sk/samosprava/detail-zasadnutia/?id=828-vybor-mestskej-casti-juh-
datum-2020-09-07 
 79/2020 poslanec Hošták:  v spodnej časti parku pod Juhom, neďaleko ihriska 

Žihadielko je medzi chodníkom a rodinnými domami bodliačisko. Požiadavka je 
na vyjadrenie sa k možnosti nejakej kultivácie tak aby tam bol opätovne trávnik. 
48°52'25.0"N 18°02'13.4"E 

odpoveď MHSL: Park pod Juhom je prírodný park, preto tam patria aj iné rastliny 
ako len tráva. Bodliaky  tam patria tiež ako aj iné byliny. Striekať ani inak ničiť sa 
nebudú. Na zloženie druhov rastlín v parku pod Juhom, máme aj opačné podnety s 
kladným ohlasom na zachovávanie pôvodnej fauny.  
 80/2020 poslanec Harcek:  požaduje vyjadrenie sa k nepokosenej ploche v 

odychovej zóne Halalovka, za garážami, parcela 2315/626 súkromného 
investora.  48°52'17.9"N 18°02'50.7"E 

odpoveď USaŽP: Vlastník pozemku bude vyzvaný na nápravu. Ak sa náprava 
neuskutoční, mesto Trenčín nemá možnosť majiteľa pozemku pokutovať, a to z 
dôvodu absencie potrebnej legislatívy. Mesto Trenčín v tomto prípade vystupuje skôr 
ako mediátor medzi vlastníkmi pozemkov, pričom sa snaží upozorňovať ich 
vlastníkov na potrebnú starostlivosť o stav pozemku. Táto povinnosť však nevyplýva 
zo žiadneho právneho predpisu. 
 81/2020 poslanec Harcek:  sa pýta, kedy sa opraví chodník nad garážami 

vnútrobloku Halalovka, parcela 2337/40. Bolo to vraj už v požiadavkách ale zatiaľ 
sa nič nedeje. 48°52'18.7"N 18°02'48.3"E 
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odpoveď MHSL: Oprava chodníka nebola zaradená do zoznamu opráv stavebnej 
údržby pre rok 2020, navrhnutá do zoznamu pre rok 2021. 
 88/2020 poslanec Harcek:  otázka na kompetenciu MSP pri riešení deliktov 

rušenia verejného kľudu. Aké možnosti sú a aké sa z nich aplikujú. 
odpoveď MsP: Mestská polícia postupuje pri riešení priestupkov proti verejného 
poriadku v zmysle zákona o priestupkoch. Za rušenie nočného kľudu môže MsP 
udeliť blokovú pokutu do výšky 33,- €. V prvých šiestich mesiacoch roku 2020 
preverovala 122 podnetov, z ktorých 62 bolo doriešených blokovou pokutou resp. 
napomenutím, podľa závažnosti samotného konania. 
 100/2020 predseda VMČ Gabriel: žiada o odburinenie Námestia Sv. Rodiny 

(námestie pred kostolom na Juhu) a tiež všetkých priľahlých chodníkov 
odpoveď MHSL: Odburiňovanie plôch chodníkov prebieha na území celého mesta , 
čiže námestie Sv. Rodiny bude tiež odburinené. 
 82/2020 p. Mydla: žiadosť ohľadom riešenia opravy prístrešku pre kontajnery na 

ulici Západná 2501/9, parcela 2237/5. Požiadavka bola podaná písomne 
15.7.2013. Nedostal do dnešného dňa odpoveď. Na VmČ dňa 4.5.2018 taktiež 
bolo podaná žiadosť na riešenie. Bolo odpísané, že požiadavka bola zaradená do 
zásobníka IA. Prístrešok často súži ako toalety a nezmestia sa tam všetky 
kontajnery alebo sa s nimi ťažko manipuluje, navyše má poškodené murivo. 
48°52'27.0"N 18°02'35.1"E 

odpoveď USaŽP: Z pohľadu vývozu odpadu nemáme námietky voči oprave, alebo 
zbúraniu prístrešku.  
odpoveď MHSL: MHSL zabezpečí zbúranie prístrešku. 
 83/2020 p. Mydla: prečo sa nečistia komunikácie (konkrétne parkoviská na 

Západná) po zimnej údržbe tak ako v iných mestách. Na komunikáciách často pri 
čistení stoja stále autá a komunikácia zostáva nevyčistená, parcela 2237/370. 

odpoveď MHSL: Výkon čistenia komunikácií bol tento rok obmedzený vzhľadom na 
úsporné opatrenia v súvislosti s krízovým rozpočtom 2020 kvôli pandémii covid 19 
 84/2020 p. Mydla: kedy bude vykonaná oprava prístupových chodníkov k 

bytovke Západná 2501, parcela 2237/5. Nájazdové rampy sú poškodené a 
chodníky sú poškodené tiež. 

odpoveď MHSL: Pre tento rok neboli v rozpočte vyčlenené peniaze na opravu 
prístupových schodov k bytovému domu. 
 85/2020 p. Mydla: kedy bude vykonaná oprava komunikácie na ulici Západná z 

Južanky smerom k cintorínu, parcela 2237/370. Sú tam výmoly. 
odpoveď MHSL: Finančné prostriedky na stavebnú údržbu na miestnych 
komunikáciách boli pre tento rok už vyčerpané. Plošnú opravu povrchu zaradíme do 
návrhu pre budúci rok 2021, dovtedy budeme opravovať len lokálne výtlky. 
 86/2020 p. Mydla: ihrisko za bytovkou na ulici Západná 2501 - sťažnosť na 

tínedžerov, ktorí robia hluk a neporiadok, parcela 2237/5. Bola podaná petícia na 
riešenie tohto problému. Žiada o bezodkladné riešenie spôsobom uzamykania a 
prevádzkového poriadku. 

odpoveď MsP: Priestor detského ihriska na Západnej ulici bol vyčistený od odpadu. 
Hliadky mestskej polície vykonávali v minulosti a od posledného zasadnutia VMČ 
vykonávame ešte intenzívnejšie pravidelné kontroly dodržiavania verejného 
poriadku, čistoty a poriadku. Pri podozrení, že mladistvé a maloleté osoby sú pod 
vplyvom alkoholu, budú podrobované  dychovej skúške a v prípade pozitívnej 
skúšky, sa vec oznámi príslušnému obecnému úradu. Mesto vytvorí prevádzkový 
poriadok,v ktorom sa plánujú obmedziť návštevné hodiny predmetného ihriska. 
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odpoveď MHSL: Tabuľu s prevádzkovým poriadkom na ihrisko namontujeme v 
najbližšom možnom termíne. 
 87/2020 p. Mydla: kedy bude vyčistené pieskovisko za bytovkou na ulici Západná 

2501 
odpoveď MHSL: Pieskoviská čistíme v meste priebežne, toto pieskovisko bude 
vyčistené v priebehu mesiaca august 
 89/2020 p. Mendel: otázka na neriešenie počiadavky č. 8, zo dňa 13.1.2020. 

Nevyriešilo sa ešte presadenie predmetného stromčeka na ulici Šmidkeho 3. 
odpoveď MHSL: Strom presadíme na jeseň tohto roku na iné vhodnejšie miesto. 
 90/2020 p. Mendel: reklamácia nastriekaného vodorovného dopravného 

značenia na Saratovskej ulici pri Remys Bistro, ktoré bolo zrealizované v 
novembri minulého roka. Bola prisľúbená oprava v rámci reklamácie ale zatiaľ sa 
nič neudialo. 48°52'30.8"N 18°02'25.2"E 

odpoveď UM: Zmluvnému dodávateľovi sme reklamáciu na základe Vášho podnetu 
pripomenuli. Prisľúbil okamžitú nápravu. 
 91/2020 p. Mendel: kedy bude odtiahnutý vrak Fiat-a pri kostole Sv. rodiny. 

Prečo nemôže byť odtiahnutý vrak auta, ktoré dlhodobo už vyše roka zaberá 
parkovné miesto. 48°52'19.5"N 18°02'30.2"E 

odpoveď MsP: Vrak vozidla bude odtiahnutý v druhej polovici mesiaca august 2020 
po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. 
odpoveď UM: Pri odťahovaní vrakov platí zákon o odpade, kde sú stanovené 
zákonné lehoty. Tie musí samospráva dodržiavať – predsa len sa jedná o súkromný 
majetok. O vraku vieme a je v riešení.  
 92/2020 p. Mendel: pri prechode pre chodcov oproti Leoni sú dva stromy 

(orechy) suché. Taktiež je potrebné na tej strane chodníka upraviť kríky aj vetvy 
stromov, nakoľko zasahujú do chodníka. 48°52'04.0"N 18°02'13.7"E 

odpoveď MHSL: Stromy budú zrezané vo výrubovom období. Orez krov je zaradený 
v poradí, ktoré je v mesiacoch október až marec. 
 93/2020 p. Zámola: aké bude dopravné riešenie ulíc Halašu, Šmidkeho a 

Novomeského z pohľadu zokruhovania a taktiež chodníka smerom k Južanke a 
prechod pre chodcov. 48°52'32.7"N 18°02'35.5"E 

odpoveď MsP: Návrh zokruhovania bude predstavený na niektorom z VMČ. 
 94/2020 p. Zajaček: otázka na možnosť dobudovania verejného osvetlenia na 

Východnej ulici cca od parcely 2334/5 nakoľko sa plánuje parkovanie až po 
koniec ulice ale ulica nie je osvetlená. 48°52'14.2"N 18°03'13.9"E 

odpoveď UI: V súčasnosti nie je naplánované dobudovanie verejného osvetlenia na 
konci Východnej ulice. 
 95/2020 p. Babič: požaduje očistenie štrkového nánosu na ulici Južná (po daždi 

z minulého týždňa). Zaslaná fotodokumentácia. 
odpoveď MHSL: Znečistenie na komunikácií bolo strojne vičistené . 
 96/2020 p. Babič: už dávnejšie žiadal kontrolu triedeného odpadu na ulici 

Halalovka. V tomto mieste sa nejedná o triedený odpad z domácnosti, ale z 
výrobného podniku resp. reštauračného zariadenia. Zaslaná fotodokumentácia. 

odpoveď USaŽP: Triedený odpad je potrebné pred vhodením do nádob stláčať, 
minimalizovať a trhať tak, aby v nádobe bol minimálny objem vzduchu a zmestilo sa 
do nej čo najviac odpadu. Keď sú nádoby plné je možné odpad odovzdať v zberných 
dvoroch. Povinnosť triediť odpad majú aj právnické osoby. Z obsahu nádoby nie je 
možné určiť pôvodcu odpadu. 
odpoveď MsP: Z predmetnej fotodokumetácie nie je možné jednoznačne určiť kto je 
pôvodcom odpadu, ktorý bol vyložený mimo kontajnerov. Pri odhaľovaní takýchto 
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priestupkov je potrebná pomoc  samotných obyvateľov, ktorí by mali byť nápomocní 
pri odhaľovaní ""čiernych"" skládok a bezokladne nahlasovať takéto konanie na MsP.  
 97/2020 p. Babič: odstránenie nebezpečných konárov na Brezine. Po páde 

stromu, spôsobenom búrkou ostali zakliesnené konáre v korune stromu nad 
chodníkom, ohrozuje chodcov, cyklistov. Mestská polícia bola na mieste minulý 
týždeň nie hodinu po mojom nahlásení kolíznej situácie. Zo strany Správy 
lesného parku Brezina došlo k čiastočnej náprave, nebezpečenstvo však stále 
trvá... Od 28. júna ... 

odpoveď MHSL: Jeden konár sa nepodarilo dosiahnuť našou plošinou, vysiaci je 
však zo strany od lesa, čiže momentálne pád priamo na cestu nehrozí. Je možné 
dostať konár na zem len pomocou lezcov, ktorých budeme objednávať aj na iné 
zásahy v korunách stromov na Brezine. 
 98/2020 p. Babič: žiada o vyjadrenie k riešeniu Juho-východného obchvatu. Rád 

by vedel naše stanovisko a postoj k novému návrhu riešenia v porovnaní s 
doteraz návrhovaným projektom. 

odpoveď ÚÚP: Mesto Trenčín a jeho odborné útvary v rámci územnoplánovacích 
procesov riešia a overujú  problematiku II. etapy JVO s dotknutými orgánmi v tejto 
veci, a to z hľadiska dopravy a ochranných pásiem muničných skladov. Relevantné 
výstupy  budú predmetom aktualizácie ÚPN mesta.  
 99/2020 p. Zajaček: žiada vyčistiť priestory ihriska na Západnej ulici a okolia 

(priložená fotodokumentácia) 
odpoveď MHSL: Tento priestor bol vyčistený od odpadkov . 

 
  
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
 101/2020 poslanec Hošták:  v súvislosti s požiadavkou č. 80 a následnou 

odpoveďou a nakoľko predmetný vlastník pozemkov má v zmluvnom prenájme aj 
susednú parcelu, žiada preveriť, či sa ako nájomca adekvátne stará o prenajatú 
parcelu a ak nie je ochotný sa o parcelu starať tak zvážiť vypovedanie zmluvy 
(okolie parcely 2315/626 súkromného investora.  48°52'17.9"N 18°02'50.7"E) 

 102/2020 poslankyňa Machová: predniesla požiadavku občianky E. 
Sedláčkovej na opravu chodníka smerom od Západnej ulici ku schodom pri 
Slovenskej sporiteľni, a.s. a taktiež na údržbu prerastajúcej zelene do 
spomenutého chodníka pri detskom ihrisku (48°52'25.1"N 18°02'35.9"E) 

 103/2020 poslankyňa Machová: predniesla ďalšiu požiadavku občianky E. 
Sedláčkovej na opravu zadnej strany prístreška MHD zastávky Mateja Bela na 
ulici Gen. Svobodu. Cez zadnú neexistujúcu stenu pri silnom daždi spojenom s 
vetrom prší voda na čakajúcich ľudí (48°52'22.7"N 18°02'33.3"E) 

 104/2020 poslankyňa Machová: predniesla požiadavku občianky K. 
Kvasničkovej a p. Serišovej na preskúmanie výrubu dreviny presadenej Tuje z 
pred obytného domu na ulici Mateja Bela 12 na parcele 2337/35 ku garáži na 
parcele 2337/96 z dôvodu výstavby lešenia pre zateplenie. Majiteľka garáže sa 
obáva poškodenia strechy svojej garáže koreňmi Tuje a žiada o znovu 
presadenie a ak nie tak o výrub dreviny. Zateplenie ešte nie je ukončené a 
drevinu nie je možné z uvedeného dôvodu znovu presadiť. (48°52'18.3"N 
18°02'39.5"E) Kontakt na p. Serišovú je 0903 794 975 

 105/2020 predseda VMČ Gabriel: žiada kompetentný útvar alebo MsP o 
vyhodnotenie aké kroky boli urobené k náprave odstránenia k neporiadku DI na 
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Západnej ulici, na ktorý bola aj petícia občanov. Taktiež žiada informáciu či k 
náprave už prišlo a aká je tam situácia. 

 112/2020 predseda VMČ Gabriel: žiada informáciu ohľadom vyhodnotenia 
účinnosti fotopascí pri stojiskách. 

 117/2020 poslanec Žďársky: zaslaný podnet od občana ohľadom vybudovania 
spomaľovača v lokalite vnútrobloku Halalovka pri ústení chodníka od DI. 
(48°52'21.4"N 18°02'49.1"E) 

 106/2020 p. Janský: pochválil za umiestnenie dopravného zrkadla na ulici Gen. 
Svobodu oproti ulici Mateja Bella (mohlo ale byť o trochu vyššie ako je), ktoré je 
natočené k smeru jazdy od kostola sv. Rodiny. Zároveň žiada o osadenie 
ďalšieho zrkadla, ktoré by bolo natočené k smeru jazdy od Južanky. 
(48°52'24.0"N 18°02'35.5"E) 

 107/2020 p. Janský: prečo treba pri vybavovaní parkovacej karty rezidenta 
predkladať aj VTP alebo jeho kópiu. 

 108/2020 p. Janský: prečo sú postihovaní občania vlastniaci viac ako 1 auto 
vyššou sadzbou za parkovaciu kartu rezidenta ako je sadzba len za jedno auto. 

 109/2020 p. Serišová: kedy sa chystá oprava chodníka, ktorý ide paralelne s 
ulicou Gen. Svobodu vedľa bývalej pekárne Heglas. 

 110/2020 p. Serišová: sa pýta ohľadom upratovania smetí pri polopodzemných 
kontajneroch, či by pracovníci vykonávajúci vývoz nemohli voziť zo sebou aj 
metlu a prípadne porozhadzovaný odpad tak upratať. 

 111/2020 p. Janský: žiada zvážiť či by sa nedali časovo zamieňať termíny pre 
jarné a jesenné upratovanie tak aby mala napr. jedna lokalita čas vývozu 
doobeda na jar a na jeseň zas poobede, pričom susediaca lokalita bude mať 
opačné časy. 

 113/2020 p. Lichvár: chápe, že mesto musí byť obozretné ohľadom 
spomaľovačov, nakoľko niektorí vodiči neberú na ne ohľad a buď prudko brzdia, 
alebo cez ne preletia. "Prosím Vás, dajte mi vedieť, ktoré bytovky pokladáte za 
bezprostredne susediace s navrhovaným miestom spomalovača? Chcel by som 
Vám doručiť nadpolovičnú väčšinu podpisov, predpokladám že vlastníkov. K tomu 
už len doplňujúca otázka, ja ako vlastník dvoch nehnuteľností mám dva hlasy, 
rovnako ako to máme na schôdzi vlastníkov?" 

 114/2020 p. Lichvár: „mohli by ste mi napísať/citovať, ktorý zákon alebo 
regulatív určuje, kedy sa nejaká oblasť môže určiť za obytnú zónu? Musím si to 
overiť, mne sa ale zdá, že po Trenčíne sú obytné zóny, ktoré tie podmienky 
nespĺňajú.“ 

 115/2020 p. Lichvár: "nemohli by dať ste v spolupráci s Marius Pedersen vyrobiť 
informačné tabuľky, ktoré by sa umiestňovali priamo na státia kontajnerov a boli 
by tam informácie ako nakladať s odpadom? Letáková kampaň poväčšine 
skončila v koši (u nás na nástenke). Či si nemyslíte, žeby toto riešenie malo 
účinok, podobne ako stále máme psie exkrementy na trávniku, aj keď ste 
umiestnili kontajnery?" 

 116/2020 p. Lichvár: "kontajnery nestačia, spíčkari by mali byť kontrolovaní. 
Bežný občan si nemôže dať kameru do okna a monitorovať verejný priestor. Viem 
že napr. v Púchove sa o kontrolu zbierania exkrementov stará mestská polícia, 
hliadky udeľujú pokuty." 

 118/2020 p. Babič: "osvetlenie Halalovka - realizácia kedy ?   bol prísľub - po 
schválení rozpočtu   -   prečo nebola požiadavka zaradená? Koľko stojí táto 
úprava ?" 
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 119/2020 p. Babič: "odpadové hospodárstvo - riešenie odvozu a počtu nádob, 
kontrola triedeného odpadu (čierne skládky)   -   umiestniť kameru" 

 120/2020 p. Babič: "dopravné značenie na križovatke Gen. Svobodu, Liptovská, 
Južná - dochádza ku kolíznym situáciám, žiadam o stretnutie zástupcov Útvaru 
mobility, zásupcu Dopravného inšpektorátu a poslanca VMČ Juh do 29. februára.    
Pán Hartman má pravdu - ako sám píše za 5 mesiacov sa predpisy o dopravnom 
značení nezmenili a tie jeho sú tam stále...   nezmyselné značenie neexistujúcej 
komunikácie, zákaz vjazdu kombinovaný s prikázaným smerom, chýba zákaz 
odbočenia vpravo z ulice Gen. Svobodu....   chýba označenie novej križovatky na 
ul. Liptovská smerom na Bytový komplex Za Liptovskou..." 

 121/2020 p. Babič: "úprava chodníkov/trávnikov na ulici Halalovka - realizácia 
bola prisľúbená v minulom roku ...  odpoveď bola - bude sa riešiť spolu s riešením 
parkovacích miest  ...." 

 122/2020 p. Babič: "Ing. Forgáč:  1. časť splnená -  výškový regulatív  -  ako 
naložíme s druhou časťou - zmena územného plánu Južná ulica   -  tak, že 
ostane "slepou ulicou" bez pokračovania a napojenia na ďalšie komunikácie..." 

 123/2020 p. Babič: "čitateľné a dostupné umiestnenie zápisníc a oznamov vo 
vývesných skrinkách  (estetika ? ...)" 

 
5. Rôzne, diskusia a záver 
 
V rámci diskusie neboli predložené žiadne požiadavky ani žiadny príspevok. 

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 5. októbra 2020  o 17,30 hod. 
v KC Juh. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 16.09.2020               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


