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Zápisnica z online zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 04.10.2021 v online priestore softvérovej 

platformy SKYPE na hyperlinku 

https://join.skype.com/OKeH3qLZicBN 

 

 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel p. Hartmann – vedúci ÚM 

Bc. Mária Machová  

MBA Peter Hošták, PhD.  
Patrik Žák, B.S.B.A.   
Mgr. Ján Forgáč  
RNDr. Svorad Harcek, PhD.  
Lukáš Ronec  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

 Ing. Peter Ondruš 

  

   
 

 

Program VMČ Juh 
1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
4. 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, 
skonštatoval, že výbor je uznášania schopný a dal hlasovať o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 7 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, poslanec 

Hošták, viceprimátor Žák, viceprimátor Forgáč, poslanec 
Harcek, poslanec Ronec

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený
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2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - september 
2021 
 128/2021 občan p. Záhora: sa v súvislosti s rekonštrukciou bytovky na ulici 

Jána Halašu a poškodením chodníka na ulici Šmidkeho pýta: "Tento chodník 
je v súčasnej dobe znečistený zo strany, kde bola znehodnotená vegetácia, 
pôda steká pri dažďoch na chodník, ľudia chodia po blate . Kto je zodpovedný 
za to, aby sa chodník vyčistil, resp. uviedol do normálneho stavu? Viete to 
zabezpečiť?" (priložené foto) 
Odpoveď USaŽP: Dňa 27.09.2021 sa uskutočnila miestna obhliadka na, 
ktorej bol skontrolovaný reálny stav verejnej zelene poškodenej pri realizácii 
obnovy bytového domu na Ul. J. Halašu č. 18. Narušené plochy po prejazdoch 
ťažkej techniky a záberoch veľkokapacitných kontajnerov na odpad  boli 
vrátené do funkčného stavu v zmysle podmienok uvedených v rozhodnutí na 
záber verejnej zelene.  Predmetný chodník bol v čase obhliadky vyčistený. 

 129/2021 občan p. Záhora: sa v súvislosti s realizáciiou chodníka pred 
vchodmi do bytových domov J. Halašu 10 a 12 pýta: "ako je to v prípade 
jedného vchodu, kde je povedzme 48 bytov, ako je to napríklad v prípade 
nášho bytového domu? Mám za to, že väčšina bytových domov na sídlisku 
Juh, má prístupy k domom na pozemkoch Mesta Trenčín a nie je ich 
vlastníkom a nemá k nim žiadny právny vzťah. Väčšina z nich si vyžaduje 
rekonštrukciu, alebo v prípade imobilných občanov v bytovom dome, urobenie 
bezbariérovej úpravy. Tu bude Mesto Trenčín, v prípade ich žiadostí o 
rekonštrukciu, nový chodník, urobenie bezbariérových úprav postupovať ako? 
" a zároveň žiada: "V nadväznosti na tento bod by som Vás chcel, spolu s 
predsedami SVB K. Šmidkeho 7, p. Novákom a K. Šmidkeho 9, p. Dvorskou, 
požiadať o predloženie našej požiadavky na realizáciu chodníka pre našimi 
bytovými domami na najbližšom zasadnutí MČ Juh. Provizórny, resp. 
vyšľapaný chodník, používajú nielen občania z našich bytových domov a 
máme viacero žiadostí zo strany občanov na oslovenie Mesta Trenčín na jeho 
realizáciu." (priložené foto) 
Odpoveď UM: Mesto Trenčín dáva prednosť rekonštrukcii verejných 
chodníkov slúžiacich všetkým alebo aspoň viacerým vchodom pred opravou 
chodníkov vedúcich do jedného vchodu. A nielen na sídlisku Juh, ale v celom 
meste. Chodníky ku vchodom sú v poradí dôležitosti na predposlednom 
mieste pred cestičkami vedúcimi k individuálnym a radovým garážam. Čo sa 
týka novostavby chodníka pred vchodmi Šmidkeho 7,9,11. Útvar mobility dáva 
na zváženie poslancom MsZ zaradenie tejto investičnej akcie do rozpočtu na 
rok 2022 - formou prípravy projektovej dokumentácie. 

 130/2021 občan p. Záhora: sa v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou 
dopravného riešenia na ulici Šmidkeho pýta: "Na koho sa na meste môžem 
nakontaktovať ohľadne nahliadnutia do projektovej dokumentácie nového 
chodníka a prechodu pre peších za našim bytovým domom (K. Šmidkeho 11)? 
Kedy predpokladáte realizáciu týchto úprav? Ak mi viete poslať projektovú 
dokumentáciu, alebo aspoň situáciu, mail na mňa je 
martin.zahora77@gmail.com." 
Odpoveď UM, UI: Pánovi Záhorovi bude na mail poslaná situácia z 
projektovej dokumentácie, v prípade potreby sa môže obrátiť na útvar 
investícií alebo útvar mobility. Rekonštrukcia je naplánovaná v mesiacoch 
október - november 2021 
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 131/2021 občan p. Záhora: upozorňuje: "Za našim bytovým domom (K. 
Šmidkeho 11), by som Vás chcel požiadať o opravu prepadnutej komunikácie 
a šachty na miestnej komunikácii (priložené foto)." 
Odpoveď MHSL: Oprava prepadnutého poklopu je zaradená v zozname prác 
stavebnej údržby na miestnych komunikáciách. 

 132/2021 občan p. Záhora: sa v súvislosti s parkovacou politikikou pýta: "Pri 
parkovaní sa mi nejedná o to, aby som zaparkoval rovno pred našim bytovým 
domom, ale aby som v noci nehľadal v blízkom čase parkovanie na druhej 
strane sídliska Juh. Tu som sa chcel spýtať, či situáciu s parkovaním 
monitorujete, a to hlavne v nočných hodinách? Ak áno s akým výsledkom? 
Podľa toho, čo píšete v našej časti sídliska už zabezpečiť ďalšie parkovacie 
miesta neviete. Občania, ktorí si za parkovanie riadne platia, môžu očakávať 
len minimálny komfort zaparkovania v blízkosti svojho obydlia." 
Odpoveď UM: Monitorujeme. Za posledné mesiace bolo na sídlisku Juh 
prekvapivo veľmi veľa voľných parkovacích miest. Aj v noci. Po začatí 
školského roku zatiaľ monitoring prebehol iba 1x. V oblasti bloku Halašu, 
Novomeského, Šmidkeho boli v nočných hodinách vnútorné ulice zaplnené, 
parkovacie miesta po okrajoch, t.j. na Saratovskej boli z časti voľné. 

 133/2021 občan p. Záhora: upozorňuje na: "Chcel by som Vás upozorniť na 
poškodené oplotenie na novom ihrisku ul. J. Halašu – L. Novomeského 
(priložené foto)" 
Odpoveď MHSL: Oplotenie, ktoré bolo určené na ochranu založeného 
nového  záhonu splnilo svoj účel a bude z vnútrobloku odstránené, nakoľko je 
vyrobené z materiálov ťažko udržateľných vo vyhovujúcom stave a naďalej 
nemá plniť estetický prvok. 

 134/2021 občan p. Záhora: upozorňuje na: "Chcel by som Vás upozorniť na 
uvoľnený obklad na schodisku cintorín-J. Halašu  (priložené foto)" 
Odpoveď MHSL: MHSL bude v rámci reklamácie požadovať opravu 
poškodeného schodiska u dodávateľa prác. 

 135/2021 občan p. Záhora: sa v súvislosti s pešou zónou na ulici Šmidkeho 
pýta: "Pri pešej zóne na ul. K. Šmidkeho sa chcem spýtať, či je podľa Vás 
zabezpečený dostatočný prechod pre peších (aj mamičky s kočíkmi) od ul. J. 
Halašu medzi parkovacími miestami a schodiskom. Fotku posielam aj pre 
ukážku, že sa stále parkuje na pešej zóne." (priložené foto) 
Odpoveď UM,MsP: Za MsP: Dodržiavanie zákazu státia v obytnej zóne na ul. 
Šmidkeho Mestská polícia pravidelne kontroluje. Ak je občan svedkom takéto 
konania, je potrebné vec bezodkladne nahlásiť na linku 159. Za UM: Pre útvar 
mobility je pešia zóna na sídlisku Juh novinkou - nevieme o žiadnej takej. Čo 
sa týka danej fotografie: Podľa zadania mal byť voľný priestor medzi 
parkovacím miestom a chodníkom 1,5m. Realitu preveríme. 

 136/2021 občan p. Záhora: sa pýta: "V rozpočte mesta Trenčín sa už 
niekoľko rokov opakovane spomína v investíciách chodník od ul. J. Halašu na 
ul. Partizánsku. Kedy sa bude tento chodník realizovať?" 
Odpoveď UI: Vzhľadom na majetkovo- právne problémy sa v súčasnosti tento 
chodník nanovo projektuje a umiestňuje sa vo vedľajšom území, predpoklad 
realizácie po vydaní územného rozhodnutia a právoplatného stavebného 
povolenia je v 2. polovici r. 2022 

 137/2021 občan p. Pivoluska: v zaslanom e-maily predsdedovi VMČ Juh p. 
Gabrielovi píše žiadosť na riešenie problému ich bytového domu: "Vážený pán 
predseda obraciam sa na Vás s nasledujúcou prosbou. V poslednom období 



4 
 

sa zväčšilo množstvo zrážok, čo malo za následok zvýšenú eróziu pôdy a 
následné podmokanie okolia domu. Na dome sa to prejavilo tým, že dochádza 
k vlhnutiu stien v pivniciach a ich plesnivenie. Tiež sa bojíme aj možného 
zosuvu pôdy, narušenia statiky, nakoľko náš dom je umiestnený na južnej 
strane (južnom svahu) od Kultúrneho centra JUH ( to je pod ním). Ide o bytový 
dom na ulici Mateja Bela 2460/18, 20, 22 postavený na parcele č. 2337/39 v 
k.ú. Trenčín. Všetka voda ktorá tu naprší steká dolu k nášmu domu a tam na 
severnej strane sa hromadí. Čiastočne by mohlo pomôcť vyčistenie kanálov 
určených na odvod vody, ktoré svoju funkciu dostatočne neplnia v takom 
stave ako sú dnes. Je tam aj dažďový žľab ale tiež nestíha plniť svoj účel. 
Vzhľadom k tomu že všetky tieto veci ležia na území mesta Trenčín Vás 
žiadam o pomoc pri odstránení uvedených závad, ktoré pri ich neriešení môžu 
spôsobiť vážne škody na našom bytovom dome." 
Odpoveď MHSL: MHSL sa venuje čisteniu odtokových žľabov vo verejnej 
zeleni každý rok v jarnom a jesennom období čím zabezpečuje ich funkčnosť 
pri odvádzaní dažďovej vody zo svahu. Vlhnutie pivničných priestorov 
bytového domu môže byť spôsobené nefunkčnou hydroizoláciou základu, 
nakoľko životnosť takýchto opatrení má tiež svoje časové limity, preto je na 
zvážení  SVB Mateja Bela 2460, či si dá urobiť odborný posudok k danej 
problematike a následne prijať opatrenia vo vlastnej réžií. 

 138/2021 občan zo Šmidkeho 16: upozorňuje na nepretržite vznikajúce 
skládky nadrozmerného odpadu v lokalite Šmidkeho 16. Syn dostal výzvu z 
Mesta TN, že má opraviť a udržovať zábradlie - takýto stav je však spôsobený 
opieraním nadrozmerného odpadu o toto zábradlie. Chcem vás poprosiť, aby 
ste skúsili situáciu riešiť, lebo neničí sa iba súkromný majetok, ale aj mestský. 
Opierajú postele, dvere, zárubne o lampu verejného osvetlenia - už je ohnutá 
a záreveň prosí o osadenie tabule na lampu "zákaz ukladania odpadu pod 
hrozbou pokuty, priestor je monitorovany" alebo umiestniť fotopascu na 
lampu, prípadne prosí o pomoc v tejto zložitej situácii, nájsť riešenie. 
(priložené foto) 
Odpoveď USaŽP, MsP: Za MsP: Na základe opakovaných podnetov zo 
strany vlastníka garáže, ktorá je umiestnená v susedstve stojiska kontajnerov 
osadila Mestská polícia v uvedenom priestore fotopascu a priestor označila v 
súlade s GDPR. V prípade zistenia porušenia VZN mesta Trenčín č. 7/2016 o 
odpadoch bude MsP priestupky riešiť v zmysle zákona. Za USaŽP: Uvedená 
požiadavka bola v rámci úradu riešená už mnohokrát. Mestská polícia 
zodpovedala aké kroky boli v tejto veci podniknuté. Aktuálne je na mieste 
fotopasca. Nepodarilo sa nám zistiť, kto z mesta   posielal pani výzvu na 
opravu zábradlia. Popritom však bolo zistené, že sklopná parkovacia zábrana, 
ktorú majú osadenú na spomínanom parkovacom mieste, nebola povolená 
útvarom mobility. Pravidlá vykladania nadrozmerného odpadu sú 
zadefinované vo VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín a bohužiaľ zatiaľ sme 
nenašli účinné opatrenia, aby sme zabránili vykladaniu v inom čase. 

 139/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o zabezpečenie 
poškodenej oceľovej dažďovej vpuste na Námestí Sv. Rodiny na Juhu, na 
námestí pred kostolom. Poškodená vpusť tvorí dieru, do ktorej sa zmestí noha 
dieťaťa. (priložené foto)" 
Odpoveď MHSL: Poškodená časť prekrytia žľabu bude vymenená. 
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 140/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o opravu ukotvenia 
zábradlia alebo (po obhliadke s p. Korienkom - UI) ukotvenie zábradlia z 
bočnej strany schodiska na menších schodoch neďaleko bytového domu 
Šafarikova 9. (priložené foto)" 
Odpoveď MHSL: Oprava ukotvenia zábradlia je zaradená v zozname prác na 
úseku údržby miestnych komunikácií. 

 141/2021 občan p. Mendel: pýta sa na stav riešenia požiadavky č. 107 zo 
dňa 7.6.2021. V súvislosti s touto požiadavkou prebehlo na predmetnom 
mieste stretnutie s vedúcim UM a viceprimátormi. UM mal navrhnúť riešenie 
situácie. 
Odpoveď UM: Riešenie zatiaľ navrhnuté nemáme. Podobných požiadaviek je 
veľmi veľa a vybavujeme ich postupne. 

 142/2021 občan p. Mendel: pýta sa na stav riešenia požiadavky č. 109 zo 
dňa 7.6.2021. Na uvedenom priestranstve stále pretrváva problémový stav, aj 
napriek deklarovanému ukončeniu povolenia pre záber verejného 
priestranstva k 07/2021. Prosím o informáciu kedy bude priestor uvedený do 
pôvodného stavu. 
Odpoveď USaŽP: Dňa 27.09.2021 sa uskutočnila miestna obhliadka, na 
ktorej bol skontrolovaný reálny stav verejnej zelene poškodenej pri realizácii 
obnovy bytového domu na Ul. J. Halašu č. 18. Narušené plochy po prejazdoch 
ťažkej techniky a záberoch veľkokapacitných kontajnerov na odpad  boli 
vrátené do funkčného stavu v zmysle podmienok uvedených v rozhodnutí na 
záber verejnej zelene.  Predmetný chodník bol v čase obhliadky vyčistený. 

 143/2021 občan p. Trčka: upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá je na 
prístupovej ceste ku garážam pri prevádzke STREET (Burger a Meal) na Juhu 
(Gen. Svobodu 4): "Táto prevádzka má na prístupovej ceste ku garážam 
výdajné okienko burgerov, kde sa zhromažďujú kupujúci, niekedy tam aj 
parkujú a blokujú jediný prístup ku garážam. Pán Trška navrhuje, aby bola 
osadená zákazová značka pri odbočke z ul. gen Svobodu (pri Kokrháči) v 
smere ku tejto prevádzke (výnimku by mali garážnici), prípadne nájsť iné 
riešenie, ktoré by zabránilo zdržovanie sa, parkovanie a státie áut na 
súkromnom pozemku p.č. 2315/119." 
Odpoveď UM: Riešenie prístupovej komunikácie ku garážam cez chodník je 
naozaj veľmi nešťastné, no v súčasnosti ho už nie je možné bez výrazných 
finančných výdavkov zmeniť. Pokúsime sa dopravnú situáciu spoločne s 
dopravným inšpektorátom skľudniť - napr. zriadením pešej zóny, umiestnením 
upokojujúcich prvkov a pod. 

 144/2021 občan p. Kuhajda: upozorňuje na situáciu a žiada o riešenie: "Po 
každom daždi je cesta Na Zongorke pred rodinnými domami zaplavená 
blatom, trvá to už niekoľko rokov a daný problém nikto nerieši tak, aby sa 
nánosy blata na ceste neopakovali. Z toho dôvodu Vás prosíme o Vašu 
pomoc. Treba ihneď vyčistiť kanalizáciu pod cestou, pretože počas dažďa 
blato vyteká z kanalizácie na cestu." 
Odpoveď MHSL: Dažďové vpuste a kanalizácia ukončená odlučovačom 
ropných látok, ktorá ústi do Lavičkového potoka na konci ulice Na Zongorke je 
dimenzovaná na zrážkovú vodu z plochy povrchu komunikácie. Blato na 
komunikácií po extrémnych prívalových dažďoch pochádza zo susedných 
pozemkov nad úrovňou celej obytnej štvrte a to vybrežením toku potoka v 
mieste premostenia pri záhradkárskej osade Poľnohospodár. Na pozemkoch, 
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z ktorých voda splavuje ornicu, žiada mesto, USaŽP, zmenu spôsobu užívania 
pôdy na krajskom úrade pôdohospodárstva. 

 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 

 146/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel:  "Žiadam o preverenie stavu a 
priepustnosti kanalizácie a priľahlých vpustí v lokalite Ul. Mateja Bela 41 nad 
garážami (48.872199, 18.047106) a následnú nápravu. Na mieste sa 
zhromažďuje v čase dažďov veľké množstvo vody a chodník je neprechodný." 

 147/2021 občianka p. Serišová: žiada prijať v medziach zákona konkrétne 
opatrenie, aby sa na sídlisku Juh nekŕmili mačky, pretože sa 
nekontrolovateľne rozmnožujú. "Nachádzame na chodníkoch mŕtve myši, 
okolo bytových domov kusy zhnitého jedla a tiež sa nedá povedať, že 
pieskovisko, kde sa chodia hrať malé deti je po hygienickej stránke v poriadku. 
Nik sa oň totiž nestará." 

 148/2021 občan p. Babič: "Žiadam o umiestnenie prístrešku pri autobusovej 
zastávke na ulici Gen. Svobodu ( nástupná stanica pod pohostinstvom Pegas) 
foto v prílohe" 

 149/2021 občan p. Babič: "Žiadam realizáciu pouličného osvetlenia na ulici 
Halalovka - zadné vchody 10 - 18. Táto požiadavka nebola realizovaná, 
nakoľko nebola podľa odpovede VMČ zaradená do rozpočtu mesta. Žiadam 
zaradiť do rozpočtu mesta ako investičnú akciu.    foto v prílohe" 

 150/2021 občan p. Babič: "Žiadam realizáciu osvetlenia športovísk v 
priestore rekreačnej zóny pri zadných vchodoch nepárnych čísel ulice 
Halalovka. Tieto ihriská sa v jesennom a zimnom období stávajú po 17-tej 
hodine nefunkčné." 

 151/2021 občan p. Babič: sa pýta "Koľko priniesol do rozpočtu mesta výber 
daní za psa v roku 2020 a na aký účel boli tieto prostriedky použité?" 

 152/2021 občan p. Babič: "Opätovne žiadam vybrať a určiť priestor pre 
zriadenie cintorína domácich zvierat a zaradiť jeho výstavbu do rozpočtu 
mesta." 

 153/2021 občan p. Babič: "Žiadam skontrolovať správnosť a oprávnenie 
zriadenia priechodu do Lesoparku Brezina, ktorý vznikol zriadením staveniska 
firmy Monolit v priestore výstavby obytného komplexu "Pod Brezinou". foto v 
prílohe" 

 154/2021 občan p. Babič: "Žiadam upraviť kolízny priestor na ulici Halalovka 
24 a udržiavať tento v bezpečnom stave počas celého roka.  foto v prílohe" 

 155/2021 občan p. Babič: "Žiadam VMČ zistiť povinnosti investora/staviteľa 
pri zriaďovaní staveniska - konkrétne  - zaistenie priechodu staveniskom, za 
účelom dosiahnutia predmetného cieľa chodcov a cyklistov." 

 156/2021 občan p. Babič: "Žiadam zistiť zákonitosť úradných hodín 
Stavebného úradu v Trenčíne." 

 157/2021 viceprimátor p. Forgáč: žiada preveriť ohlásené informácie od 
občanov, že novoosadená závora do dvora v ZŠ Novomeského nebýva večer 
vždy otvorená, pričom by mala byť vo večerných hodinách otvorená z dôvodu 
možnosti parkovania. 
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4. Rôzne, diskusia a záver 
 

V rámci tohto bodu sa hosť - vedúci Útvaru mobility p. Hartmann vyjadril 
k jednotlivým otázkam od predsedu VMČ Juh p. Gabriela a poslancov VMČ Juh 
takto: 

 
 Príprava PD a investičnej akcie – cyklotrasa Soblahovská – otoč pod Juhom. 
Odpoveď: Projektant je už vybraný, v priebehu zimy za očakáva príprava 
projektu, na jar by mohlo byť pripravené územné, stavebné a následne spísaná 
žiadosť na európske fondy. So samotnou realizáciou počíta až na jar v roku 2023. 
Zároveň vyhotovenie projektovej dokumentácii viazne aj na pripomienkach zo 
strany obchodného reťazca LIDL, ktorý už zamietol jedno riešenie križovatky. Ich 
zástupca prisľúbil účasť na najbližšej majetkovej a investičnej komisii. 
 Zápchy na križovatke pod Juhom – informácia o možných dopravných 

riešeniach jestvujúceho stavu. 
Odpoveď: Zápchy sa vyriešia až po prebudovaní celej križovatky z kruhového 
objazdu na svetelnú križovatku, ktorá má väčšiu priepustnosť alebo na „turbo“ 
kruhovej križovatky, ktorá by však vyžadovala väčší priestor, ktorý tam 
momentálne nie je.  
 Statická doprava - realizované investície v roku 2021 a plánované investície 

na 2022 
Odpoveď: Za rok 2021 sa nerealizovalo nič. Na rok 2022 sú pripravené niektoré 
návrhy, ktoré však narážajú na dlhé dodávky geodetických zameraní, ktoré trvajú 
niekedy až pol roka. (ulice Halašu, Novomeského, Šmidkeho a Halalovka) 
 Informácia o spracovaní výstupov z "terénneho VMČ" ktoré sme mali v lete - 

napr. zavedenie 30-tky na hornom Juhu, zmena dopravnej situácie... 
Odpoveď: Zóna obmedzenia rýchlosti na 30 km/hod bola schválená pred cca 2 
týždňami od DI Trenčín. Jej aplikácia v teréne sa počíta do konca mesiaca 
október alebo určite v mesiaci november tohto roku. Obmedzenie bude platiť na 
všetky ulice v lokalite sídliska JUH okrem zberných ulíc Saratovská, Východná 
a gen. Svobodu. 

 
Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval za informácie k jednotlivým 

bodom a v súvislosti s „Prípravou PD pre revitalizácie vnútroblokov v rámci MČ Juh“ 
požiadal garanta VMČ Juh zabezpečiť účasť p. Kuľhovej z ÚÚP na budúcom 
zasadnutí a jej informovaní o predmetnom bode. 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 8. novembra 2021 o 17,30 hod. 
v zmysle pozvánky. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 07.10.2021               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


