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Z á p i s n i c a 
 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 27. októbra 2004 
v Kultúrnom dome Zlatovce 
 
Prítomní poslanci:      Ospravedlnení poslanci: 
Martin Bar�ák      –– 
Ing. Anton Boc 
Vladimír Poruban      
Ing. Štefan Sýkor�in 
------------------------- 
 
Ing. Mária Pauschová, garant VM�  
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Hostia pod�a prezen�nej listiny  
 
Program:  
 

1. Informácia o zriadení ute�eneckého táobra v meste Tren�ín, �as� Horné Orechové 
2. Požiadavky ob�anov  
3. Návrh VZN Mesta Tren�ín o pravidlách �asu predaja v obchode a �asu prevádzky 

služieb na území mesta Tren�ín  
4. Žiadosti  

 
 
1. Informácia o zriadení ute�eneckého tábora v meste Tren�ín, �as� Horné Orechové 
 
 
P. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ, privítal všetkých prítomných, špeciálne p. Jána 
Kme�a, riadite�a odboru sociálnych vecí a Ing. Branislava Horníka, riadite�a Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Tren�íne. Menovaných prizval, aby bližšie poinformovali ob�anov 
o zriadení ute�eneckého tábora v meste Tren�ín, v mestskej �asti Horné Orechové. 
 
Ing. Horník uviedol, že dnešného zasadnutia sa zú�astnil z toho dôvodu, aby predstavil 
projekt, ktorý bol podaný na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Chce informova�, 
�o zaväzuje SR, otvori� na Slovensku takéto zariadenie a zdôvodní, pre�o bola vybratá 
lokalita blízko Tren�ína.  
 Z projektu pre�ítal nasledovné: „SR ratifikovala medzinárodné zmluvy o �udských 
právach a základných slobodách, najmä dohovoroch o právach die�a�a, z ktorých maloletým 
bez sprievodu vyplývajú univerzálne práva tak, ako iným �u�om, okrem toho majú práva ako 
deti a osoby, tie práva ako žiadatelia o azyl“. Poznamenal, že na základe tohto sa SR 
zaviazala, že v tomto roku by sa malo otvori� zariadenie typu, ktoré pre�ítal. Jeho 
umiestnenie  v Hornom Orechovom bolo zvolené z toho dôvodu, lebo je sú�as�ou Detského 
meste�ka Zlatovce, je to majetok štátu, majetok Detského meste�ka, pri�om jeho 
zria�ovate�om je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tren�íne. �o sa týka lokalizácie 
v Hornom Orechovom, vyhovovala z toho dôvodu, že zariadenie je 1,8 km od prvého 
najbližšieho obývate�ného domu.  Zariadenie (horáre�) je vhodné z toho h�adiska, že je 
vnútorne �lenené tak, že v I. fáze, ktorá bola pripravená, odovzdaná a ministerstvom 
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schválená, nie je  treba preinvestova� ve�kú finan�nú �iastku a do februára by sa tam mohlo 
umiestni� prvých 16 detí. Budú to chlapci, ktorých zachytí polícia na hraniciach bez 
sprievodu a budú do veku 18 rokov. Sú�asný stav je taký, �i tieto deti zachytí na hraniciach 
cudzinecká polícia alebo iná,  sú prevezení do iných azylových centier napr. v Rohovciach 
alebo v Brezovej pod Bradlom, kde pobudnú istý �as a potom sa umiest�ujú do našich 
detských domovov. To znamená, že sú po Slovensku rozposielaní do detských domovov, 
ktoré majú ešte vo�né kapacity na to, aby ich mohli prija�. Tieto deti žijú s našimi de�mi v  
detských domovoch a nie sú segregované.  
 
Ob�an upozornil, že v rámci EÚ sú isté dohovory, že budeme zachytáva� tieto deti. Vo svete 
je taká politika, že napr. USA sa bránia ve�kým pris�ahovaleckých vlnám a majú ur�itý kód 
pris�ahovaleckej politiky. Spýtal sa, ako sa SR bráni tomuto a ako sa vlastne k nám dostali 
tieto deti.  

�alej poznamenal, že sú iné vojenské objekty, ktoré sú �aleko od obývaných oblastí 
a sú ove�a vhodnejšie pre takéto zariadenie a zaujíma ho, ako sa chce rieši� táto záležitos� 
v prihrani�nej oblasti. 
 
Ing. Horník zodpovedal, že majetok štátu nie je možné presúva� medzi ministerstvami tak, 
ako by si to každý predstavoval. Preto sa zvolil majetok, ktorý je vo vlastníctve ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je možné využíva� majetok, ktorý je v správe 
ministerstva obrany, podlieha tomu ve�ké množstvo procedúr a  schva�ovaní, aby sa to dalo 
zrealizova� a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nie je v stave to tak rýchlo uskuto�ni�.  
 �o sa týka prvej otázky, ako sa k nám deti dostávajú? Prichádzajú cez všetky  hranice. 
Pripomenul, že v roku 1989 a predtým naši �udia utekali von a Rakúska republika ich ve�mi 
v�a�ne prijala bez akýchko�vek nárokov na SR. Toto sú deti, ktoré utekajú z bývalých 
ruských republík, Moldavsko, Litva a pod. Sú to Slovania, deti, ktoré sem prídu a nepobudnú 
tu dlho, pretože prídu do azylovej procedúry a v prípade, že majú rodi�ov niekde v zahrani�í, 
tí si ich vyžiadajú cez naše ve�vyslanectvá. �o sa týka toho, ko�ko �asu tu deti pobudnú, 
možno poveda�, že je tu ve�ká fluktuácia, deti neustále prichádzajú a odchádzajú. Toto 
zariadenie bude ma� v sú�asnosti kapacitu len 16 detí, lebo viac sme neni schopní prija�. 
Nevie odpoveda�, akú azylovú procedúru majú USA, ale SR sa zaviazala tým, že je 
v európskom spolo�enstve a že sa budeme riadi�, �o je rukou zakotvené v EÚ.  
 
P. Kme� doplnil, že vstupom do EÚ pre SR platí „dublinská konvencia“, ktorá hovorí o tom, 
že akéko�vek osoby, ktoré migrujú a sú zachytení prvýkrát na území niektorého štátu EÚ 
a potom pokra�ujú vo svojej ceste a sú chytené v �alšej krajine EÚ,  tak sa musia vráti� tam, 
kde boli prvýkrát chytení, kde prvýkrát prekro�ili štátne hranice. To znamená, že ak bude 
prvýrkát die�a chytené na území SR orgánmi hrani�nej a cudzineckej polície a neskôr by sa  
objavilo napr. v Nemecku, tak nám bude vrátané. To isté však platí vo�i ostatným štátom. 
Preto každý štát si musí vytvori� ur�ité kapacity na to, aby sa mohol o tieto deti postara�. 
Zdôraznil, že toto zariadenie nebude ute�enecký tábor, ide sa zriadi� detský domov pre 
maloletých bez sprievodu, tak sa  bude doslovne vola�. Pobyt detí tam bude do�asný a vôbec 
sa nepo�íta s trvalým pobytom detí v tomto zariadení. Pokia� budú deti umiestnené v tomto 
zariadení, hne� sa budú h�ada� možnosti ich zlú�enia s vlastnou rodinou, �o bude prvý krok. 
�alej sa  bude skúma�, �i rodi�ia žijú v bezpe�nej krajine, kde je možný návrat, alebo �i žijú 
v nejakej inej krajine. Tiež sa bude skúma�, �i sa die�a chce  vráti� dobrovo�ne  do krajiny 
pôvodu, alebo die�a môže prehlási� prostredníctvom opatrovníka, že chce požiada� o azyl. 
V takom prípade, nepôjde do tohto zariadenia, ale do zariadenia iného typu. V našom 
zariadení budeme ma� len deti, ktoré o azyl nepožiadajú.  
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P. Zapala�ová sa informovala, ako sa prišlo na toto miesto v Hornom Orechovom,  kto 
navrhol, aby tu bolo  zariadenie pre maloletých ute�encov.Tiež nevie, �i sú tam vôbec 
v zimne tak zjazdné cesty, aby sa mohlo po nich jazdi� a poukázala na to, že �u�om, �o tam 
bývali, poveternostné podmienky nedovolili celoro�né bývanie.  
 
Ing. Horník reagoval, že miesto navrhol  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tren�íne, 
lebo sa kalkulovalo s tým, že Detské meste�ko ako najvä�ší detský domov v SR má aj �o sa 
týka kapacity aj výbavy, možnos� obsluhova� toto zariadenie. Toto zariadenie je budovou 
úradu, ktorý ju chcel využi�. Poukázal na to, že tiež bude vznika� otázka prijímania nových 
pracovníkov. Ur�itým spôsobom vieme zagarantova�, že obslužný personál by mohol by� 
z �asti Horné Orechové, to znamená, že vieme �u�om výjs� v ústrety vo ve�a otázkach. A tiež 
široká verejnos� ur�ite vie, že prvý takýto detský domov pre maloletých ute�encov mal by� 
zria�ovaný v Poprade. Mesto Poprad s tým nesúhlasilo, lebo malo by� v zastavanej �asti, kde 
bývali �udia, �o bol dôvod, ktorý nás viedol, že sme vytipovali toto zariadenie 1,8 km od 
najbližšie obývate�ného domu. Keby sa to zariadenie chcelo umiestni� v zastavanej �asti, 
prostrest by bol omnoho vä�ší.  
 
Ing. Sýkor�in informoval, že �udia majú predovšetkým strach z toho, že sa budú tieto deti 
vo�ne pohybova� a tiež, že nie sú v 100%-nom zdravotnom stave a mohla by sa tu rozšíri� 
nejaká nákazlivá choroba, �ím by boli ohrozené ich vlastné deti.  Preto sa spýtal,  aká bude 
starostlivos� po zdravotnej a bezpe�nostnej stránke.  
 
Ing. Horník zodpovedal, že �o sa týka bezpe�nostnej stránky, avizovali sme, že toto 
zariadenie bude oplotené, strážené civilnou bezpe�nostnou službou. �o sa týka zdravotnej 
stránky, každé die�a, ktoré príde do detského domova pre maloletých ute�encov, bude 
o�kované proti najrozšírenejším chorobám, ktoré v sú�asnosti sú. Pod�a skúsenosti 
z azylového domu v Rohovciach pri Dunajskej Strede, tam žiaden ute�enec nedoniesol nijakú 
chorobu, ktorá by sa šírila ako epidémia. Toto zariadnie funguje už nieko�ko rokov 
a vystriedalo sa tam ove�a viac dospelých. Nepredpokladá, že deti, ktoré prídu do zariadenia, 
by mali prís� s nejakou epidémiou, ve�akrát sem prídu preto, lebo majú nelichotivú situáciu 
doma. Zoberú sa, idú pešo po Európe a potom sa vrátia domov. Je to gro takýchto deti, ktoré 
k nám prichádzajú.  
 
P. Kme� doplnil, že každé die�a absolvuje vstupnú lekársku prehliadku. Požiadali sme aj 
o pridelnie finan�ných prostriedkov, lebo to bude finan�ne náro�né. Kompletná vstupná 
prehliadka by mala odhali�, �i sú deti nosi�mi nejakých potenciálnych infekcií alebo nákaz. 
S de�mi,  ktoré sú zachytené na hranici, Úrad hrani�nej a cudzineckej polície robí prvotné 
úkony. Najskôr musí zisti�, �i v skupine, ktorá bola zadržaná, sa nenachádza niekto z rodi�ov, 
�i sa nenachádza nejaká osoba, ktorá je zodpovedná za výchovu týchto detí a musí 
indentifikova� maloletých. Až po týchto úkonoch môže prehlási�, že sa jedná o maloletého 
bez sprievodu, pretože pokia� by boli v sprievode rodi�ov, tak idú do iného typu zariadenia.  
 
P. Habánek vyslovil nedôveru v to,  že v zariadení bude len 16 detí, pretože kapacita je tam 
ove�a vä�šia. Chce vedie�, s akou kapaciou sa naozaj po�íta. �alej upozornil, že cesta, ktorá 
vedie k tomuto zariadeniu, je jediná obslužná cesta doliny Istebníka a Orechového, chodia po 
nej družstevníci s traktormi. Spýtal sa, ako bude zabezpe�né, aby die�a nevbehlo napr. pod 
traktor. �o sa týka toho, že ak  sa zistí, z ktorého štátu die�a prišlo, musí sa vráti� tam, na to 
sú admisné dohody medzi jednotlivými štátmi, faktom však je, že  s niektorými štátmi tieto 
dohody nemáme. Treba, aby ministerstvo zahrani�ných vecí, robilo všetko preto, aby sa tieto 
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dohody uzatvorili. Tiež upozornil, že �o týka o�kovaní, sú choroby, ktoré majú ur�itú 
inkuba�nú dobu a o�kovanie nepomôže tomu, aby choroba neprepukla.  
 
Ing. Horník reagoval, že �o sa týka admisných dôhod, nie je kompetnený ani s p. Kme�om, 
odpoveda� na túto otázku, je to záležitos� ministerstva vnútra a SR, ktorá podpisuje tieto 
zmluvy. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ich nepodpisoval, riadi sa tým, �o im vstupom 
do EÚ prináleží.  

�o sa týka toho, ako zabezpe�i�, aby die�a nevbehlo pod traktor, sám nevie 
zabezpe�i�, aby jeho vlastné die�a nevbehlo pod auto. Opä� zdôraznil, že zariadenie bude 
oplotené a strážené bezpe�nostnou službou.  

Zodpovedne prehlásil, že hovorí pravdu a indície, že budú opravova� školu v prírode,  
nie sú pravdou. Sú 2 fázy tohto zámeru, prvou z nich je rekonštrukcia horárne, kde bude 
umiestnených 16 detí a druhou, ktorá ešte nie je schválená, bude rozšírenie horárne 
s kapacitou 38 detí.  
 
P. Bar�ák sa spýtal, �i v zariadení budú zamestnaní prednostne ob�ania žijúci v Hornom 
Orechovom, ko�ko tam má by� zamestnaných �udí a na akých miestach.  
 
Ing. Horník dal prís�ub, že ako zamestnanci sa budú uprednost�ova� �udia z Horného 
Orechového. Pod�a projektu by mali by� ur�ení na 16 detí 4 vychovávatelia, ktorí sp��ajú 
náležité vzdelanie, 2 gazdiné a vodi�.  

Ak bude schválená druhá fáza, ktorá po�íta s 38 de�mi, bude sa poskytova� 
zamestnanie pre 14 zamestnancov, 1 u�ite� slovenského jazyka, 5 vychovávate�ov, 2 gazdiné, 
kultúrny antropológ, 2 zamestnanci ekonomického úseku, údržbár a zárove� aj šofér, 
upratova�ka.  
 
P. Hutira sa spýtal, �o môžu ob�ania ešte urobi� preto, aby sa toto zariadenie v Hornom 
Orechovom nezriadilo.  
 
Ob�ianka sa spýtala, �i sa petícia ob�anov so 600 podpismi proti zriadeniu ute�eneckého 
tábora berie vôbec do úvahy, pretože má pocit, že nie.  
 
P. Kme� poznamenal, že rozostavaná budova, ktorá mala by� školou v prírode, nikdy nebola 
dokon�ená, nikdy sa tam žiadne deti nerekreovali a ani ni� podobné. To, že nebola 
dokon�ená, nie je zodpovednos�ou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Tren�íne, lebo ten 
prevzal do svojej správy Detské meste�ko 1.1.2004 a táto budova stojí nedotknutá už 10 
rokov. Je to otázka pre bývalého zria�ovate�a a vedenie Detského meste�ka, pre�o dovolilo, 
aby to dospelo do takéhoto stavu.  
 
Ing. Boc informoval, že primátor mesta Ing. Celler obdržal list od ob�anov, v ktorom žiadajú 
o stanovisko k zriadeniu ute�eneckého tábora v meste Tren�ín, �as� Horné Orechové, ku 
ktorému im zašle stanovisko v stanovenej lehote. Osobne bude ve�mi rád, ke� toto zariadenie 
bude slúži� ú�elu, ktorý navrhuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tren�íne.  
 
P. Lobotka sa spýtal, kedy sa presne rozhodlo o tom, že toto zariadnie bude v Tren�íne. 
A taktiež ho zaujíma názor poslancov na zriadenie ute�eneckého tábora.  
 
Ing. Horník reagoval, že rozhodnutie padlo 30.9.2004, kedy zasadala nezávislá komisia pri 
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. 



 5 

 
P. Bar�ák podotkol, že je na škodu, že sa o tejto záležitosti diskutuje až teraz a treba vedie�, 
že o zriadení zariadenia nerozhodli poslanci MsZ v Tren�íne. Vie o tomto zámere viac ako 2 
týždne a pod�a neho najskôr sa to malo dosta� k ob�anom na vyjadrenie a až potom sa malo 
rozhodnú�. Osobne súhlasí so zriadením  detského domova pre maloletých ute�encov.  
 
Ing. Sýkor�in sa vyjadril, že ho tiež mrzí, že sa dostala táto záležitos� na prerokovanie až 
potom, ke� už je o všetkom rozhodnuté. Pod�a neho treba poda� týmto de�om pomocnú ruku 
 a preto súhlasí so zriadením tohto zariadenia.  
 
P. Poruban upozornil na to, že vláda nemala obís� ob�anov, poslancov a rozhodnú� sa bez 
toho, aby po�ula ich názor. Pod�a neho boli ob�ania mesta Tren�ín podvedení, pretože 
najskôr sa mali oni vyjadri� k tomuto zámeru a tým pádom by mala petícia  ove�a vä�ší 
význam a silu.   
 
P. Lobotka sa spýtal, �o s die�a�om, ktoré dov	ši 18 rokov.  
 
P. Kme� reagoval, že takýto �lovek už nebude patri� do zariadenia pre maloletých ute�encov, 
pôjde do zariadenia pre dospelých ute�encov, ktoré spravuje ministerstvo vnútra, ktoré má 
zodpovednos� za celú azylovú politiku, konkrétne migra�ný úrad.  
 
 
2. Požiadavky ob�anov: 
 
P. Martiška upozornil, že  sa stále o hovorí o tom, že sa dá do poriadku mestský rozhlas 
v Zlatovciach a doposia� sa ni� v tejto veci nespravilo. Spýtal sa, �i sa vôbec plánuje opravi�. 
 
P. Bar�ák zodpovedal, že Mesto Tren�ín na základe rozhodnutia predchádzajúceho 
mestského zastupite�stva presunulo  �as� informa�nej škály na mestskú televíziu, s ktorou 
však tiež nie je spokojnos�. Robí sa všetko preto, aby sa aspo� do rozpo�tu na rok 2006 
dostala investi�ná akcia – rekonštrukcia  rozhlasu na Zámostí a bude sa robi� v poradí  
Záblatie, Orechové, Zlatovce a bude to v 1 roku. 
 
Ob�ianka požiadala nanovo ohradi� cintorín v Zlatovciach, pretože je celý roztrhaný 
a nachádzajú sa tam veci ve�kej hodnoty, ktoré �udia kradnú.  
 
P. Honová požiadala v mene ob�anov zreza� ve�kú lipu pri kríži v Zlatovciach.  
 
Ob�ianka sa spýtala, kam patrí mestská �as� Malé Záblatie, �i pod Záblatie alebo Zlatovce, 
pretože v tejto �asti sa ni� nerobí, ani kanalizácia, ktorá sa robila v Záblatí,  ani chodníky, 
ktoré sa urobili po Severnú ul.  
 
Ing. Sýkor�in zodpovedal, že odkanalizova� Malozáblatskú ul. je ve�ký problém, pretože je 
utopená a pris�úbil, že raz sa dá do poriadku i táto ulica.   
 
P. Kebísková upozornila,  že po Hlavnej ul. stále jazdia autá z dia�nice napriek tomu, že je 
tam zákaz vjazdu a tiež je tam povolená rýchlos� 40 km/hod., �o vodi�i absolútne 
nerešpektujú.  
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Mgr. Országh, ná�elník MsP, reagoval, že mestská polícia vie o tomto probléme a bude tam 
vykonáva� nepravidelné hliadky.  
 
Ing. Boc informoval, že pre budúci a nasledujúci rok sa pripravuje projekt kompletnej 
rekonštrukcie ciest a súvislej opravy ciest novým asfaltobetónovým krytom. Celkové náklady 
len na údržbu budú predstavova� cca 80 mil. Sk a na rekonštrukciu nieko�ko sto miliónov 
korún.   
 
P. Jánský: 

- upozornil, že na Jahodovej ul. nie je ni� urobené, je tam prašná cesta. Preto sa spýtal, 
�i sa zrealizuje do konca tohto volebného obdobia.  
Ing. Sýkor�in reagoval, že na tejto ulici býva málo �udí, preto sa uprednostnili iné 
ulice s vä�ším po�tom obyvate�ov. Ppris�úbil však, že cesta na Jahodovej ul. bude 
zrealizovaná, najskôr však musí by� urobená kanalizácia na tejto ulici.   

- na Istebníckej ul. pri dome �. 90 je pasienok, kde neustále niekto vyváža odpad, preto 
poprosil MsP prís� sa tam niekdy pozrie�.   

 
Ob�an sa informoval, kde sa teraz nachádzajú prevádzky poskytujúce služby v bývalých 
Masarykových kasár�ách. Odporu�il túto informáciu  zverejni� v INFO. 
 
P. Bar�ák reagoval, že  povinnos�ou živnostníkov poskytujúcich  služby je, aby upovedomili 
ob�anov, kde majú v sú�asnosti svoje prevádzky. Je však možné, aby  p. Sedláková za INFO 
oslovila týchto živnostníkov, �i  chcú zverejni� zmenu adresy prevádzky.  
 
P. Lobotka upozornil, že v Hornom Orechovom autá jazdia 120 km/hod.  
 
Mgr. Országh reagoval, že ak tam nie je dopravná zna�ka obmedzujúca rýchlos�, tak tam 
polícia nemôže zastavova� vodi�ov.  
 
Ing. Boc doplnil, že ide o štátnu cestu II. triedy, ktorá nie je mestskou komunikáciou. Cestu 
spravuje Tren�iansky samosprávny kraj (TSK), a je potrebné oslovi� v tejto veci poslanca 
zvoleného za túto mestskú �as� do TSK. Potom bude isto údržba ciest TSK požadova� od 
polície, aby tam obmedzená rýchlos� bola daná.  
 
P. Jarábková upozornila, že na Hanzlíkovskej ul. pret	�ajú  zo záhrady p. Martišku konáre 
stromov až na chodník, ktorý je nepriechodný. 
udia musia chodi� po ceste vrátane detí, �o je 
životu nebezpe�né. Poprosila o nápravu v tejto veci.  
 
Ob�ianka upozornila, že sa robila Jarná ul. a niekto si tam osadil tabu�ku „súkromný 
pozemok“. Preto poprosila mestskú políciu zisti�, kto tam dal túto tabu�ku a kto dal 
doty�nému súhlas na jej osadenie.  
 
P. Gra�ka poznamenal, že na Vlárskej ul. nie je stále osadená autobusová zastávka, ktorá 
bola zni�ená pri dopravnej nehode. Z toho dôvodu požiadal o nápravu.  
 
Ing. Boc pris�úbil preverenie tejto záležitosti.  
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3. Návrh VZN Mesta Tren�ín o pravidlách �asu predaja v obchode a �asu prevádzky 
služieb na území mesta Tren�ín  
 
Ing. Pauschová, garant VM�, predložila Návrh VZN Mesta Tren�ín o pravidlách �asu 
predaja v obchode a �asu prevádzky služieb na území mesta Tren�ín. 
 
 VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il schváli� VZN Mesta Tren�ín 
o pravidlách �asu predaja v obchode a �asu prevádzky služieb na území mesta Tren�ín 
s tým, že každá prevádzka vrátane letných terás s prevádzkovým �asom po 22.00 hod. 
bude prerokovaná a posúdená výborom mestskej �asti a prevádzka na letných terasách 
po 22.00 hod. musí by� bez hudobnej produkcie. 
 
 
4. Žiadosti  
 
P. Bar�ák predložil žiados� o zaujatie stanoviska k výstavbe polyfunk�ného domu na 
Zlatovskej ul. medzi Biankou a OD Úspech.  
 
 VM� Západ hlasovaním 4 za žiada prizva� na nasledujúce zasadnutie výboru 
predkladate�a materiálu, aby bližšie oboznámil so zámerom výstavby polyfunk�ného 
domu na Zlatovskej ul.  
 
 
 Na záver p. Martin Bar�ák po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie 
výboru.   
 
 
 
 

 
         Martin Bar�ák, v.r.  

         predseda VM� Západ 
              
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, d�a 8.11.2004 
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