
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 26.apríla 2006 
v Klube dôchodcov Istebník 

 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
P. Miroslav Barčák 
Ing. Anton Boc       
Ing. Štefan Sýkorčin  
P. Miroslav Poruban 
–––––––––––––––––––––––––––    
 
p.  Miroslav Galbavý, MsP Trenčín 
Ing. Ľubomír Šimo –MHSL, m.r.o., Trenčín 
Ing. Mária Pauschová – garant  
Bc. Viera Štefulová, zapisovateľka   
–––––––––––––––––––––––––––    
 
Hostia: 
Ing.  Branislav Horník –  riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 
Mgr. Ján  Kmeť – riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR v Trenčíne 
Mgr. Karol Dubčák – vedúci oddelenia  sociálno - právnej ochrany detí a rodiny ÚPSVR  

v  Trenčíne 
P. Renáta Martinková  - zástupkyňa vedúcej Azylového centra v Hornom Orechovom 
Mgr. Jana Radošová – samostatný radca Azylového centra v Hornom Orechovom 
P.Žigmund – Obvodné odelenie Policjného zboru v Trenčíne 
 

 
 
Ing. Anton Boc, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, 

ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
 
1. Otvorenie 
2. Informácia o Azylovom centre v Hornom Orechovom  
3. Požiadavky poslanov a  občanov 
4. Žiadosti  
5. Rôzne  
6. Záver 
 
 
Ing. Boc uviedol, že zhruba pred rokom bola na zasadnutí VMČ Západ v Zlatovciach 
prednesená koncepcia zriadenia Azylového centra v Hornom Orechovom. Nakoľko išlo 
o majetok štátu a nie majetok Mesta Trenčín, neboli zo strany mesta pripomienky na zriadenie 



tohto centra. Zariadenie je funkčné a je  považované za prínos v oblasti starostlivosti o deti, 
ktoré v ňom žijú. 
 
Ing. Horník  informoval, že Azylové centrum v Hornom Orechovom bolo otvorené 14.4.2005 
a požiadal, aby boli poskytnuté podrobné informácie o fungovaní centra priamo pracovníkmi 
ÚSVR v Trenčíne  a Azylového centra. 
 
Mgr. Kmeť uviedol, že po takmer roku činnosti Azylového centra vznikla z iniciatívy 
poslancovov mestkej časti Západ v spolupráci s ÚPSVR v Trenčíne potreba informovať 
o jeho činnosti. 
Toto zariadenie je detským domovom pre maloletých  do 18 rokov veku bez sprievodu, nie je 
to záchytný tábor a je iného typu ako sú klasické utečenecké tábory. Po dovŕšení 18 roku veku 
sú obyvatelia tohto zariadenia presunutí do zariadení určených na pobyt dospelých osôb. 
Vyskytujú sa i prípady, kedy sa  tieto deti nachádzajú na našom území nelegálne. 

 
Mgr. Dubčák podal informáciu o základných zákonných úpravách, ktoré sa zaoberajú 
problematikou maloletých bez sprievodu. Sú to deti, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, 
nachádzajú sa mimo územia svojej vlasti, sú odlúčené od oboch rodičov a nie je o ne  
postarané osobou, ktorá je za ich výchovu zodpovedná. Do 31.8.2005  v rámci zákona 
o sociálnej pomoci platilo, že sociálno – právna ochrana je činnosť na ochranu práv  v záujme 
občanov, najmä maloletých. Nebol špecifikovaný ako taký detský domov pre maloletých bez 
sprievodu. 
Od 1.9.2005 nadobudol platnosť Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno – právnej ochrane detí 
a mládeže, v znení neskorších predpisov, ktorý špecifikuje, že orgán sociálno - právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého obvode sa našiel maloletý bez sprievodu, 
postupuje podľa osobitného predpisu, čiže Občiansko – súdneho poriadku. Ak maloletý 
nemôže byť zverený do osobnej starostlivosti príbuzného, alebo inej blízkej osoby, ku ktorej 
má blízky vzťah, rozhoduje  o umiestnení v detskom domove pre maloletých bez sprievodu 
súd. 
Úrad cudzineckej polície udeľuje spomínaným deťom  zákonom stanovený čas, tzv. 
tolerovaný pobyt na dobu, pokiaľ sa rozhodne o ďalšom postupe vo veci pobytu maloletých . 
ÚPSVR je povinný dodržiavať v kontakte s maloletými určité zásady a normy. V prípade 
podrobnejších otázok je možné na ďalšie zasadnutie VMČ Západ pripraviť odpovede.  

 
P. Martinková  oboznámila prítomných s činnosťou detského domova. Uviedla, že činnosť 
detského domova je zameraná najmä na zamedzenie nekontrolovaného pohybu maloletých 
bez sprievodu po území Slovenska. Domov je vlastne satelitom domova v Detskom mestečku 
v Zlatovciach, všetky deti umiestnené v tomto domove majú rovnaké práva a povinnosti, ako 
iné deti kdekoľvek na Slovensku. Majú zabezpečené ubytovanie, stravovanie, lekárske 
vyšetrenie, možnosť vzdelávať sa, navštevujú kultúrne podujatia, využívajú voľnočasové 
aktivity.  
 
P. Škundová  sa vyjadrila, že obavy, ktoré  pri zriadení tohto centra občania mali, sa 
nenaplnili, má však dojem, že niektoré deti sa pohybujú bez dozoru mimo objekt centra, napr. 
pri LIDL – i.  Položila otázku, či je možná návšteva v uvedenom centre, aby občania vedeli 
ako je riešené. 

 
Ing. Horník  sa vyjadril, že v prípade záujmu osobne zabezpečí, aby sa obyvatelia obce, ktorí 
budú mať záujem, mohli  bližšie oboznámiť s fungovaním centra formou osobnej návštevy 



v uvedenom zariadení. Bude však  potrebné dodržať určité pravidlá pri plnení tejto 
požiadavky, nakoľko to nie je bežná vec a kvôli bezpečnosti je potrebné k takejto návšteve 
mať súhlas zriaďovateľa. 
Deti sú si vedomé rečovej bariéry, sú to deti, ktoré nemajú v krajine svojho pôvodu také 
podmienky ako sú na Slovensku, sú to deti z vojnových zón, preto sa bránia samostatnému 
pohybu v našej krajine z dôvodu strachu z neznámeho prostredia. Netreba sa  ani obávať 
páchania kriminality zo strany týchto detí. 
 
P. Martinková  uviedla, že pohyb detí umiestnených v tomto zariadení je sledovaný 
zamestnancami, do dnešného dňa nebol hlásený žiadny problém s voľným pohybom detí bez 
dozoru.  
 
Mgr. Kmeť informoval, že v tomto roku plánuje ÚPSVR v Trenčíne a Azylové centrum 
v Hornom Orechovom uskutočniť „Deň otvorených dverí“, kde si budú môcť občania prezrieť 
priestory a zoznámiť sa s prácou v uvedenom zariadení. Presný dátum ešte nie je stanovený. 

 
P. Samák  položil otázku, či je možné garantovať, že v uvedenom zariadení budú iba deti. 
Títo ľudia nemajú doklady, ako sa bude skúmať vyhlásenie obyvateľa umiestneného v tomto 
zariadení o veku? Čo ak to bude dospelý, ktorý bude vyhlasovať, že ešte nie je plnoletý. 

 
Ing. Horník  odpovedal, že tento detský domov zostane natrvalo detským domovom  určeným 
pre maloletých bez sprievodu. Zariadenie má kapacitu 38 miest a  je v súčasnosti jediným 
zariadením  v Slovenskej republike, ktoré  slúži na pobyt do  času pokiaľ bude vyriešená 
situácia  detí umiestnením v pôvodných, alebo náhradných rodinách, prípadne inak. 

 
Mgr. Dubčák uviedol, že pracovníci ÚPSVR sú povinný rešpektovať vyhlásenie o veku, 
ktoré utečenec podá až do času, kedy sa  preukáže pravdivosť tohto vyhlásenia. Potom sa 
hľadá  vhodné riešenie. 
Zariadenie tohto typu nie je možné zabezpečiť uzamknutím pre zamedzenie pohybu 
ubytovaných, pretože to nie je výchovný ústav. 
 
P. Martinková  reagovala, že ak by do tohto zariadenia bol umiestnený človek, ktorý 
vyhlasuje, že nie je plnoletý a skutočnosť by bola iná, prejavilo by sa to na  jeho správaní. 
Dospelý človek sa ťažko  prispôsobuje režimu, ktorý je nastavený pre deti.  Taktiež strava je 
prispôsobená pre deti. Pravdepodobne  by sami odišli. 
 
Občianka upozornila, že spozorovala v obci vo večerných hodinách  mládež  podobného 
typu, ako je umiestnená v Azylovom centre. Nešlo o obyvateľov  Azylového centra? 
 
Ing. Sýkorčin uviedol , že je možnosť , že  takto pozorovaných ľudí sem niekto priviezol 
a nechal ich tu. Pravdepodobne nešlo o obyvateľov  Azylového centra. 
 
Ing. Horník  dodal, že v areáli zariadenia je umiestnený pohybový senzor a taktiež sa uvažuje 
o zvýšení počtu ostrahy z dôvodu zaručenia väčšej bezpečnosti predovšetkým ubytovaných. 
 
P. Samák požiadal, aby bolo kvôli bezpečnosti občanov realizované osvetlenie v častiach 
Horné Orechové - od pálenice  po Istebník. 
 



Ing. Boc informoval, že v tomto úseku je naplánovaná a bude realizovaná rekonštrukcia 
verejného osvetlenie v rámci Rozpočtu Mesta Trenčín. Osadenie verejného osvetlenia  bude 
prebiehať postupne. 
 
Mgr. Kmeť požiadal o spoluprácu obyvateľov, pokiaľ budú mať vedomosť o tom , že sa 
niekde vyskytuje maloletý cudzinec bez sprievodu, aby takúto skutočnosť ohlásili polícii. 
Poďakoval zároveň polícii za  doterajšiu pomoc a spoluprácu.  
 
 

 
2. Požiadavky  poslancov a občanov 

 
Ing. arch. Rožník predložil písomné požiadavky  Združenia občanov Istebník a Orechové: 
 
opätovné požiadavky, ktoré bolo vznesené 20.10.2005 a  neboli splnené: 

- pri kostole ,  v areáli cintorína je potrebné spevniť povrch a oplotiť areál  
- je potrebné opraviť strednú časť textu na Pamätníku padlých hrdinov na Istebníckej     
  ulici. 

 
nové pripomienky  

- žiada o kontakt na správcu cintorínov v Istebníku a Orechovom, ktorý je 
zodpovedný za celoročnú starostlivosť o areál cintorínov  - týka sa najmä 
zabezpečovania čistoty, kosenia, odvozu odpadu. 

- žiada o zabezpečenie opráv a údržby cintorínov v Istebníku a Orechovom 
- žiada o zvýšenú starostlivosť o cintoríny najmä pred cirkevnými sviatkami 
- požiadal, aby nebol umiestňovaný kontajner   na druhotný odpad / sklo, plasty, 

papier /za plot pri Kultúrnom dome. Je treba vytypovať dve lokality, príp. jedno 
trvalé miesto v Istebníku, kde by mali jednoduchý prístup aj starí ľudia. 

             
 
P. Barčák uviedol, že  v súčasnosti je potrebné riešiť rekonštrukciu Ul. Široká a Orechovská 
otázka spevnenia povrchu prechodu v areáli spomínaného cintorína bude riešená po vyriešení 
prioritných investičných akcií.  
 
Ing. Šimo informoval, že za správu a údržbu cintorínov zodpovedajú cintorínske služby 
organizácie MHSL, m.r.o., Trenčín, ktoré sídlia v Dome smútku Juh. Kontakt na vedúcu 
cintorínskych služieb p. Boženíkovú je  mobil: 0902911045. 
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že MHSL, m.r.o., Trenčín zodpovedá v meste Trenčín za 11 
cintorínov, čo sa týka údržby. Zmluvne je ošetrený odvoz odpadu, ktorý zabezpečuje POS, a.s. 
Do kontajnerov na cintorínoch je navážaný  aj odpad stavebného charakteru, ktorého 
pôvodcami sú občania a časti i  súkromné firmy. Tieto kontajnery však neslúžia na takýto 
druh odpadu, sú výlučne určené pre cintorín. 
 
P. Barčák požiadal Ing. Šima, aby bol na oznamovacej tabuli na cintoríne uverejnený kontakt 
na p. Boženíkovú – správa cintorínov, aby obyvatelia vedeli informovať túto  organizáciu 
o potrebe vykonania údržby na cintoríne, príp., aby mohli  upozorniť na to, čo  by bolo 
potrebné zabezpečiť. 
Je možné pri porušeniach poriadku kontaktovať i MsP v Trenčíne na tel. č. 159. 



Akcie, ktoré nie sú investične náročné / týka sa pripomienky na údržbu a opravy cintorínov /,  
a bude ich  možné bez zásadných zmien v rozpočte realizovať, budú zrealizované. 
 
Ing. Šimo potvrdil, že práce v rozsahu  menšej údržba cintorínov / orezanie stromov, nátery, 
malé opravy/ nebude problém zrealizovať. 
 
Občianka upozornila, že by bolo vhodné označiť schválené prechody pre chodcov. 
 
Ing. Sýkorčin reagoval, že tieto práce prebiehajú. Pokiaľ ide o požiadavky na nové prechody 
pre chodcov, toto prechádza schvaľovaním Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne. 
Čo sa týka správy a údržby cintorínov a zabezpečovania pohrebných služieb, Mesto Trenčín 
vypísalo verejnú súťaž na správcu cintorínskych a pohrebných služieb. Zatiaľ sa neprihlásil do 
verejnej súťaže žiadny vhodný subjekt, takže zostal výkon správy pod organizáciou MHSL, 
m.r.o., Trenčín ako doposiaľ. 
 
Ing. Sýkorčin informoval, že v minulom týždni boli na zasadnutie Komisie životného 
prostredia a dopravy  MsZ v Trenčíne prizvaní zástupcovia spoločnosti Marius Pedersen  - 
POS, a.s., ktorá pripravuje seriózne riešenie odpadového hospodárstva na území mesta 
Trenčín. V zmysle zákona je potrebné zaviesť v čo najväčšom možnom meradle separovaný 
zber odpadu. V príprave je projekt, ktorý bude zahŕňať určenie lokalít a množstva odpadových 
nádob, ktoré budú v rámci mesta rozmiestnené. Počet stanovísk pre osadenie kontajnerov 
bude rozšírený, budú sa realizovať tzv. zberné miesta, kde bude možné odvážať odpad. 
Navrhol, aby sa pri príprave  tohto projektu, vo fáze jeho  pripomienkovania Komisiou 
životného prostredia a dopravy MsZ v Trenčíne, brali do úvahy požiadavky občanov 
v uvedených lokalitách. Kontaktná osoba je Ing. Marková   - útvar životného prostredia 
a dopravy MsÚ v Trenčíne, č. tel. 6504 233. 
 
P. Mráziková požiadala o informácie, ako bola splnená zo strany MsP v Trenčíne  jej 
požiadavka  na zabezpečenie kontroly v areáli MŠ, keď prišlo k vykradnutiu objektu. 
Pohybujú sa tu i naďalej podozriví ľudia. Hliadka MsP v Trenčíne síce prešla okolo, ale všetci 
narušitelia objektu boli schovaní vo vnútri MŠ a po odchode hliadky pokračovali v činnosti. 
Areál MŠ má slúžiť predovšetkým deťom a nie je tomu tak. 
 
P. Galbavý uviedol, že kontroly uvedeného objekt, ako aj iných objektov boli   zo strany MsP 
v Trenčíne vykonané, čo je možno dokladovať záznamom v služobnej knihe. 
Je možné upozorniť na tel. č. 159 na nutnosť opakovanej kontroly, tel. č. je bezplatné 
a hlásenia sú anonymné. 
 
Ing. Sýkorčin navrhol, aby občianka pri spozorovaní podobnej  udalosti volal priamo jemu na 
č. tel.  0902 911 270. 
 
P. Barčák informoval, že sa spracúva projekt na vybudovanie služobne MsP v Trenčíne pre 
časť Západ v objekte Kultúrneho domu v Istebníku. 
Čo sa týka plánovanej realizácie detského ihriska, bude vybudované tak, aby bol chránený 
majetok občanov. 
 
P. Zapaľačová vyjadrila sťažnosť, že v objekte čistiarne ČIPRA prebiehajú búracie práce, pri 
ktorých  každý deň dochádza k neprimeranému hluku. Zo strechy budovy  pracovníci firmy, 
ktorá tieto práce vykonáva, zhadzujú pechy. Kto vydal povolenie na takéto práce? Ako sa 



bude riešiť, že i v čase pracovného pokoja, keď si ľudia chcú oddýchnuť, sú nútení trpieť 
tento hluk? Žiada o preverenie situácie a podanie vysvetlenia, čo sa to vlastne v uvedenom 
objekte deje.  
 
P. Gračka žiada o oplotenie cintorína, nakoľko je to miesto piety a v súčasnosti je tu stav 
taký, že sa cez cintorín premávajú bicykle, dokonca sa deti vozia pomedzi hroby, ako keby to 
bolo ihrisko, ľudia si tadiaľto skracujú cestu pri prechode do inej časti obce a nie je výnimkou, 
že tu vidieť prechádzať ľudí s fúrikom, ktorí však neprevádzajú žiadne práce na údržbe 
hrobov, či cintorína. 
Je treba zrušiť frekventované  prechádzanie cez miesto, akým je cintorín. Toto má slúžiť 
výhradne návštevníkom cintorína. 
Položil otázku, kto prevádza opravy, ktoré sú v realizované na chodníku Vlárska ul.? 
 
P. Jánsky trvá na požiadavke z minulých zasadnutí VMČ Západ, ktorá sa týka rekonštrukcie 
Pamätníka padlých hrdinov. 
Požiadal o informácie týkajúce sa rekonštrukcie Ul. Jahodová. 
Uviedol, že podľa programového vyhlásenia primátora mali byť všetky ulice zrekonštruované 
a odkanalizované. 
Požiadal, aby sa v časti cesty na oblúku pri dome pani Gregušovej zrealizoval chodník. 
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že rekonštrukcia pamätníka sa v tomto roku nebude realizovať, 
napriek snahe VMČ Západ. 
Finančné prostriedky sú potrebné na realizáciu prioritných investičných akcií  t.j. 
rekonštrukcia komunikácií, realizácia kanalizácie v tých častiach mesta, kde je to najväčší 
problém. Rieši sa časť Opatová, Kubrá, Ul. Široká. 
 
Občianka žiada: 
-   riešiť prepojenie MHD v častiach Istebník a Orechové. Občania sa nemajú ako dostať 

v  sobotu a nedeľu do centra mesta, do zdravotníckych zariadení. Prímestská doprava 
cez obce iba prechádza, nemá tu zastávku 

- zabezpečiť orezanie líp na cintoríne 
-    aby bolo v tlači uverejnených viac informácií o riešení požiadaviek občanov v časti 

Istebník a Orechové 
-  aby boli zasadnutia konané v mestskej časti Západ – v jednotlivých lokalitách a nie na 

MsÚ v Trenčíne 
-  vysvetlenie prečo nie je označená Ul. Istebnícka, je tak  sťažená orientácia ľudom, 

ktorí nežijú v tejto časti mesta 
 
P. Gračka vyslovil návrh, aby bol zabezpečený prejazd MHD na trase  OLD HEROLD – 
Istebník- Majerská ul.  – OLD HEROLD – Bratislavská ul. – Zlatovce. 
 
Ing. Sýkorčin informoval o stretnutí vo veci riešenia spojenia linkami MHD, ktoré prebehlo 
na SAD, a.s Trenčín dňa 21.4.2006. Vec je v riešení. 
 
P. Barčák uviedol, že zriadenie stálych  liniek MHD je závislé na rentabilnosti spojov. 
 
Ing. arch.  Rožník vyjadril názor, že skúšobná prevádzka liniek MHD mala byť v intervale 1 
roka a nie 3 mesiacov, aby sa presnejšie vykázala rentabilnosť. Treba brať do úvahy, že 
niektoré spoje i keď nie sú rentabilné, sú potrebné pre obyvateľov. 



 
P. Zajaček informoval, že sa na neho obracajú obyvatelia obce, aby zabezpečil opravu 
miestneho rozhlasu, niektoré reproduktory nefungujú.  
 
P. Škundová citovala list, ktorý podala na MsÚ v Trenčíne dňa 26.4.2006. Ide o žiadosť na 
vykonanie geologického prieskumu na svahu – pasienky v lokalite Horné Orechové, kde sa 
zosúva pôda z dôvodu vyrúbania stromov. Majitelia priľahlých nehnuteľností majú obavy zo 
situácie, najmä v čase dažďov a topenia snehu. 
Podľa jej názoru ide o život ohrozujúcu situáciu a žiada jej okamžité riešenie. 
 
P. Barčák reagoval, že bude vykonaný  i poslanecký prieskum v  uvedenej oblasti. 
 
Občan – Ul. M. Kišša požiadal, aby bol vykonávaný dohľad na dodržiavaním zberu 
separovaného odpadu a aby bol  opravený miestny rozhlas 
 
P. Barčák informoval, že už na predchádzajúcich zasadnutiach VMČ Západ bola riešená 
otázka prevádzky rozhlasu. 
 
P. Zapaľačová požiadala o informácie, ako sú zmapované hrobové miesta v jednotlivých 
cintorínoch. Pri platbe za hrobové miesto dochádza ku komplikáciám, kedy musí platca 
presne určiť miesto, rad prípadne inú presnú špecifikáciu hrobového miesta, čo nevie vždy 
presne vyjadriť. Neexistuje nejaký počítačový systém podľa ktorého by správca cintorínov 
jednoduchšie realizoval vyberanie platieb za hrobové miesta, napr. podľa mena? Prípadne by 
bolo vhodné vyvesiť lokalizačný plán hrobových miest vo výveske na cintoríne. Budú platby 
za hrobové miesta ošetrené zmluvne? 
 
Ing. Šimo uviedol, že v súčasnosti prebieha načítavanie dát do programu,  ktorý bude 
zjednodušovať pasportizáciu hrobových miest. 
 
P. Okuliar  žiada, aby sa riešila dopravná situácia na križovatke Ul. Majerská a Ul. Istebnícka 
osadením dopravného zrkadla v zákrute. 
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že uvedená komunikácie je v správe Okresnej správy ciest Trenčín. 
Táto požiadavka už bola riešená, ale Okresný dopravný inšpektorát ju zamietol. 
 
P. Zapaľačová uviedla, že niektoré požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí VMČ Západ 
neboli splnené napr. nebolo odpovedané na niektoré body  zo zasadnutia konaného dňa  
30.11.2006. 
 
Občianka požiadala o informáciu, kedy je plánované dokončenie rekonštrukcie Ul. Široká. 
 
P. Lešinský požiadal o umiestnenie veľkoobjemového kontajneru a kontajneru na plast na Ul. 
Hollého. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Žiadosti 

 
 

Výbor mestskej časti Západ sa vyjadril k opätovnej žiadosti ÚAS MsÚ v Trenčíne, 
ktorá sa týkala polyfunkčného bytového domu na Zlatovskej ulici. Investorom  je RIVUS, 
Trenčín, autori : Ing. arch. Baréyi a kol. 
V minulosti došlo k nesúhlasu zo strany vlastníka Bianky. Dokumentácia bola následne 
prepracovaná. Zmenená bola plocha umiestnenia objektu a projektovo bolo riešené 
i navýšenie objektu o jedno podlažie. 
 
Poslanci VMČ Západ konštatovali, že prepracovaná projektová dokumentácia uvádza 
vhodnejšie riešenie. 
 
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporučil žiadosti fi.  RIVUS, Trenčín 
vyhovieť. 
 

 
 
 
 

Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 31.5.2006 v zasadacej miestnosti  
č. 101 / 1. posch. MsÚ / o 15,30 hod. 

 
      
 
 
 
 

                  Martin Barčák 
       predseda VMČ Západ, v.r. 
 

Zapísala : Bc. Viera Štefulová, dňa 2.5.2006 


