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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 10. decembra 2018 o 17.00 

hod. v sále Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  prízemí. 
 
1.Otvorenie.  
 
    Prvé, ustanovujúce MsZ Nemšová bolo zvolané v zmysle§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku MsZ, ktoré otvoril po zaznení hymny 
Slovenskej republiky primátor mesta Ing. František Bagin. Poznamenal, že v nadväznosti na voľby do 
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018, po porade so zástupcami politických strán 
a nezávislých kandidátov zastúpených vo voľbách v meste Nemšová zvolal na dnešný deň ustanovujúce 
mestské zastupiteľstvo. Ustanovujúce MsZ Nemšová bolo zvolané pozvánkou, zaslanou zvoleným poslancom 
a navrhnutým členom komisií pri MsZ, navrhovaným členom do mestských výborov, pozvánkou umiestnenou 
na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a oznamom v mestskom rozhlase.  
    Na úvod privítal prítomných novozvolených poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu, 
členov mestskej volebnej komisie, navrhovaných členov do komisií MsZ, do mestských výborov, zástupcov 
mestských spoločností, riaditeľov škôl a školských zariadení, pracovníkov mesta a všetkých prítomných 
občanov mesta. 
     Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle  programu. 
 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
     Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin, primátor mesta  za overovateľov zápisnice určil Ing. Rastislava Gugu a Ing. Tomáša Prnu. Za 
skrutátorky určil Mgr. Jarmilu Raftlovú a Bc. Barboru Koníčkovú. Písaním zápisnice poveril Mgr. Beátu 
Belkovú. 
 
3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa mestskej volebnej komisie, odovzdanie osvedčení  
    o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva 
    Predkladal: Mgr. Ladislav Palička, predseda mestskej volebnej komisie 
 
Mgr. Palička, predseda ms. volebnej komisie predložil správu, ktorou oboznámil prítomných s výsledkami 
komunálnych volieb v meste Nemšová, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018. V meste Nemšová boli 
vytvorené 4 volebné obvody a 6 volebných okrskov. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 5.216 občanov,  
právo voliť využilo  2.865  občanov,  čo činí  54,92 %   účasti na voľbách. Platných hlasovacích lístkov pre 
voľby poslancov do mestského zastupiteľstva bolo  2.804, pre voľbu primátora mesta  2.835. Za primátora 
mesta bol zvolený nezávislý kandidát  JUDr. Miloš Mojto, ktorému bolo odovzdaných 1.143 hlasov. Za 
poslancov do mestského zastupiteľstva  podľa počtu získaných platných hlasov boli zvolení: Volebný obvod 
č. 1 Nemšová: MUDr. Peter Daňo, počet hlasov 787, kandidoval za KDH, Branislav Krajči  počet hlasov 722, 
kandidoval ako nezávislý, Ing. František Bagin   počet hlasov 658, kandidoval  za SNS, Ing. Zita Bednáriková  
počet hlasov 500, kandidovala ako nezávislá, Ing. Rastislav Guga počet hlasov  483, kandidoval ako 
nezávislý, Ing. Tomáš Prno počet hlasov 477, kandidoval ako nezávislý, Mgr. Petra Šupáková  počet hlasov 
461, kandidovala ako nezávislá. Volebný obvod č. 2  Ľuborča: Bc. Oliver Vavro počet hlasov 351, kandidoval 
za Doma dobre, Ján Gabriš počet hlasov  289 , kandidoval za KDH, Stanislav Husár počet hlasov 269, 
kandidoval za Doma dobre. Volebný obvod č.3 Kľúčové: Milan Patka počet hlasov 239, kandidoval ako 
nezávislý, Eva Vavrúšová  počet hlasov 118, kandidovala ako nezávislá. Volebný obvod č. 4 Tr. Závada: Ing. 
Stanislav Gabriš počet hlasov 72, kandidoval ako nezávislý.  Novozvolenému primátorovi mesta JUDr. 
Milošovi Mojtovi ako aj všetkým poslancom, zvoleným do mestského zastupiteľstva poprial do nastávajúceho 
volebného obdobia veľa pevného zdravia a múdreho rozhodovania v prospech občanov nášho mesta. 
Bývalému primátorovi Ing. Františkovi Baginovi poďakoval za dlhoročnú prácu v náročnej funkcii primátora 
mesta a poprial do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti a veľa osobných úspechov. 

MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie výsledky volieb primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva.  

 
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   
    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
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Ing. Jurisová, prednostka úradu požiadala novozvoleného primátora o zloženie sľubu. JUDr. Miloš Mojto 
prečítal text „ Sľubu primátora mesta Nemšová“, tento podpísal na zvláštnom hárku, čím splnil zákonom 
stanovenú podmienku k nástupu do funkcie primátora mesta. Odchádzajúci primátor mu odovzdal insígnie mesta. 
Mgr. Palička, predseda mestskej volebnej komisie primátorovi mesta odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora.  
Podpísaný sľub je prílohou zápisnice č. 1.  
 
MsZ v Nemšovej konštatovalo, že primátor mesta bol zvolený JUDr. Miloš Mojto a zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta. 
 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva  
 
Ing. Jurisová, prednostka úradu požiadala zvolenú poslankyňu Ing. Zitu Bednárikovú, aby za všetkých 
zvolených poslancov prečítala text„ Sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Nemšová „.  Prednostka 
úradu vyzvala ostatných novozvolených poslancov k zloženiu sľubu v abecednom poradí. Poslanci zložili 
sľub podaním ruky primátorovi mesta JUDR. Milošovi Mojtovi s potvrdením slova „ sľubujem“ a podpisom 
pod text sľubu poslanca. Zároveň predseda mestskej volebnej komisie Mgr. Palička odovzdal poslancom 
osvedčenie o zvolení. Sľub poslancov je súčasťou zápisnice ako príloha č. 2. 
 
MsZ V Nemšovej konštatovalo, že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom prepísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva: Volebný obvod č. 1 Nemšová: MUDr. Peter Daňo, Branislav Krajči, Ing. 
František Bagin, Ing. Zita Bednáriková, Ing. Rastislav Guga, Ing. Tomáš Prno, Mgr. Petra Šupáková.                
Volebný obvod č. 2  Ľuborča: Bc. Oliver Vavro, Ján Gabriš, Stanislav Husár. Volebný obvod č. 3 Kľúčové: 
Milan Patka a Eva Vavrúšová. Volebný obvod č. 4 Tr. Závada: Ing. Stanislav Gabriš. 
 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
     
Ing. Jurisová požiadala o príhovor novozvoleného primátora mesta JUDr. Miloša Mojtu. 
JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta  vo svojom prejave privítal prítomných poslancov a občanov mesta a 
poďakoval im za prítomnosť na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva. „ Vážení občania 
a novozvolení alebo opätovne zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Nemšová. Dovoľte mi, aby 
som Vás privítal a poďakoval sa za vašu prítomnosť na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Nemšová. V živote každého jedného človeka sú chvíle, okamihy, ktoré sa natrvalo vryjú 
do jeho pamäte. Pre mňa je to aj tento dnešný deň. Som poctený tým, že mi bolo zverené mojimi 
spoluobčanmi na nasledujúce obdobie viesť mesto Nemšová. Bol by som veľmi trúfalý, keby som tvrdil, že 
výkon funkcie primátora je bežná vec, ktorú viem zvládnuť bez problémov. Nie, nie je to jednoduchá 
záležitosť, ale náročná a zodpovedná práca, ktorá si vyžaduje mnohokrát sa rozhodnúť tak, aby toto 
rozhodnutie bolo uvážlivé a prospešné pre nás všetkých. A práve preto si Vás dovoľujem tu, v tejto 
slávnostnej situácii, chvíli, poprosiť o trpezlivosť a podporu a to najmä v prvých týždňoch výkonu mojej 
funkcie. Som pripravený prijať skúsenosti tých, ktorí už nejaký ten rok v samospráve boli, či sú, stále činní. 
Zároveň chcem aj ja ponúknuť moje skúsenosti, ktoré som doteraz v mojom povolaní získal. Taktiež chcem 
nás všetkých vyzvať k väčšej aktivite pri správe nášho mesta, pretože skutočnosť je taká, že za to, aké 
podmienky života v našom meste máme, sme zodpovední v prvom rade my sami, Nemšovania. 
Nespoliehajme sa len na pomoc niekoho iného, aj keď pomoc je niekedy nevyhnutná. Spoliehajme sa sami na 
seba, lebo život máme v prvom rade vo vlastných rukách. Verím, že takýto prístup je správny. Dovoľte mi, 
aby som poďakoval môjmu predchodcovi, Ing. Františkovi Baginovi za pozitíva, ktoré pre nás vykonal pri 
výkone jeho funkcie za predchádzajúce dve funkčné obdobia, za osem rokov jeho života strávených vo 
funkcii primátora. To isté platí aj o poslancoch mestského zastupiteľstva, ktorí boli opätovne zvolení alebo 
o poslancoch, ktorí síce už teraz nie sú novozvolení poslanci, ale vykonávali doteraz funkciu poslancov 
mestského zastupiteľstva. Rovnako to platí aj o zamestnancoch mestského úradu, ale aj o všetkých 
zamestnancoch, ktorí pracujú v prospech mesta Nemšová. Zároveň sa chcem poďakovať aj občianskym 
aktivistom  v meste Nemšová a všetkým občanom, ktorí nezištne konajú v prospech ostatných. Niekedy si ani 
neuvedomujeme, koľko dobrého, koľko aktivít niektorých z nás vykonávajú tak, že tieto aktivity sú prínosom 
aj pre ostatných. Či pre deti, mládež, alebo aj pre seniorov a zdravotne postihnutých. Pevne verím a dúfam, že 
spoločne aktívnym prístupom, čestnosťou a pracovitosťou sa nám podarí vybudovať lepšie podmienky pre 



 3

život v Nemšovej a zároveň aj zachovať tradície našich predkov, ktoré nás profilujú ako ľudí, právom 
nazývaných Nemšovania. Ďakujem Vám.“ 
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie vystúpenie novozvoleného primátora mesta JUDr. Miloša Mojtu.  
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
JUDr. Mojto konštatoval, že z 13 zvolených poslancov sú všetci prítomní, takže rokovanie mestského 
zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Predložil program dnešného ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva:  
  1.  Otvorenie 
  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa mestskej volebnej komisie,  
       odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom  
       novozvoleného mestského zastupiteľstva 
  4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   
       ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
  5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
  6.  Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
  7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  8.  Voľba návrhovej komisie 
  9.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
       zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 zákona SNR č. 369 /1990  
       Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien  a doplnkov 
10.  Zriadenie komisií pri MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
11.  Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov a členov výborov 
12.  Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady 
13.  Určenie  a schválenie platu primátora mesta 
14.  Záver 
 
JUDr. Mojto, primátor mesta poznamenal, že body 2-6 boli ako úvodné záležitosti prerokované a spýtal sa, či 
má niekto pripomienky k programu rokovania. Keďže pripomienky vznesené neboli, primátor mesta dal 
hlasovať o programe rokovania.  
 
MsZ v Nemšovej 13 hlasmi schválilo predložený program rokovania MsZ. 
 
8. Voľba návrhovej komisie  
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 11 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Mgr. 
Petra Šupáková. Ing. Bednáriková a Mgr. Šupáková  sa hlasovania zdržali. 
 
9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  
    mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení   
    v znení neskorších zmien  a doplnkov 
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
JUDr. Mojto, primátor mesta navrhol poslanca MUDr. Petra Daňu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia MsZ Nemšová podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Spýtal sa prítomných poslancov, či má niekto iný návrh. Keďže iný návrh predložený nebol, 
primátor mesta dal hlasovať.  
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi  poverilo  poslanca MUDr. Petra Daňu zvolávaním a vedením zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta 
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zákona SNR č.369 /1990  Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. MUDr. Peter Daňo sa zdržal 
hlasovania. 
 
10. Zriadenie komisií pri MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
     Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
JUDr. Mojto uviedol, že ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ sú doporučené komisie 
v počte 6. Návrhy vychádzajú z rokovania politických strán a nezávislých kandidátov. Za členov komisií sú 
navrhnutí poslanci, ktorí kandidovali vo voľbách do MsZ, komisie sú doplnené o navrhnutých občanov. 
Predkladá zriadenie týchto komisií so zameraním v zmysle názvu: komisia sociálno-zdravotná a bytová, 
komisia životného prostredia a výstavby, komisia finančná a správy mestského majetku, komisia obchodu, 
ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania, komisia kultúry, školstva a športu a komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. O počte a zameraní jednotlivých 
komisií budú poslanci hlasovať. Následne k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. Keďže v diskusii nikto 
nevystúpil, táto bola ukončená a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Ing. Bednáriková 
prečítala návrh uznesenia. Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu. 

MsZ v Nemšovej 13 hlasmi zriadilo komisie pri MsZ Nemšová a to: komisia sociálno-zdravotná, komisia 
životného prostredia a výstavby, komisia finančná a správy mestského majetku, komisia obchodu, ochrany 
spotrebiteľa , verejného poriadku a podnikania, komisia kultúry, školstva a športu a komisia na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

JUDr. Mojto, primátor mesta uviedol, že predsedovia komisií sa budú voliť verejnou voľbou a potom aj 
ostatní členovia komisií. Predsedom komisia sociálno-zdravotná a bytovej je navrhnutý MUDr. Peter Daňo,  
komisia životného prostredia a výstavby, za predsedu je navrhnutý Ján Gabriš,  komisia finančná a správy 
mestského majetku navrhnutý predseda Ing. Rastislav Guga, komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa 
, verejného poriadku a podnikania za predsedu je navrhnutý Stanislav Husár, komisia kultúry, školstva 
a športu za predsedu je navrhnutý Milan Patka a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, za predsedkyňu je navrhnutá Mgr. Petra Šupáková. K tomuto bodu programu 
primátor mesta otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto nezapojil, táto bola ukončená a požiadal 
o prečítanie návrhu uznesenia. Ing. Bednáriková prečítala návrh uznesenia. Primátor mesta dal hlasovať 
o predloženom návrhu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

MsZ v Nemšovej 13 hlasmi schválilo MUDr. Petra Daňu za predsedu komisie sociálno-zdravotná a bytovej, 
Ján Gabriš za predsedu komisie životného prostredia a výstavby, Ing. Rastislav Guga za predsedu komisie 
finančná a správy mestského majetku, Milan Patka za predsedu komisie kultúry, školstva a športu a Mgr. 
Petra Šupáková za predsedkyňu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.  

JUDr. Mojto predložil návrh členov komisií, okrem predsedov, ktorí už boli schválení nasledovne: komisia 
sociálno-zdravotná a bytová: Ing. Zita Bednáriková, Alžbeta Gurínová, Mgr. Anna Gajdošová, Jozef Knápek, 
Eva Vavrušová, Ing. Margita Breznická, Mgr. Margita Šumichrastová, Mgr. Jarmila Raftlová. Primátor mesta 
požiadal navrhnutých prítomných členov komisií, aby sa postavili, aby občania mesta vedeli, o koho sa jedná. 
Po predstavení primátor mesta členom komisií poďakoval. Primátor mesta predložil návrh členov komisie 
životného prostredia a výstavby: Branislav Krajči, Ing. Tomáš Prno, Miroslav Masár, Ing. Peter Kutlík, Mgr. 
Jozef Mutňanský, Ing. Branislav Papiernik, Ing. Peter Pružinec, Ing. Soňa Prílesanová.  Primátor mesta 
požiadal navrhnutých prítomných členov komisií, aby sa postavili, aby občania mesta vedeli, o koho sa jedná. 
Po predstavení primátor mesta členom komisií poďakoval. Primátor mesta predložil návrh členov komisie 
finančnej a správy mestského majetku: Stanislav Husár, Mgr. Petra Šupáková, Juraj Bariš,                         
Michal Vavruš, Ing. Agáta Sabadková, Miriam Vavrušová, Ing. Jarmila Savková.  Ďalej primátor mesta 
predložil návrh členov komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania: Ing. 
Stanislav Gabriš, Pavol Vavruš, Janka Filová, Mgr. Alojz Svedek, Ing. Miroslav Holúbek,                               
Ján Kiačik, Peter Sabadka, Bc. Eva Poláčková. Primátor mesta požiadal navrhnutých prítomných členov 
komisií, aby sa postavili. Po predstavení primátor mesta členom komisií poďakoval. Primátor mesta predložil 
návrh členov komisie kultúry, školstva a športu: Ing. Tomáš Prno, Bc. Oliver Vavro, Ing. Eva Brandoburová, 
Mgr. Miroslava Bachratá, František Begáň, Ing. Peter Gabriš, Vladimír Gajdoš a Mgr. Petra Vojtová. 
Primátor mesta požiadal navrhnutých prítomných členov komisií, aby sa postavili. Po predstavení primátor 
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mesta členom komisií poďakoval. Napokon primátor mesta predstavil členov komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorými sú navrhnutí Ing. Rastislav Guga a Branislav 
Krajči. Primátor mesta požiadal navrhnutých prítomných členov komisií, aby sa postavili. Po predstavení 
primátor mesta členom komisií poďakoval a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa 
prihlásil Ing. A. Šumichrast, občana mesta, ktorému primátor mesta odovzdal slovo. Ing. A. Šumichrast 
uviedol, že pri zložení poslednej komisie by bolo prospešné doplniť komisiu, aby bol splnený zákon. Bol 
navrhnutý predseda a dvaja poslanci. Dodal, že si myslí, že by mali byť navrhnutí traja poslanci. JUDr. 
Mojto reagoval, že v komisii sú traja poslanci, predseda bol schvaľovaný ako prvý. Ing. Šumichrast dodal, 
že by mali byť štyria poslanci v tejto komisii. Zákon hovorí, že za každú politickú stranu, za ktorú boli 
nominovaní, mali by byť navrhnutí po jednom členovi a jeden člen za nezávislých poslancov. Ten, kto chýba, 
treba doplniť. JUDr. Mojto poznamenal, že myšlienka je to dobrá, avšak nikoho nemôžeme nútiť za člena do 
tejto komisie. Ponechal na úvahu jednotlivých poslancov, ktorí kandidovali za stranu, ktoré boli vo voľbách 
úspešné. Návrh môže predložiť poslanec a žiadny sa s týmto návrhom nestotožnil, bude sa hlasovať v zmysle 
pôvodného návrhu. Požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Bednáriková prečítala 
zloženie jednotlivých komisií. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

MsZ v Nemšovej 13 hlasmi schválilo uznesenie č. 3 : komisia sociálno-zdravotná a bytová, členovia:  Ing. 
Zita Bednáriková, Alžbeta Gurínová, Mgr. Anna Gajdošová, Jozef Knápek, Eva Vavrušová, Ing. Margita 
Breznická, Mgr. Margita Šumichrastová, Mgr. Jarmila Raftlová. Komisia životného prostredia a výstavby, 
členovia:  Branislav Krajči, Ing. Tomáš Prno, Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Peter Kutlík, Ing. Miroslav Masár, 
Mgr. Jozef Mutňanský, Ing. Branislav Papiernik, Ing. Peter Pružinec. Komisia finančná a správy mestského 
majetku, členovia: Stanislav Husár, Mgr. Petra Šupáková, Ing. Jarmila Savková, Juraj Bariš, Ing. Agáta 
Sabadková, Ing. Anna Vavrová, Michal Vavruš, Miriam Vavrušová. Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, 
verejného poriadku a podnikania Ing. Stanislav Gabriš, Pavol Vavruš, Janka Filová, Mgr. Alojz Svedek, Ing. 
Miroslav Holúbek, Ján Kiačik, Peter Sabadka, Bc. Eva Poláčková. Komisia kultúry, školstva a športu: Ing. 
Tomáš Prno, Bc. Oliver Vavro, Ing. Eva Brandoburová, Mgr. Miroslava Bachratá, František Begáň, Ing. Peter 
Gabriš, Vladimír Gajdoš a Mgr. Petra Vojtová. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, členovia: Ing. Rastislav Guga a Branislav Krajči.  

 
11. Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov a členov   
      Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
JUDr. Mojto k prerokovávanému bodu navrhol zriadiť výbory v mestských častiach nasledovne: Mestský 
výbor Ľuborča, Mestský výbor Kľúčové a Mestský výbor Trenčianska Závada. Požiadal o predloženie návrhu. 
Ing. Bednáriková prečítala návrh uznesenia. JUDr. Mojto dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
MsZ v Nemšovej 13 hlasmi zriadilo Mestský výbor Ľuborča, Mestský výbor Kľúčové, Mestský výbor 
Trenčianska Závada. 
 
JUDr. Mojto navrhol poslancov, ktorí budú zvolení ako predsedovia jednotlivých výborov: Mestský výbor 
Ľuborča: Bc. Oliver Vavro, Mestský výbor Kľúčové: Milan Patka, Mestský výbor Trenčianska Závada: Ing. 
Stanislav Gabriš. Požiadal menovaných, aby postupne predniesli svoje návrhy na členov mestských výborov.  
Bc. Oliver Vavro predložil navrhovaných členov pre MsV Ľuborča: Ján Gabriš, Stanislav Husár, Alžbeta 
Gurínová, Ján Mindár, JUDr. Dalibor Benko, Mgr. Anna Gajdošová, Jaroslav Mačina, Ing. Ivan Schwandtner. 
Milan Patka predložil navrhovaných členov pre MsV Kľúčové: Eva Vavrušová, Ing. Miroslav Holúbek, 
Andrej Vojt, Štefan Kiačik, Ing. Peter Kutlík, Ing. Marián Sabadka, Viliam Machara, Ján Kiačik. Ing. 
Stanislav Gabriš predložil navrhovaných členov pre MsV Trenčianska Závada: Jozef Knápek, Viliam 
Adamec, Augustín Adamec, Zdenko Gajdošík, Anna Pavlačková, Jozef Kuruc, Ondrej Belko. JUDr. Mojto 
požiadal navrhovaných členov jednotlivých mestských výborov a sú prítomní na rokovaní, aby sa postupne 
predstavili postavením sa. primátor mesta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto 
neprihlásil, požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková predložila návrh členov 
jednotlivých mestských výborov. JUDr. Mojto dal hlasovať o predloženom návrhu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
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MsZ v Nemšovej 13 hlasmi zvolilo predsedov a ďalších členov výborov mestských častí: Mestský výbor 
Ľuborča, predseda:  Bc. Oliver Vavro, členovia: Ján Gabriš, Stanislav Husár, Alžbeta Gurínová, Ján Mindár, 
JUDr. Dalibor Benko, Mgr. Anna Gajdošová, Jaroslav  Mačina, Ing. Ivan Schwandtner. Mestský výbor 
Kľúčové, predseda:  Milan Patka, členovia: Eva Vavrušová, Ing. Miroslav Holúbek, Andrej Vojt, Štefan 
Kiačik, Ing. Peter Kutlík, Marian Sabadka, Viliam Machara, Ján Kiačik. Mestský výbor Trenčianska Závada, 
predseda:  Ing. Stanislav Gabriš, členovia: Jozef Knápek, Viliam Adamec, Augustín Adamec, Zdenko 
Gajdošík, Anna Pavlačková, Jozef Kuruc, Ondrej Belko.  
 
12.  Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady  
       Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
JUDr. Mojto predložil návrh sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady poslancov Mgr. Petru 
Šupákovú,  Jána Gabriša a Ing. Zitu Bednárikovú. JUDr. Mojto k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. 
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, diskusiu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 
uznesenie. Ing. Bednáriková prečítala znenie návrhu uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 13 hlasmi zvolilo sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady poslancov Mgr. Petru 
Šupákovú, Jána Gabriša a Ing. Zitu Bednárikovú. 
 
13.  Určenie  a schválenie platu primátora mesta 
       Predkladal: Ing. Rastislav Guga, predseda komisie finančnej a správy ms. majetku 
 
Ing. Guga, predseda komisie finančnej a správy mestského majetku uviedol, že plat primátora mesta bol 
prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov MsZ dňa 28.11.2018. Plat sa určuje s účinnosťou od 
10.12.2018, mesačný plat primátora mesta Nemšová JUDr. Miloša Mojtu podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
nasledovne: plat podľa § 3 ods. 1 a zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 o 30 %. Takto určený mesačný plat 
primátora mesta Nemšová je vo výške 3.225,- €. JUDr. Mojto k predloženému návrhu otvoril diskusiu. Bc. 
Oliver Vavro požiadal o prerokovanie pozmeňujúceho návrhu k tomuto bodu. Uviedol, že osobne na stretnutí 
dňa 28.11.2018 nebol z dôvodu pracovných povinností v Mladej Boleslavi a na ďalšom stretnutí, ktoré bolo 
03.12.2018 tieto záležitosti prejednávané neboli. Z motivačného hľadiska zvýšenie 30 % je deštrukčné, 
pretože ešte sme nezačali nič robiť a už sme navyšovali v rozmedzí od 0 % – 60 %, 30 %, čo nie je malá 
čiastka. Predložil návrh na zvýšenie platu primátora mesta o 10 %. Dostali by sme sa na sumu 2.728,- €. 
Zvýšenie by bolo, ale nie takéto markantné, ktoré by sa malo dávať vtedy, keď dosiahneme nejaké výsledky. 
Mgr. Šupáková podporila návrh Bc. Vavru s tým, že požiadala v prípade takýchto návrhov, aby im boli 
všetkým vopred oznámené. Dodala, že si nie je vedomá toho, že by na pracovnom rokovaní, keďže zasadnutie 
finančnej komisie nebolo, žeby padali takéto čísla. Pôvodný návrh bol taký, ako začínal bývalý primátor Ing. 
Bagin a niektorí z poslancov návrh vidia prvý krát. Požiadala, aby o takomto návrhu vedeli včas. Bc. Vavro 
doplnil, aby sa s kolegami bavili transparentne za jedným stolom, aby informácie, ktoré sú prerokované, aby 
boli poskytnuté transparentne. Dodal, že keď si telefonicky overoval, zaujímal sa o to. Bolo tam povedané, že 
zvýšenie bude o 10 %, s návrhom súhlasil. Následne do schránky dostal niečo úplne iné. Apeloval na kolegov 
poslancov, aby nasledujúce 4 roky držali pri sebe a hlavne informácie zdieľali jednotne. Ing. Guga uviedol, 
že na pracovnom stretnutí sa nespomínalo 10 %. Spomínalo sa iba 30 % a samozrejme tento návrh dostali 
poslanci poštou. Návrh poslanci obdržali asi pred 5 dňami. Nikto nemôže povedať, že ho vidí prvý krát. 
JUDr. Mojto sa spýtal, či má ešte niekto príspevok do diskusie. Požiadal poslanca Bc. Vavru o predloženie 
pozmeňujúceho návrhu. Bc. Vavro predložil pozmeňujúci návrh. JUDr. Mojto požiadal poslancov 
o hlasovanie k návrhu Bc. Vavru. Po hlasovaní primátor mesta skonštatoval, že tento návrh prijatý nebol a  dal 
hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý predložil Ing. Guga. Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu. Ing. 
Bednáriková prečítala pôvodný návrh na uznesenie. JUDr. Mojto dal o návrhu hlasovať. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto  zápisnice. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  7 hlasmi určilo s účinnosťou od 10.12. 2018 mesačný plat primátora 
mesta Nemšová  JUDr. Miloša Mojtu podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:   plat podľa § 3 ods. 1,  
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zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 o 30 % . Takto určený mesačný plat  primátora mesta Nemšová je vo výške 
3.225,- €.  
 
14. Záver 
 
JUDr. Mojto poinformoval prítomných: „ Považujem to za potrebné, pretože nie je správne, keď sú rôzne 
interpretácie, alebo dezinterpretácie. Aby sme všetci z Nemšovej vedeli, výsledok volieb, ako väčšina z Vás 
vie, bol napadnutý jedným z kandidátov, ale pre zachovanie kľudu a pokoja považuje za potrebné povedať, že 
je to zákonný nárok kandidáta. Uvediem, čo by nasledovalo v prípade rozhodnutia. Do úvahy prichádzajú tri 
spôsoby rozhodnutia a následkoch o tejto volebnej sťažnosti na výsledky volieb v Nemšovej. Prvý prípad by 
bol, keby bola sťažnosť zamietnutá, čo by znamenalo, že novozvolený primátor by pokračoval vo funkcii toto 
volebné obdobie. Pokiaľ by bol druhý prípad, na základe prepočítavania hlasov by bol zistený iný výsledok, 
tak samozrejme za primátora by bol určený ten kandidát, ktorý by získal najvyšší počet hlasov a terajší 
primátor, tomu by zanikla funkcia primátora. Takto určený novozvolený primátor by pokračoval vo funkcii 
primátora celé volebné obdobie. Ešte je jedna možnosť, v zmysle návrhu sťažnosti je aj, aby boli voľby 
určené za neplatné a aby boli vyhlásené nové voľby. V takom prípade, by mesto Nemšová viedol zastupujúci 
primátor, nakoľko by novozvolenému primátorovi zanikol mandát a uskutočnili by sa nové voľby. Na základe 
výsledkov nových volieb by bol určený do funkcie novozvolený primátor. Nakoľko som zatiaľ nerozhodol 
o určení zástupcu primátora, v zmysle zákona mám na to 60 dní. Pokiaľ by som zástupcu primátora z radu 
poslancov neurčil, túto kompetenciu by prevzalo mestské zastupiteľstvo a určilo by si, resp. zvolilo zástupcu. 
Chcem občanov ubezpečiť, že sme v demokratickej spoločnosti. Ak sa niekomu výsledok volieb nepozdáva, 
tak má nárok a počkáme na výsledok. Ubezpečujem Vás, že bez ohľadu na to, ako to dopadne, tak mesto 
Nemšová isto bude mať vedenie. Ľudia, ktorí budú viesť toto mesto, vynaložia všetko úsilie, aby sme túto 
situáciu zvládli. Žiadne bezvládie tu nebude. Všetkým Vám ďakujem za dnešnú účasť.“ Na záver uviedol, že 
je požiadavka na príhovor bývalého primátora mesta Jána Mindára, ktorému odovzdal slovo. J. Mindár, 
bývalý primátor mesta uviedol, že sa uskutočnil jeden dôležitý akt, ktorý bude rozhodujúci preto, ako bude 
pokračovať rozvoj tohto mesta. V rozvoji tohto mesta, ktoré si pripomenie 01.01.2019 svojich 30 rokov. 
Ukázalo sa, že tento projekt bol úspešný a verí, že v tomto sa bude ďalej pokračovať. Poďakoval Ing. 
Františkovi Baginovi, doterajšiemu primátorovi za to, čo všetko vykonal a nebolo toho málo. Toľko 
finančných prostriedkov, ktoré sa dostali do tohto mesta, sa už dávno nepodarilo. Najväčší projekt RVS VV 
takmer 38 miliónov eur, je umenie zmenežovať. Poďakoval všetkým, ktorí boli pri tomto  projekte a verí, že 
ho úspešne dokončia. Novému primátorovi mesta pogratuloval a zablahoželal novým poslancom 
a poslankyniam a dodal, že verí, že takto v budúcnosti sa budeme ďalej stretávať. Dodal, že samozrejme 
očakávame programové vyhlásenie o tom, ako sa bude toto mesto ďalej uberať. Na záver J. Mindár 
poďakoval. JUDr. Mojto poďakoval bývalému primátorovi mesta Nemšová Jánovi Mindárovi. Vyzval 
všetkých obyvateľov prítomných, ale aj ostatných, pokiaľ im čas umožní, aby sa do budúcna zúčastnili 
mestských zastupiteľstiev. Dodal, že si myslí, že je správne, keď ľudia majú prehľad o tom, čo sa v meste 
deje. Aj takýmto spôsobom sa pomôže transparentnosti celého nášho konania primátora mesta, poslancov 
mestského zastupiteľstva a zamestnancov. Na záver ešte raz poďakoval občanom za dnešnú prítomnosť 
a ukončil rokovanie ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Nemšovej.  

V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 
- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 10.12.2018 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 10.12.2018  
-    uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 10.12.2018. 

 
 
 
JUDr. Miloš Mojto       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia: Ing. Rastislav Guga 
 
                       Ing. Tomáš Prno 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


