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Z á p i s n i c a 
zo 7. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 31. júla 2015 o 08.00 

hodine v zasadačke  Mestského úradu,  Ul. J. Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 
  
1. Otvorenie 
 
     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov,  prednostku úradu a pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 7 poslancov,  čím je mestské zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: MUDr. Peter Daňo, Janka Filová, František Begáň, Pavol Vavruš, 
Ján Kiačik a Ing. Stanislav Gabriš. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. 
Za overovateľov zápisnice boli určení a 7 hlasmi schválení poslanci Stanislav Husár a Anton Krchňávek 
Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Mgr. Beátu 
Belkovú. S programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu 
oboznámení, zverejnením na úradnej tabuli, na internete mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce 
návrhy k programu rokovania. Primátor mesta dal hlasovať o programe dnešného rokovania MsZ. Poslanci 
MsZ 7 hlasmi schválili program dnešného rokovania MsZ.  
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 7 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta 
Gurínová.  
Bolo prikročené k prerokovaniu  schváleného  programu. 
 
2. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Ondreja Záhorca  
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta  
 
Ing. Bagin, primátor mesta uviedol, že MsZ v Nemšovej na svojom zasadnutí dňa 15.7.2015 zobralo na 
vedomie návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Ondreja Záhorca. Návrh na vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky bol v zmysle § 9, ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení zverejnený na webovej 
stránke mesta a v skrinke úradných oznamov. Účelom zbierky je  finančná pomoc rodine  Ondreja Záhorca, 
ktorému požiar  zničil strechu rodinného domu,  poškodil  interiér domu a úplne  zničil  odparkované osobné 
motorové vozidlo. Na základe rokovania MsZ v Nemšovej dňa 15.7.2015 primátor mesta  navrhuje vyčleniť 
z rozpočtu mesta čiastku 1.000,- eur ako príspevok do verejnej zbierky. Táto čiastka by pomohla rodine 
v riešení  zložitej finančnej situácie. Bola by určená na úhradu strešnej krytiny.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 7 hlasmi schválilo: 1. vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Ondreja Záhorca 
v termíne od 31.7.2015 do 31.10.2015; 2. vyčlenenie čiastky 1.000,-   eur z rozpočtu mesta Nemšová ako 
príspevok mesta do dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Ondreja Záhorca. Zodpovedný: Ing. Iveta Jurisová, 
prednostka úradu. 
 
                                     
3.  Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Stanislav Husár 
                        Anton Krchňávek 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


