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Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 16. novembra 

2022 o 19.00 hod. v sále Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  prízemí. 

 

  Prítomní:  

  MUDr. Peter DAŇO, Ing. Tomáš PRNO, Branislav KRAJČI, Ing. Soňa PRÍLESANOVÁ, Ing. Zita 

BEDNÁRIKOVÁ, Ing. Rastislav GUGA, Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ, Ing. Peter GABRIŠ PhD., Milan 

PATKA, Ing. Juraj KENDERA, Miloš HUSÁR  

 

    Mestské zastupiteľstvo bolo vysielané online, jeho prenos je možné si pozrieť na webovej stránke 

mesta Nemšová: 

 Online prenos – Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo Nemšová 16.11.2022 | Mesto Nemšová 

(nemsova.sk) 

 

1. Otvorenie.  
 

    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 JUDr. Miloš MOJTO. Poznamenal, že v nadväznosti 

na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022, zvolal na dnešný deň 

ustanovujúce mestské zastupiteľstvo. Ustanovujúce MsZ Nemšová bolo zvolané pozvánkou, 

zaslanou zvoleným poslancom, primátorom mesta, ktorí pôsobili v našom meste od r. 1990, 

navrhnutým členom komisií pri MsZ, navrhovaným členom do mestských výborov, pozvánkou 

umiestnenou na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a oznamoch v mestskom rozhlase. Na 

ustanovujúcom zasadnutí privítal primátora mesta Nemšová od r. 1994 – 2010 pána Jána Mindára, 

novozvolených poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostu úradu, podpredsedu mestskej 

volebnej komisie, navrhovaných členov do komisií pri MsZ, do mestských výborov, zástupcov 

organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pracovníkov mesta a všetkých prítomných 

občanov mesta.  

     Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle  programu. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

      

Primátor mesta  za overovateľov zápisnice určil Ing. Tomáša Prnu a MUDr. Petra Daňu. Za 

skrutátorky určil Renátu Šupíkovú. 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 
     

Ing. Jozef Prekop, podpredseda mestskej volebnej komisie predložil správu s výsledkami 

komunálnych volieb v meste Nemšová, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022.  Mestská volebná 

komisia v zložení: Peter Králik, Jozef Prekop, Anton Šumichrast, Ema Mičková, Erik Trenčan 

a zapisovateľka Beáta Belková, vyhotovila dňa 30. októbra 2022 zápisnicu o výsledku volieb 

samosprávy obcí v meste Nemšová, a zaslala ju  Okresnej  volebnej komisii v Trenčíne. V súlade s § 

169 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí,  ako podpredseda mestskej volebnej komisie 

oboznámil s výsledkami volieb v našom meste: v meste Nemšová boli vytvorené 4 volebné obvody a 

6 volebných okrskov, do zoznamu voličov bolo zapísaných 5117     občanov, právo voliť využilo 2 

787  občanov,  čo činí  54,47 %   účasti občanov na voľbách. Platných hlasovacích lístkov pre voľby 

poslancov do mestského zastupiteľstva bolo 2 699, platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora 

mesta  bolo 2 753. Za primátora mesta bol zvolený nezávislý kandidát  JUDr. Miloš Mojto, ktorému 

bolo odovzdaných 1093 platných hlasov. Za poslancov do mestského zastupiteľstva,  podľa počtu 
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získaných platných hlasov boli zvolení: Volebný obvod č. 1 Nemšová:  MUDr. Peter Daňo, počet 

hlasov 969 , kandidoval za KDH, Ing. Tomáš Prno počet hlasov 778 , kandidoval ako nezávislý, 

Branislav Krajči počet hlasov 684, kandidoval ako nezávislý, Ing. Soňa Prílesanová  počet hlasov 

656, kandidovala ako nezávislá, Ing. Zita Bednáriková  počet hlasov 585, kandidovala ako nezávislá, 

Ing.  Rastislav Guga   počet hlasov  582, kandidoval ako nezávislý, Ing. Juraj Krištofovič  počet 

hlasov 577, kandidoval ako nezávislý; Volebný obvod č. 2  Ľuborča: Ing. Peter Gabriš, PhD.  počet 

hlasov 379, kandidoval za KDH, Bc. Andrej Moravčík  počet hlasov 307, kandidoval za KDH, 

Ľuboš Švorec počet hlasov 305, kandidoval ako nezávislý; Volebný obvod č. 3 Kľúčové: Milan 

Patka počet hlasov 226, kandidoval ako nezávislý, Ing. Juraj Kendera  počet hlasov 172, kandidoval 

za KDH; Volebný obvod č. 4 Trenčianska Závada: Miloš Husár počet hlasov 96, kandidoval ako 

nezávislý. Novozvolenému primátorovi mesta JUDr. Milošovi Mojtovi, ako aj všetkým 

novozvoleným poslancom do mestského zastupiteľstva, zagratuloval a poprial  do nastávajúceho 

volebného obdobia veľa pevného zdravia  a múdreho rozhodovania v prospech občanov nášho 

mesta. Vzhľadom k tomu, že to boli spojené voľby aj do VÚC, informoval, že náš kandidát, pán 

Peter Daňo, kandidoval za KDH, bol zvolený aj voličmi nášho mesta za poslanca Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Zároveň v mene mestskej volebnej komisie poďakoval všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu spojených volieb poslancov do VÚC 

a mestskej samosprávy. Prvý krát 6 našich okrskových komisií spracovali výsledky po spočítaní 

hlasov a elektronicky ich zaslali na spracovanie na mestskú volebnú komisiu a následne do okresnej 

volebnej komisie v Trenčíne. Podčiarkol, že všetko sa zrealizovalo bez problémov a na vysokej 

odbornej úrovni, za čo všetkým poďakoval.  

4. Zloženie  sľubu  novozvoleného primátora  mesta, prevzatie insígnií a prevzatie  vedenia  

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 

     

Ing. Rudolf Kúkel, prednosta úradu poďakoval podpredsedovi MVK za predloženie správy a požiadal 

novozvoleného primátora o zloženie sľubu. JUDr. Miloš Mojto so založenými insígniami mesta prečítal 

text „Sľubu primátora mesta Nemšová“, tento podpísal na zvláštnom hárku, čím splnil zákonom 

stanovenú podmienku k nástupu do funkcie primátora mesta. Požiadal prítomných, aby pri skladaní 

sľubu primátora mesta povstali. Ing. Jozef Prekop, podpredseda mestskej volebnej komisie primátorovi 

mesta odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora.  

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva  

 

Ing. Jozef Prekop, podpredseda MVK prečítal znenie sľubu poslanca. Prednosta úradu vyzval 

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 podpredseda mestskej volebnej komisie Ing. Prekop odovzdal poslancom 

osvedčenie o zvolení primátora mesta. JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta  poďakoval zvoleným 

poslancom za zloženie sľubu. Za zástupcu primátora mesta určil poslanca Milana PATKU.  

 

Uznesenie č. 1 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Výsledky voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

B/ k o n š t a t u j e,  ž e 

     za primátora mesta bol zvolený JUDr. Miloš Mojto, zložil zákonom predpísaný  

     sľub primátora mesta.   

     Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  
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     mestského zastupiteľstva: 

 Volebný obvod č. 1 Nemšová 

MUDr. Peter Daňo                    počet hlasov 969 , kandidoval za KDH 

Ing. Tomáš Prno                        počet hlasov  778, kandidoval ako nezávislý  

Branislav Krajči                 počet hlasov 684, kandidoval ako nezávislý 

Ing. Soňa Prílesanová               počet hlasov 656, kandidovala ako nezávislá 

Ing. Zita Bednáriková               počet hlasov 585, kandidovala ako nezávislá 

Ing.  Rastislav Guga                  počet hlasov  582, kandidoval ako nezávislý  

Ing. Juraj Krištofovič                počet hlasov 577, kandidoval ako nezávislý 

Volebný obvod č. 2  Ľuborča 

Ing. Peter Gabriš, PhD.             počet hlasov 379, kandidoval za KDH  

Bc. Andrej Moravčík                počet hlasov  307, kandidoval za KDH 

Ľuboš Švorec                            počet hlasov 305, kandidoval ako nezávislý 

Volebný obvod č.3 Kľúčové 

Milan Patka                              počet hlasov 226, kandidoval ako nezávislý 

Ing. Juraj Kendera                    počet hlasov 172, kandidoval za KDH 

Volebný obvod č. 4 Trenčianska Závada 

Miloš Husár                              počet hlasov 96, kandidoval ako nezávislý 

 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
     

JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta  vo svojom príhovore uviedol, že koncom októbra tohto roka 

sme si v Nemšovej zvolili v komunálnych voľbách svojich zástupcov do orgánov mesta Nemšová. 

Bol zvolený primátor mesta a boli zvolení poslanci. Primátor mesta je staronový, máme poslancov 

staronových, ale aj nových poslancov. Pri tejto príležitosti podotkol, že každý jeden človek, ktorý 

začína v novej pracovnej pozícii, alebo v nejakej funkcii, ako je aj výkon mandátu poslanca, má 

sťaženú situáciu oproti tým, ktorí už v tejto funkcii nejakú dobu fungujú. Každý z týchto nových 

začínajúcich uvíta, keď dostane určitú pomoc od ostatných pri uvádzaní sa do funkcie. Je 

presvedčený, že doterajší poslanci už pred týmto ustanovujúcim mestským zastupiteľstvom poskytli 

množstvo informácií novozvoleným poslancom, za čo im poďakoval. Pokračoval, že je tak isto 

presvedčený, že novozvolení poslanci prídu aj za ním, aby sa porozprávali o tom, ako najlepším 

spôsobom chcú riadiť naše mesto. Očakáva podnety a pomoc aj od novozvolených poslancov  

a ponúkol pomoc so svojimi skúsenosťami, ktoré nadobudol. Očakáva, že svoje doterajšie 

skúsenosti, poskytnú aj novozvolení poslanci.  Čakajú nás ťažké a neisté roky do budúcna. Je ťažké 

určovať plány a predpokladať to, čo nás čaká v najbližších rokoch. Situácia vo verejnom živote nie je 

jednoduchá. Aj zástupcovia, ktorí fungujú v samosprávach, vyjadrujú určité rozčarovanie nad tým, 

že pomoc od štátu v týchto neľahkých situáciách a dobách je nedostatočná a keď aj príde, je dosť 

oneskorená. Vyslovil presvedčenie, že napriek všetkému, pokiaľ budú ťahať za jeden povraz, 

stanovia si ciele, ktoré si osvoja a ktoré budú spoločné, tak sa im podarí túto ťažkú situáciu prekonať 

s čo najmenšími problémami. V nasledujúcom období prioritou je zabezpečiť, aby ľudia, občania 

v našom meste, ktorí najviac potrebujú pomoc a sú odkázaní na pomoc, aby ju vedeli získať a prijať 

od mesta Nemšová. Jedná sa v prvom rade o seniorov, školopovinné deti a deti v predškolskom 

veku. Bude veľmi náročné zabezpečiť komfort v našich zariadeniach, v ktorých sa poskytuje 

sociálna služba pre našich seniorov, pre sociálne odkázaných a pre zdravotne hendikepovaných, 

ktorý doteraz mali. Taktiež zabezpečiť komfort aj pre naše školopovinné deti a deti v predškolskom 

zariadení. Situácia na trhu s energiami je veľmi ťažká, toto je jedna z hlavných úloh, ktorá nás čaká. 

Je osobne presvedčený,  že spolu s poslancami sa budú snažiť zo všetkých síl v prvom rade 

zabezpečiť, aby  túto neľahkú úlohu zvládli. Pokiaľ situácia v našom štáte umožní rozvojové 

programy, je presvedčený, že sa pustíme do investície a budovania tej časti infraštruktúry Nemšovej, 

ktorá nám bytostne chýba, a ktorú ocenia všetci občania. Aj z tohto dôvodu sa stretne mimo rokovaní 

mestského zastupiteľstva s jednotlivými poslancami, aby si vedeli stanoviť priority. Poďakoval 

všetkým poslancom za predchádzajúce obdobie, občanom, ktorí boli členmi jednotlivých komisií, 
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výborov, občanom, ktorí v žiadnych pozíciách, komisiách, poradných orgánoch neboli, ale 

dobrovoľne pôsobili a pracovali nezištne v prospech Nemšovej. Je presvedčený, že keď nájdu 

spoločnú reč, spoločné ciele a budú hľadieť v prvom rade a len na verejný záujem, na prospech nás 

všetkých, tak sa podarí dosiahnuť to, čo si stanovia ako prioritu. Na záver vyzval  všetkých občanov 

Nemšovej, aby boli aktívni, aby sa zaujímali o samosprávu, o verejný život, o verejné financie u nás, 

aby si preverovali informácie z viacerých zdrojov. Sú to naše peniaze verejné, naše záujmy verejné, 

a aby sa stali viac aktívnymi a vyšli sme všetci občania z pohodlnosti a pasivity, ktorá bola daná 

objektívnymi okolnosťami súvisiacimi s obmedzením verejného života počas pandémie. Na záver 

ešte raz všetkým poďakoval, a poprosil o spoluprácu do budúcna pri plnení cieľov, ktoré si 

stanovíme. Vyzval občanov, aby sa nebáli, pokiaľ sú nejaké problémy v Nemšovej, aby prišli  

a povedali, o čo sa jedná. Vedenie mesta alebo aj poslanci sa budú snažiť tieto problémy v rámci 

možností riešiť.  
 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
     

JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta overil prítomnosť poslancov, konštatoval, že z 13 zvolených 

poslancov sú všetci prítomní, čím je  rokovanie mestského zastupiteľstva uznášaniaschopné. 

Predložil na schválenie program dnešného ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktorí obdržali v pozvánke. Poznamenal, že body 2 - 6 boli ako úvodné záležitosti prerokované 

a spýtal sa, či má niekto pripomienky k programu rokovania. Poslanec Ing. Juraj Krištofovič 

predložil pozmeňujúci návrh k programu dnešného ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. 

Spočíval v tom, aby bol vypustený bod: 13. Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú 

dovolenku a navrhol, aby sa tento bod presunul do rokovania budúceho ms. zastupiteľstva. Ako 

dôvod uviedol 2 dôvody: 1. názov materiálu, ktorý je uvedený v programe, nekorešponduje 

s predloženým materiálom, tento materiál rieši aj poskytnutie náhrady platu zástupcovi primátora 

mesta; 2. schválenie náhrady platu primátorovi mesta musia schváliť aj noví poslanci, ktorí nemajú  

prehľad o tom, či primátor mesta dovolenku vyčerpať mohol alebo nemohol. Podľa jeho názoru 

chýba k  materiálu dôvodová správa, ktorá by preukazovala, že primátor mesta dovolenku vyčerpať 

nemohol. Požiadal, aby bol materiál dopracovaný o dôvodovú správu. Dodal, že sa majú správať 

ekonomicky a zodpovedne voči občanom mesta, aby to bolo preukázané.  Myslí si, že v kompetencii 

poslancov nie je rozhodovať o zástupcovi primátora, ale primátora mesta. Doporučil, aby dovolenky 

boli dočerpané do konca roka. Primátor mesta reagoval, že zastupiteľstvo malo byť slávnostné. 

Keďže už nemal nikto žiadny návrh, primátor mesta predložil návrh poslanca Ing. Juraja 

Krištofoviča – zmenu programu rokovania  - vypustiť bod 13. a dal o ňom hlasovať.   

 

Primátor mesta konštatoval, že MsZ v Nemšovej 8 hlasmi schválilo zmenený program rokovania 

MsZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa podpredsedu mestskej volebnej komisie, 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi mesta a novozvoleným 

poslancom mestského zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 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  

10. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií 
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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 

 

8. Voľba návrhovej komisie  
     

Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí a schválení 13 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 

a Ing. Juraj Krištofovič.  
 

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 

 

Primátor mesta navrhol poslanca MUDr. Petra Daňu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ Nemšová podľa §12 ods. 2, 3, 5, 6  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 požiadal návrhovú komisiu o predloženie 

návrhu a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (MUDr. Peter Daňo) 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 2 

k povereniu poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského zastupiteľstva  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  

 

A/ p o v e r u j e  
     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  zákona SNR 

     č. 369 /1990  Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov 
 

10. Zriadenie komisií pri MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
 

Primátor mesta konštatoval, že na pracovnom stretnutí dňa 09. novembra 2022 po dohode boli 

navrhnutí predsedovia a členovia komisií, ktoré sú ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 

MsZ sú doporučené komisie v počte 6. Návrhy vychádzajú z rokovania kandidátov na poslancov. Za 

členov komisií sú navrhnutí poslanci, ktorí kandidovali vo voľbách do MsZ, komisie sú doplnené 

o navrhnutých občanov. Predložil zriadenie týchto komisií so zameraním v zmysle názvu: 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. 

O počte a zameraní jednotlivých komisií budú poslanci hlasovať. Následne k prerokovávanému bodu 

otvoril diskusiu.  

Keďže v diskusii nikto nevystúpil, primátor mesta túto ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie uznesenia. Následne dal hlasovať o predloženom návrhu. 
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Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 3 

k zriadeniu komisií, voľbe predsedov a členov komisií 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  

A/ o d v o l á v a 

     doterajších predsedov a členov komisií z radov poslancov a neposlancov  

B/ z r i a ď u j e 

    Komisie pri Mestskom zastupiteľstve 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 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

C/ v o l í 

     predsedov a ďalších členov komisií v zložení:                                

Komisia sociálno-zdravotná 

predseda: MUDr.  Peter Daňo 

členovia:  Ing. Zita Bednáriková     PhDr. Erik Trenčan 

                Alžbeta Gurínová      Janette Macharová 

                Mgr. Anna Gajdošová     Mária Amrichová   

                Jozef Knápek      Eva Vavrušová 

                Ing. Margita Breznická     Mária Palušná    

                Mgr. Margita Šumichrastová           

Komisia životného prostredia a výstavby 

predseda:  Ing. Soňa Prílesanová  

členovia:   Ing. Tomáš Prno     Ing. Branislav Papiernik 

                 Branislav Krajči     Ing. Peter Pružinec 

                 Ing. Juraj Krištofovič   Ján Gabriš 

           Peter Ondreička     Ing. Martin Kebísek 

           Mgr. Jozef Mutňanský    Ing. Rudolf Kúkel, PhD. 

                 Ing. Peter Kutlík     Ing. Lenka Blašková 

Komisia finančná a správy mestského majetku 

predseda: Ing. Juraj Krištofovič 

členovia:  Branislav Krajči 

                Ing. Rastislav Guga  

                Bc. Andrej Moravčík  
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                Ľuboš Švorec  

                Mgr. Ladislav Palička 

                Ing. Agáta Sabadková  

                Ing. Miroslava Vavrušová 

                Ing. Milan Nemec 

                Ing. Rudolf Kúkel, PhD. 

                Ing. Júlia Barbuščák  

Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania 

predseda:  Miloš Husár 

členovia:   Bc. Andrej Moravčík 

                 Ing. Juraj Kendera  

                 Janka Filová  

                 Lucia Ťupeková 

                 Ján Kiačik 

                 Bc. Eva Poláčková  

                 Ing. Darina Ďurčová 

Komisia kultúry, školstva a športu 

predseda: Ľuboš Švorec 

členovia:  Ing. Tomáš Prno 

                Ing. Peter Gabriš, PhD. 

                Milan Patka 

                Ing. Juraj Kendera 

                Patrik Húdek 

                Peter Prekop 

                Mgr. Janka Štefaničáková 

                Mgr. Miroslava Bachratá  

                František Begáň 

                Vladimír Gajdoš 

                Bc. Viera Muntágová, DiS. art. 

                Mgr. Petra Vojtová 

                Stanislav Jaroš 

                Mgr. Katarína Daňová 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Predseda: Ing. Zita Bednáriková 

Členovia: Ing. Juraj Krištofovič 

                 Bc. Andrej Moravčík 

 

11. Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov a členov   
 

Primátor mesta k prerokovávanému bodu navrhol po porade s poslancami na pracovnej porade 

zriadiť výbory v mestských častiach nasledovne: Mestský výbor Ľuborča, Mestský výbor Kľúčové 

a Mestský výbor Trenčianska Závada. Ing. Peter Gabriš PhD. poznamenal, že za člena MsV Ľuborča 

bo na pracovnej porade navrhnutý poslanec Bc. Andrej Moravčík a na základe požiadavky od 

občanov z m. č. Ľuborča – p. Jánom Mindárom, aj p. Emil Hrnčiarik, požiadal o ich doplnenie do 

materiálov a návrhu za členov MsV Ľuborča. Primátor mesta  požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie doplneného návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 4 

k zriadeniu výborov v mestských častiach, voľbe predsedov a členov výborov 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  

 

A/ o d v o l á v a 

doterajších predsedov a členov mestských výborov z radov poslancov a neposlancov 

B/ z r i a ď u j e 

Mestský výbor Ľuborča 

Mestský výbor Kľúčové 

Mestský výbor Trenčianska Závada 

C/ v o l í 

predsedov a ďalších členov výborov mestských častí: 

Mestský výbor Ľuborča 

predseda: Ing. Peter Gabriš, PhD.  

členovia:  Ľuboš Švorec 

                        Bc. Andrej Moravčík 

            Ján Gabriš 

         Bc. Oliver Vavro 

  Alžbeta Gurínová 

          Ján Mindár 

             Peter Ondreička 

    Mgr. Anna Gajdošová  

                        Emil Hrnčiarik    

Mestský výbor Kľúčové 

predseda: Ing. Juraj Kendera 

členovia:   Milan Patka 

                  Eva Vavrušová 

                   Andrej Vojt 

                   Štefan Kiačik 

                   Ing. Peter Kutlík 

                   Marian Sabadka 

                   Ján Kiačik 

                   Martin Janík 

Mestský výbor Trenčianska Závada 

predseda:  Miloš Husár 

členovia:    Ľuboš Holba 

                    Jozef Knápek 

                    Viliam Adamec 

                    Ing. Zdenko Gajdošík 

                    Ján Pavlačka 

                    Iveta Serišová 

 

12.  Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady  
        

Primátor mesta  predložil návrh sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady poslancov Ing. 

Tomáš Prno, Ing. Zitu Bednáriková a Ing. Peter Gabriš, PhD. K prerokovávanému bodu otvoril 
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diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, diskusiu ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie, následne dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 5 

k určeniu a schváleniu sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  

 

A/ v o l í  

    sobášiacich a vykonávajúcich občianske  obrady: 

    Ing. Tomáš Prno 

    Ing. Zita Bednáriková 

    Ing. Peter Gabriš, PhD.   

 

13.  Určenie  a schválenie platu primátora mesta 
 

Prednosta úradu uviedol, že plat primátora mesta bol prerokovaný na pracovnom stretnutí dňa 

09.11.2022. Plat primátora mesta Nemšová sa určuje 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 pre mesto Nemšová je 2,6 násobok  a zvýšenie platu 

podľa § 4 ods. 2 v rozmedzí od 0 % do 60 %. Navrhujeme zvýšenie platu o 30 %. Takto určený 

mesačný plat primátora mesta Nemšová bude pozostávať zo základu + 30 %.  

Primátor mesta k  predloženému návrhu otvoril diskusiu. Keďže v diskusii nikto nevystúpil, túto 

ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu. Následne dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 6 

k určeniu a schváleniu platu primátora mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  

 

A/ p r e r o k o v a l o 

   výšku mesačného platu primátora mesta Nemšová podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.  

   v znení neskorších zmien a doplnkov   

 

B/ u r č u j e 
s účinnosťou od 16.11.2022 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: 
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    -  plat podľa § 3 ods. 1   ( 1.211,00 € x 2,6 násobok = 3.148,60 €)  

    -  zvýšenie platu podľa §4 ods. 2 o 30 % 

(v zmysle novely zákona č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR  

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí je možné zvýšenie 

v rozmedzí od 0 % až o 60 %) 

 Takto určený mesačný plat  primátora mesta Nemšová je vo výške 4.094,00 €    
 

14. Záver 
 

Primátor mesta ukončil rokovanie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. Uviedol, že je rád, že 

sa dnešné rokovanie nieslo v pokojnom duchu a vzájomného porozumenia. Je potešený tým, že sa 

rokovania zúčastnili aj občania mesta, aj tí, ktorí nie sú členmi komisií alebo ms. výborov. Verí, že 

i v budúcnosti budú ako občania prejavovať záujem o dianie v našom meste a budú nápomocní pri 

uskutočňovaní zámerov mesta, ktoré budú smerovať k ďalšiemu rozvoju a skrášleniu Nemšovej. 

Poďakoval všetkým za pozornosť a tiež tým, ktorí organizačne zabezpečili ustanovujúce mestské 

zastupiteľstvo. Poprial novozvoleným poslancom, staronovým poslancom, členom komisií 

a mestských výborov, ale aj zamestnancom mestského úradu veľa úspechov a veľa dobrých 

rozhodnutí do budúcna. 

 

Pracovné materiály k jednotlivým bodom programu rokovania MsZ tvoria prílohy k zápisnici  

č. 1 – č. 7. 
 

 

 

 

JUDr. Miloš Mojto       Ing. Rudolf Kúkel, PhD. 

   primátor  mesta                        prednosta úradu 

 

Dňa....................................                          Dňa................................ 

 

 

 

Overovateľ:                                                                                   Overovateľ:  

 

MUDr. Peter Daňo, dňa.........................                                       Ing. Tomáš Prno,  dňa............... 

            

 

 

 

V Nemšovej, dňa 24.11.2022 

Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


