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Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 17. októbra 2019 o 17.00 hodine 

v sále Kultúrneho centra, ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  prízemí. 
 

   1.  Otvorenie 

 

     Po zaznení hymny Slovenskej republiky rokovanie  MsZ otvoril a viedol zástupca primátora mesta 

Ján Gabriš. Na úvod privítal novozvoleného primátora mesta, novozvoleného poslanca MsZ, ostatných 

prítomných poslancov, prednostku úradu, pracovníkov mesta a občanov. 

Zástupca primátora mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11 poslancov,  

t. j. 85 %,  čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Poslanec Bc. Oliver Vavro príde na rokovanie 

s oneskorením.  

 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

zasadnutia mestského zastupiteľstva  

 

Zástupca primátora mesta J. Gabriš za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Ing. Tomáš Prno 

a Branislav Krajči. Zástupca primátora dal o predloženom návrhu hlasovať. Za overovateľov zápisnice 

boli 9 hlasmi schválení Ing. Tomáš Prno a Branislav Krajči. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta 

Belková a za skrutátorku Bc. Barbora Koníčková. Program rokovania obdržali poslanci MsZ na pozvánke 

spoločne s materiálmi. S programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom 

predstihu oboznámení, zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a taktiež vyhlásením 

v mestskom rozhlase. 

Zástupca primátora mesta J. Gabriš predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho 

poriadku sa spýtal na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania. Keďže pripomienky 

k programu rokovania neboli predložené, zástupca primátora mesta dal hlasovať o návrhu programu 

rokovania.  

Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi schválili program dnešného rokovania: 

 

  1.  Otvorenie 

  2.  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       b) voľba návrhovej komisie  

       c) schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

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

       odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancovi mestského  

       zastupiteľstva 

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

       zasadnutia novozvoleným primátorom 

  5.  Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva 

  6.  Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

  7.  Doplnenie novozvoleného poslanca MsZ za člena komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa,  

       verejného poriadku a podnikania pri MsZ 

  8.  Doplnenie novozvoleného poslanca MsZ  za predsedu výboru v mestskej časti Trenčianska Závada 

  9.  Určenie a schválenie platu primátora mesta 

10.  Záver 

 

Zástupca primátora mesta Ján Gabriš do návrhovej komisie navrhol poslancov MsZ Ing. Zitu 

Bednárikovú a Ing. Rastislava Gugu. O návrhu dal hlasovať. Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga 

boli 9 hlasmi schválení do návrhovej komisie. Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga sa hlasovania 

zdržali. 

 

Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu.  

 

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

    osvedčení  o novozvolení novozvolenému primátorovi a poslancovi mestského zastupiteľstva 

 

Mgr. Palička, predseda ms. volebnej komisie predložil správu, ktorou oboznámil prítomných 

s výsledkami komunálnych volieb v meste Nemšová, ktoré sa konali dňa 21.septembra 2019, voľby 

primátora mesta a poslanca do mestského zastupiteľstva v m. č. Trenčianska Závada. Mestská volebná 

komisia v Nemšovej vyhotovila zápisnicu o výsledku volieb v meste Nemšová a túto bezodkladne 
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odovzdala  Okresnej  volebnej komisii v Trenčíne. V súlade so zákonom o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí Vás oboznámim s výsledkami volieb v našom meste: v meste Nemšová boli vytvorené 4 

volebné obvody a 6 volebných okrskov, do zoznamu voličov bolo zapísaných celkom 5 198 voličov, 

právo voliť využilo 2 789 občanov čo je  53,25 %   účasti voličov na voľbách. Platných hlasovacích 

lístkov pre voľby poslanca do mestského zastupiteľstva v m. č. Trenčianska Závada bolo  115, pre voľbu 

primátora mesta 2759. Za primátora mesta Nemšová bol zvolený  JUDr. Miloš Mojto, ktorému bolo 

odovzdaných  1485  hlasov. Za poslanca do mestského zastupiteľstva za m. č. Trenčianska Závada podľa 

počtu získaných platných hlasov bol zvolený Miloš Husár. Zvolenému primátorovi mesta Nemšová JUDr. 

Milošovi Mojtovi ako aj novozvolenému  poslancovi zvolenému do mestského zastupiteľstva blahoželáme 

a želáme  do nastávajúceho volebného obdobia veľa pevného zdravia  a múdreho rozhodovania v prospech 

občanov nášho mesta. Prítomným poďakoval za pozornosť.  

Počas predkladania bodu rokovania prišiel na zasadnutie MsZ Nemšová poslanec Bc. Vavro. Počet 

prítomných poslancov je 12. 

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 

     

Mgr. Raftlová, 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. Zástupca primátora mesta 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 novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva  

 

Mgr. Raftlová, prednostka úradu požiadala novozvoleného poslanca Miloša Husára o prečítanie sľubu 

poslanca.  Miloš Husár prečítal znenie sľubu poslanca a  zložil 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 poslancovi osvedčenie o zvolení.  

Sľub poslanca je súčasťou zápisnice ako príloha č. 2. 

 

MsZ v Nemšovej konštatovalo, že zvolený poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 4 

Trenčianska Závada Miloš Husár zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

 

Po zložení sľubu poslanca MsZ Nemšová Miloša Husára je počet prítomných poslancov 13. 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

     

Mgr. Raftlová požiadala o príhovor novozvoleného primátora mesta JUDr. Miloša Mojtu. 

JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta  predniesol príhovor: „ Dámy a páni, milí nemšovania, dovoľte mi, 

aby som sa z tejto pozície v krátkosti prihovoril Vám všetkým, ktorí ste tu dnes prítomní prítomným 

a možno prostredníctvom našich médií aj ostatným obyvateľom Nemšovej, ktorí tu prítomní nie sú.  

Príhovor si môžu neskôr prečítať. V prvom rade by som chcel povedať, že príhovor novozvoleného 

primátora mesta som už absolvoval v decembri minulého roka. Nerád by som sa opakoval, ale napriek 

tomu by som rád ešte niektoré veci tu povedal a upriamil pozornosť na to, čo je mojou prioritou. Lepšie 

povedané, čo bude mojou prioritou pri výkone funkcie primátora mesta. Chcem sa v prvom rade  

poďakovať všetkým tým, ktorí pripravovali dnešné ustanovujúceho mestské zastupiteľstvo, všetkým 

zamestnancom mestského úradu a ostatným občanom, ktorí sa podieľali na tejto príprave. ďakujem tak 

isto aj všetkým prítomným, ktorí obetovali čas zo svojho súkromného času a prišli na toto ustanovujúce 

mestské zastupiteľstvo. Som rád, že sa dnešným dňom ukončil jeden neukončený proces, ktorý začal 

v novembri r. 2018 a ktorý na základe rozhodnutia Ústavného súdu zostal otvorený a uzatvára sa dnešným 

dňom. Pre mňa osobne je to určitá úľava a som presvedčený o tom, že je to určitá stabilizácia situácie 

u nás v Nemšovej nielen pre mňa ale aj pre všetkých obyvateľov, pre mestský úrad ako aj pre všetky 
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ostatné organizácie patriace pod mestský úrad. Ďakujem mojim voličom, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa 

zúčastnili týchto volieb v r. 2019 a svojou účasťou participovali na správe vecí verejných a vyjadrili 

svojou účasťou aj svoju aktivitu, svoju snahu podieľať sa skutočne na riešení vecí aj v tých prípadoch, keď 

sa vyskytnú nejaké problémy a problém treba vyriešiť. Prosím Vás všetkých o trpezlivosť a zároveň 

sľubujem, že urobím všetko pre napredovanie mesta, aby sa veci zlepšili. Aby sme si mohli povedať, že 

sme urobili všetko pre to, aby to, čo je možné zlepšiť, aby sme aj zlepšili. Mnoho vecí sme mali dobrých, 

mali sme také veci, ktoré vieme zlepšiť a dúfam, že sa nám aj podarí zlepšiť pri správe vecí verejných. 

Dúfam v to z toho dôvodu, pretože som presvedčený, že u nás v Nemšovej je množstvo šikovných ľudí. 

Skutočne šikovných ľudí, či už mladých ale rovnako aj starších ľudí, ktorí majú skúsenosti a vzájomne sa 

takýmto spôsobom všetci môžeme podieľať na zlepšovaní vzťahov u nás. Či už je to mladícka dravosť, 

priamosť tých mladších generácií alebo tá skúsenosť tých starších generácií. Ja som presvedčený o tom, že 

spoločne dokážeme si zlepšiť tie vzťahy a život v Nemšovej. Skúsme sa všetci zamerať v prvom rade na 

skutky a nie na reči. Ja verím a som presvedčený, že spoločne tak, ako som už povedal, dokážeme 

dosiahnuť viac, ako keď si budeme každý presadzovať len a len svoje záujmy. Pretože riadenie a chod 

mesta to je aj práca, ktorá si vyžaduje mnohokrát kompromisy a ústupky a hľadanie spoločných ciest, 

spoločných prienikov aj s takými ľuďmi, ktorí majú na danú vec iný názor.  O budúcnosť našej Nemšovej 

nemám teda obavy. Ja verím, že sa nám podarí skutočne zlepšiť život v Nemšovej a že budeme mať 

radosť z podarených vecí, ktoré sa podaria urobiť, že sa poučíme z vecí, ktoré nám nevyjdú a nebudú sa 

ďalej opakovať a budeme spokojní a budeme sa snažiť o spokojnosť nielen nás, ktorí pracujeme 

profesionálne pre mesto ale aj ostatných obyvateľov Nemšovej. Som presvedčený aj o tom, že radosť 

budeme mať aj vtedy, keď už tu na týchto funkciách nebudeme a nastúpi nová generácia pre ktorú sa 

všetky tieto úkony robia. To znamená naša generácia, naše deti, naši potomkovia. Verím všetkým nám, 

a verím aj novej generácii, že sa bude snažiť skutočne napredovať v Nemšovej. Ďakujem Vám.“ Prítomní 

po prednesení príhovoru primátorovi mesta zatlieskali. Mgr. Raftlová poďakovala primátorovi mesta 

JUDr. Milošovi Mojtovi za prednesený príhovor a požiadala ho o prevzatie vedenia 12. zasadnutia 

mestského zastupiteľstva.  

 

MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie príhovor novozvoleného primátora mesta JUDr. Miloša 

Mojtu. 

 

7. Doplnenie novozvoleného poslanca MsZ za člena komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa,  

    verejného poriadku a podnikania pri MsZ 

 

JUDr. Mojto, primátor mesta pokračoval vo vedení 12. zasadnutia MsZ Nemšová, predložil návrh na 

doplnenie novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva za člena komisie obchodu, ochrany 

spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania pri mestskom zastupiteľstve. K predloženému bodu otvoril 

diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia. Ing. Guga predložil návrh na uznesenie. Primátor mesta dal o návrhu hlasovať. 

 

JUDr. Mojto, primátor mesta konštatoval, že hlasovaním 12 za, 1 sa zdržal hlasovania, schválilo 

MsZ Nemšová poslanca MsZ Nemšová Miloša Husára za člena komisie obchodu, ochrany 

spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania pri mestskom zastupiteľstve.   

 

8. Doplnenie novozvoleného poslanca MsZ  za predsedu výboru v mestskej časti Trenčianska  

    Závada 

 

JUDr. Mojto, primátor mesta predložil návrh na doplnenie novozvoleného poslanca MsZ za predsedu 

výboru v mestskej časti Trenčianska Závada. K predloženému bodu otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie 

nikto neprihlásil požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga predložil návrh 

na uznesenie. Primátor mesta dal o návrhu hlasovať. 

 

JUDr. Mojto, primátor mesta konštatoval, že hlasovaním 12 za, odvolalo MsZ Nemšová Ing. 

Stanislava Gabriša z predsedníctva Mestského výboru Trenčianska Závada a zvolilo Miloša Husára 

za predsedu Mestského výboru Trenčianska Závada. 

 

9. Určenie a schválenie platu primátora mesta 

     

JUDr. Mojto, primátor mesta požiadal Ing. Gugu, predsedu komisie finančnej a mestského majetku, aby 

predložil návrh prerokovávaného bodu. Poslanec Ing. Guga uviedol, že primátorovi mesta podľa § 3 ods. 

1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
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v znení neskorších predpisov patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom 

hospodárstve pre r. 2018 bola vyčíslená na sumu 1.013,-€. Násobok podľa § 4 odst. 1 v podmienkach 

mesta Nemšová je 2,6. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Mestské zastupiteľstvo môže plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 60 % podľa § 4 ods. 2 zákona. Na základe uvedeného je plat podľa §3 ods. 1 vo 

výške 2.663,80 €. Zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 navrhuje o 30 %, čím by bol celkový plat primátora 

mesta Nemšová vo výške 3.424,-€. Dodal, že v takejto výške bol navrhnutý plat primátora mesta aj 

v mesiaci december v r. 2018. Na uvedenom návrhu sa dohodli poslanci aj na pracovnej porade poslancov 

dňa 10. októbra 2019. Väčšina prítomných poslancov súhlasila s takto navrhnutým platom primátora. 

Primátor mesta k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. Poslanec MsZ Bc. Vavro predložil 

pozmeňujúci návrh týkajúci sa výšky zvýšenia platu primátora mesta. Navrhol zvýšenie platu primátora 

mesta podľa § 4 ods. 2 o 15 %. Pre vysvetlenie uviedol, že keď hodnotí situáciu z jeho pohľadu, že firma 

volí generálneho manažéra a výberové konanie prešlo, boli voľby. Dozorná rada určuje nejaké 

zvyšovanie, tak je tam určitá čiastka, o ktorú sa motivačne navýši plat a potom je ďalšia čiastka, ktorá sa 

pridáva po roku za dosiahnutie nejakých cieľov. Momentálne pred sebou nemáme ciele, pretože pán 

primátor je nový, drží mu palce, a preto mu navrhuje zvýšenie 15 %. A ak tie ciele, ktoré sú merateľné, 

vypísané v tom volebnom programe, na ktoré mu drží palce, tak podľa toho, koľko ich za rok splní, je 

ochotný navrhnúť aj 60 %. Z jeho pohľadu zvýšenie 30 % na začiatku je moc. Primátor mesta poďakoval 

za predloženie návrhu a spýtal sa, kto ešte v diskusii vystúpi. Poslanec MsZ B. Krajči uviedol, že aj na 

pracovnej porade poslancov navrhol zvýšenie platu primátora mesta o 20 %. Uviedol, že je za to, že po 3 

mesiacoch alebo po 6 mesiacoch môže dôjsť k zvýšeniu platu aj o 50 – 60 %. Poslanec Ing. Prno uviedol, 

že toto bolo diskutované na pracovnej porade poslancov. Je rád, že poslanci navrhli takéto varianty, aby sa 

o tom pobavili. Uviedol, že je to rôzny pohľad na vec. S poslancom p. Vavrom sa o tomto niekoľko krát 

bavili. Zvažovali všetko pre a proti. jeden pohľad je, že nastaviť základ a následne plat zvýšiť a druhý 

pohľad na to, je nájsť nejakú dobrú vôľu na to, že pán primátor nechodí do práce od ôsmej do pätnástej, 

ale od nula do dvadsaťštyri. Preto viacerí poslanci zhodnotili, že by bolo fajn motivovať pána primátora, 

ponúknuť mu 30 % ako motiváciu vopred, aby od začiatku pracoval na 120 %. Následne volebný program 

skontrolovať, tak ako spomínal poslanec Vavro, po jednom roku. Alebo tak, ako sa poslanci dohodneme.  

Na vysvetlenie, prečo 30 % uviedol, že je to rovnaký cieľ, ale iný uhol pohľadu. Uviedol, že z jeho strany 

je návrh zvýšenia platu o 30 %. Poslanec Ing. Bagin uviedol, že chce tiež primátora mesta motivovať 

a priklonil sa k návrhu zvýšenia platu o 30 %. Kedykoľvek môže MsZ primátorovi mesta z platu zobrať 

v prípade, keď bude dôvod. Navrhol primátora mesta teraz nedemotivovať. Z osobnej skúsenosti vie, že 

bude mať dosť starostí. Teraz musia primátora podporiť. Navrhol, aby MsZ robilo ako jeden kolektív. Aby 

sme mali mesto také, aké chceme, aby bolo. Podporil návrh zvýšiť plat primátora mesta o 30%. Ing. Guga 

dodal a vysvetlil aj prítomným občanom, že plat primátora sa môže kedykoľvek na ktoromkoľvek 

zasadnutí mestského zastupiteľstva aj zvyšovať až o 60 % a v prípade nespokojnosti aj znižovať na 

ktoromkoľvek MsZ. Napríklad aj na základe podnetu občanov. S voliteľnou časťou platu sa dá robiť. 

Poslanec MUDr. Daňo dal do pozornosti, že sú tu predložené tri návrhy. Pokiaľ ani jeden z predložených 

návrhov nezíska nadpolovičnú väčšinu, potom primátorovi mesta zostáva základný plat. Treba toto zvážiť, 

a treba sa aj zariadiť pri hlasovaní. Všetci chcú zvyšovať, zvyšovať, zvyšovať, až sa poslanci nezhodnú 

a zostane len základný plat. Z tohto dôvodu navrhol prestávku, aby sa v tichosti poslanci dohodli, aby plat 

primátora mesta nezostal len na základnom plate. Zástupca primátora J. Gabriš podporil návrh zvýšenia 

platu o 30 % z dôvodu, že od 1. februára si túto prácu vyskúšal, a vie, čo tá práca odnáša. Bc. Vavro 

reagoval, že návrh zvýšenia 30 %, pokiaľ by vedel o tom, že by tam bola vôľa, že by zobral ten náklad, 

isto aj s konateľstvom v RVS VV Nemšová, potom je mu to bližšie. Ak sa máme baviť o tom, že máme 

navyšovať plat o 30 % a pán primátor by nemal priamy záujem byť konateľom RVS VV Nemšová tak, 

ako to bolo v minulom roku prezentované, že primátor mesta nie je odborník, hľadal by sa tam iný človek. 

Z jeho pohľadu by navrhnutých 30 % nebolo správnych. Predchodcovia primátora mesta s RVS- kou 

zápasili. Primátor mesta JUDr. Mojto dal po ukončení diskusie hlasovať o procedurálnom návrhu, 

prerušenie zasadnutia MsZ. Zasadnutie MsZ by sa po hlasovaní prerušilo na čas 5 minút. Primátor mesta 

dal hlasovať o návrhu MUDr. Daňu. 

 

JUDr. Mojto, primátor mesta konštatoval, že hlasovaním 12 za, 1 sa zdržal hlasovania, bola 

schválená 5 minútová prestávka zasadnutia MsZ Nemšová.  

 

JUDr. Mojto, primátor mesta požiadal poslancov MsZ aby zaujali svoje miesta, aby mohli pokračovať 

v rokovaní MsZ. Uviedol, že po 5 minútovej prestávke sa pokračuje v rokovaní 12. zasadnutia MsZ 

Nemšová. Rokovanie bolo prerušené v bode 9. Určenie a schválenie platu primátora mesta. Bolo skončené 

diskusiou. Primátor mesta sa spýtal, či sa ešte niekto hlási o slovo do diskusie. Keďže sa do diskusie nikto 
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neprihlásil, pristúpilo sa k hlasovaniu. Hlasovať sa bude v zmysle Rokovacieho poriadku. Najskôr sa bude 

hlasovať o poslednom predloženom pozmeňujúcom návrhu. Primátor mesta požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu poslanca B. Krajčiho, ktorý navrhol úpravu platu primátora mesta zvýšiť o 20 %.  

Ing. Bednáriková prečítala znenie návrhu uznesenia, zvýšenie platu o 20 %. Primátor mesta dal 

o pozmeňujúcom návrhu hlasovať.  

 

JUDr. Mojto, primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh poslanca B. Krajčiho hlasovaním 1 za, 

12 proti,  nebol prijatý.  

 

JUDr. Mojto, primátor mesta požiadal návrhovú komisiu o predloženie ďalšieho pozmeňujúceho návrhu 

poslanca Bc. Vavru. Ing. Bednáriková prečítala znenie návrhu uznesenia, zvýšenie platu o 15 %. 

Primátor mesta dal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať.  

 

JUDr. Mojto, primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh poslanca Bc. Vavru hlasovaním 4 za, 8 

proti a 1 sa zdržal hlasovania, nebol prijatý.  

 

JUDr. Mojto, primátor mesta požiadal člena návrhovej komisie o predloženie pôvodného návrhu 

uznesenia. Ing. Bednáriková prečítala znenie návrhu uznesenia. Primátor mesta dal o pôvodnom návrhu 

hlasovať.  

 

JUDr. Mojto, primátor mesta konštatoval, že pôvodný návrh uznesenia, navýšenie platu primátora 

mesta Nemšová o 30 %  hlasovaním 8 za, 3 proti,1 sa zdržal hlasovania, bol schválený.  

 

10.  Záver   

 

JUDr. Mojto, primátor mesta poďakoval poslancom a poslankyniam MsZ, prítomným občanom za 

účasť a oficiálne ukončil 12. zasadnutie MsZ Nemšová. Uviedol, že bude nasledovať 10 minútová 

prestávka a následne bude pokračovať 13. zasadnutie MsZ Nemšová. 

 

 

 

 

    JUDr. Miloš Mojto          Mgr. Jarmila Raftlová 

      primátor  mesta              prednostka úradu  

 

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

 

 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Tomáš Prno, dňa........................................................................ 

 

 

Branislav Krajči, dňa........................................................................ 

 

 

Zapísala: Mgr. Beáta Belková 

                dňa 22.10.2019 


