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Z á p i s n i c a 
z 26. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 11. apríla 2017 o 17.00 

hodine v zasadačke  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  poschodí. 
  
1. Otvorenie 
 
     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov, prednostku úradu, pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 9 poslancov,  čím je mestské zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: Mgr. Petra Šupáková, Janka Filová, František Begáň a Ján Kiačik. 
Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení 
a 9 hlasmi schválení poslanci Anton Krchňávek a Pavol Vavruš. 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 9 hlasmi schválili program dnešného rokovania MsZ.  
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 7 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta 
Gurínová. Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta Gurínová sa hlasovania zdržali.  
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Zvýšenie základného imania spoločnosti RVS Vlára-Váh s.r.o. Mestom Nemšová finančným vkladom   
    vo výške 5.381,-€ - návrh na  prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania po konaní Valného 
    zhromaždenia spoločnosti RVS Vlára-Váh,  s.r.o.  
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin uviedol, že na dnešnom rokovaní Valného zhromaždenia / ďalej VZ/ spoločnosti RVS Vlára – Váh 
bolo uznesenie z rokovania MsZ Nemšová z predošlého dňa odsúhlasené a na základe záverov VZ je dnes 
predložený návrh na uznesenie. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 269.  
 
3. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým za 
účasť a neplánované rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Anton Krchňávek 
            Pavol Vavruš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 
 


