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Z á p i s n i c a 
z 19. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 02. novembra 2016 

o 17.00 hodine v zasadačke  Mestského úradu, ul. J. Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 
  
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 
 
     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 10 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnená poslankyňa: Mgr. Petra Šupáková a Janka Filová. Poslanec 
MUDr. Peter Daňo príde na rokovanie s oneskorením. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke 
spoločne s materiálmi. 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 rokovania MsZ.  
Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi schválili program dnešného rokovania. 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
Primátorom mesta boli za overovateľov zápisnice navrhnutí a 8 hlasmi schválení poslanci Anton Krchňávek a 
Pavol Vavruš. Anton Krchňávek a Pavol Vavruš sa hlasovania zdržali. Primátorom mesta boli do návrhovej 
komisie navrhnuté a schválené 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta Gurínová.  Alžbeta Gurínová sa 
hlasovania zdržala. 
Na rokovanie MsZ Nemšová prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet poslancov MsZ Nemšová je 11. 
 
2. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Nemšová  
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová k prerokovávanému bodu uviedla, že ku dňu 31.12.2016 končí funkčné obdobie hlavnej 
kontrolórky mesta Nemšová. V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na 
úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba 
konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Dátum konania voľby 
hlavného kontrolóra mesta Nemšová bude 14.12.2016 o 17.00 hod. na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom 
konania voľby, t. j. 30.11. 2016 do 17.00 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Mesto Nemšová, ul. Janka 
Palu 2/3,914 41 Nemšová s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“   Posúdenie náležitostí 
podaných prihlášok kandidátov vykonajú: Ján Gabriš, zástupca primátora, MUDr. Peter Daňo poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Nemšovej a Stanislav Husár, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nemšovej.  
Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok o výsledku spíše prednostka MsÚ v Nemšovej zápisnicu so zoznam 
kandidátov, ktorú podpíšu a bude sa predkladať ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. 
Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 5 min. prezentácia. Voľby sa konajú tajným 
hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej.  Pre vykonanie voľby volí MsZ z poslancov 
trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje 
zápisnicu z voľby. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 
poslancom MsZ. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti 
uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a 
akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka Mesta Nemšová. Na hlasovacom lístku poslanec 
zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací 
lístok po úprave vloží do volebnej schránky. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:  a) na predpísanom 
tlačive, b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho 
platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa neprihliada.  Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, MsZ 
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom 
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kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Volebná 
komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: počet prítomných poslancov,  počet poslancov, ktorým 
boli vydané hlasovacie lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov,  počet platných hlasovacích lístkov, 
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, meno zvoleného 
kandidáta. Primátor mesta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta Nemšová uzavrieť 
pracovnú zmluvu. Pracovný úväzok: 0,4. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné 
obdobie sa začne 1.1.2017. Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom mesta. Hlavný kontrolór 
mesta nesmie bez súhlasu mesta podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto 
obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú 
činnosť. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová sa uskutoční na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
14.12. 2016 o 17.00 hod. Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a 
prílohami najneskôr do 30. 11. 2016 do 17.00. hod. na adresu mesta Nemšová. Prihláseným záujemcom bude 
doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej k prerokovávanému bodu 11 hlasmi prijalo uznesenie č. 206. 
                                
3. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a rokovanie neplánovaného zasadnutia ukončil. 
 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Anton Krchňávek 
                        Pavol Vavruš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


