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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 10. decembra 2014 o 17.00 

hodine v sále Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  prízemí. 
 
  
     Ustanovujúce MsZ Nemšová bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., § 12 o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, Rokovacieho poriadku MsZ a v nadväznosti na voľby do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15. novembra t. r., po porade so zástupcami politických strán 
a nezávislých kandidátov zastúpených vo voľbách v meste Nemšová. Rokovanie MsZ otvoril a viedol 
primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal prítomných novozvolených poslancov, hlavnú 
kontrolórku mesta, prednostku úradu, navrhovaných členov do komisií MsZ, zástupcov ms. spoločností RVS 
VV a VPS Nemšová, pracovníkov mesta a občanov. 
     Ustanovujúce MsZ Nemšová bolo zvolané pozvánkou, zaslanou zvoleným poslancom a navrhnutým 
členom komisií pri MsZ, pozvánkou umiestnenou v úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a oznamom 
v mestskom rozhlase.  
     Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle  programu. 
 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
     Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin, primátor mesta  za overovateľov zápisnice určil Ing. Dušana Duvača a MUDr. Petra Daňu. Za 
skrutátorky určil Mgr. Jarmilu Raftlovú a Barboru Blažejovú. 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 
    Predkladal: Miloš Rea, podpredseda mestskej volebnej komisie 
 
M. Rea, podpredseda ms. volebnej komisie predložil správu, ktorou oboznámil prítomných s výsledkami 
komunálnych volieb v meste Nemšová, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014. V meste Nemšová boli 
vytvorené 4 volebné obvody a 6 volebných okrskov. Do zoznamu voličov bolo zapísaných celkom 5 178 
občanov. Právo voliť využilo 2 771 občanov čo je  53,5 %   účasti občanov na voľbách. Platných hlasovacích 
lístkov pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva bolo  2691, pre voľbu primátora mesta 2731. Za 
primátora mesta Nemšová bol opätovne zvolený Ing. František Bagin, ktorému bolo odovzdaných   952  
platných hlasov. Za poslancov do mestského zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov boli 
zvolení : Volebný obvod č.1 Nemšová: MUDr. Peter Daňo, kandidoval za KDH, počet hlasov  910,  Ing. 
František Bagin, nezávislý kandidát, s počtom hlasov 711, Ing. Zita Bednáriková, nezávislá kandidátka, počet 
hlasov 479, Bc. Petra Šupáková, nezávislá kandidátka,  s počtom hlasov 399,  Janka Filová, KDH,  počet 
hlasov 375, František Begáň, nezávislý kandidát  s počtom hlasov 372,  Anton Krchňávek s počtom hlasov 
358,  kandidoval za KDH. Volebný obvod č.2 Ľuborča: Ján Gabriš, kandidoval za KDH  s počtom hlasov 245, 
Alžbeta Gurínová, kandidovala za SDS, počet hlasov 230, Stanislav Husár, s počtom hlasov 204, kandidoval 
za SNS.Volebný obvod č. 3 Kľúčové: Pavol Vavruš, KDH,  s počtom hlasov 188, Ján Kiačik, kandidoval za 
KDH, počet hlasov 180. Volebný obvod č.4 Tr. Závada:  Ing. Stanislav Gabriš, nezávislý kandidát, s počtom 
hlasov 63.Prvý náhradník za poslanca s počtom hlasov 351  je Ing. Dušan Duvač, nezávislý kandidát. Na 
základe výsledkov volieb sa Ing. František Bagin dňa 18.11.2014 vzdal mandátu poslanca. Na uprázdnený 
mandát poslanca do volebného obvodu č. 1 Nemšová s najvyšším počtom hlasov 351 nastupuje Ing. Dušan 
Duvač. M. Rea zablahoželal zvolenému primátorovi mesta Nemšová Ing. Františkovi Baginovi ako aj 
všetkým poslancom, zvoleným do mestského zastupiteľstva a  do nastávajúceho volebného obdobia poprial 
veľa pevného zdravia  a múdreho rozhodovania v prospech občanov nášho mesta. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto  zápisnice. 
 

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 
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Zvolený primátor Ing. František  Bagin prečítal text „ Sľubu primátora mesta Nemšová „ tento podpísal na 
zvláštnom hárku, čím splnil zákonom stanovenú podmienku k nástupu do funkcie primátora mesta. Podpredseda 
mestskej volebnej komisie M. Rea mu odovzdal insígnie mesta a osvedčenie o zvolení za primátora.  
Podpísaný sľub je prílohou zápisnice č. 2.  
 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva  
 
Zvolená poslankyňa Ing. Zita Bednáriková prečítala text „ Sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta 
Nemšová „ a prednostka úradu Ing. Iveta Jurisová vyzvala ostatných novozvolených poslancov k zloženiu 
sľubu. Poslanci zložili sľub podaním ruky primátorovi mesta  s potvrdením slova „ sľubujem „ a podpisom 
pod text sľubu poslanca. Zároveň podpredseda mestskej volebnej komisie M. Rea odovzdal poslancom 
osvedčenie o zvolení. Sľub poslancov je súčasťou zápisnice ako príloha č. 3. 
Ďalej primátor mesta po predchádzajúcich rokovaniach s politickými stranami, zvolenými poslancami a po 
zložení sľubu určil za zástupcu primátora poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Stanislava Gabriša v období 
od 11.12.2014 do 31.12.2014. Od 01.01.2015 na ½ úväzok určil za zástupcu primátora poslanca mestského 
zastupiteľstva Jána Gabriša. Doterajšiemu zástupcovi primátora poďakoval za spoluprácu a poprial všetko 
dobré v osobnom a pracovnom živote.  
 
MsZ V Nemšovej konštatovalo, že za primátora mesta bol zvolený Ing. František Bagin, zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta.  Nakoľko kandidoval aj za poslanca mestského zastupiteľstva,  mandátu 
poslanca sa písomne vzdal. Na uprázdnený mandát poslanca nastupuje náhradník s najväčším počtom hlasov 
Ing. Dušan Duvač. Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom prepísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva: Volebný obvod č. 1 Nemšová: MUDr.Peter Daňo, Ing. Zita Bednáriková, Bc. Petra 
Šupáková , Janka Filová, František Begáň, Anton Krchňávek, Ing.Dušan Duvač. Volebný obvod č. 2  
Ľuborča: Ján Gabriš, Alžbeta Gurínová, Stanislav Husár. Volebný obvod č.3 Kľúčové: Pavol Vavruš, Ján 
Kiačik.Volebný obvod č. 4 Trenčianska  Závada: Ing. Stanislav Gabriš. 
 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
     
Ing. František Bagin v prejave konštatoval, že pri bilancovaní uplynulých štyroch rokov  sa v spolupráci 
s poslancami mestského zastupiteľstva podarilo v Nemšovej zrealizovať množstvo investičných aktivít 
a prijať rozhodnutia smerujúce k jej rozvoju. Uviedol, že sme sa  dnes ocitli na prahu nového volebného 
obdobia. Stoja pred nami ďalšie roky práce a povinností, ktoré sme sľúbili vykonávať v prospech mesta 
Nemšová a jeho obyvateľov. V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 sme dostali mandát na zastupovanie 
voličov, ich záujmov v mestskom zastupiteľstve a pri riadení mesta. Uviedol, že verí, že pri spoločných 
zasadnutiach budeme presadzovať nielen svoje názory, ale aj názory, podnety a aj prípadné sťažnosti našich 
občanov. Krátko sa vrátil k svojej predvolebnej kampani. Vzhľadom na predvolebné programy kandidátov 
a aktivity v nich obsiahnuté sa utvrdil, že potreby mesta vnímajú  s mnohými  veľmi podobne. Predstavil 
svoju víziu rozvoja mesta v krátkych bodoch: vybudovať moderné námestie, podporiť vybudovanie 
veľkoobchodného reťazca v našom meste, zrekonštruovať letné kúpalisko, rozšíriť centrum soc. služieb, 
zatepliť a vymeniť okná na kultúrnych domov v mestských častiach, dokončiť územný plán mesta, rozšíriť 
cintoríny v Ľuborči a v Kľúčovom. rozšíriť parkoviská na ul. Sklárskej. Tieto úlohy sú presahujúce 
kompetencie a prácu jedného človeka. Uviedol, že verí, že nájde podporu a konštruktívny dialóg pri 
realizovaní zámerov smerujúcich k rozširovaniu občianskej vybavenosti a k zvýšeniu životnej úrovne nášho 
mesta.  Dodal, že kolektívnou prácou budeme aj na ďalej vytvárať podmienky pre spokojný život občanov. 
Do nastávajúcich štyroch rokov zaželal prítomným pevné zdravie, a úspechy v pracovnom a osobnom živote.   
Príhovor primátora mesta je prílohou č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie vystúpenie novozvoleného primátora mesta Ing. Františka Bagina.  
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 



 3

Ing. Bagin konštatoval, že z 13 zvolených poslancov sú všetci prítomní, takže rokovanie mestského 
zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Predložil program dnešného ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva:  
  1.  Otvorenie 
  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa mestskej volebnej komisie,  
       odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom  
       novozvoleného mestského zastupiteľstva 
  4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   
       ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
  5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného 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 podľa § 12 ods. 2,3,5 zákona SNR č.369 /1990  
       Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien  a doplnkov 
10.  Zriadenie komisií pri MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
11.  Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov 
12.  Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady 
13.  Určenie  a schválenie platu primátora mesta 
14.  Diskusia 
15.  Návrh na uznesenie 
16.  Záver 
Ing. Bagin poznamenal, že body 1-6 boli ako úvodné záležitosti prerokované.  
 
MsZ v Nemšovej jednohlasne schválilo predložený program rokovania MsZ. 
 
8. Voľba návrhovej komisie  
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 11 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Alžbeta Gurínová. Ing. Bednáriková a A. Gurínová sa hlasovania zdržali. 
 
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 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin, primátor mesta navrhol poslanca MUDr. Petra Daňu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia MsZ Nemšová podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov.  
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi  poverilo  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. MUDr. Peter Daňo sa zdržal 
hlasovania. 
 
10. Zriadenie komisií pri MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
     Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin konštatoval, že na pracovnom stretnutí poslancov dňa 26.11.2014 bolo dohodnuté, že voľba 
predsedov a členov komisií bude prebiehať verejným hlasovaním. Ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány MsZ sú doporučené komisie v počte 6. Návrhy vychádzajú z rokovania politických strán a nezávislých 
kandidátov. Za členov komisií sú navrhnutí poslanci, ktorí kandidovali vo voľbách do MsZ, komisie sú 
doplnené o navrhnutých občanov. Predpokladá sa zriadenie týchto komisií so zameraním v zmysle názvu: 
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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. Ďalej 
uviedol, že verejnou voľbou sa budú voliť predsedovia komisií a potom ostatní členovia.  
Bc. Šupáková navrhla doplniť zloženie komisie  finančnej a správy mestského majetku o niekdajšieho člena 
tejto komisie o Ing. Norberta Moravčíka.  
A.Krchňávek reagoval, že Ing. Moravčík v minulom volebnom období pracoval v tejto komisii, avšak 
členstva sa neskôr vzdal. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo návrh Bc. P. Šupákovej – doplnenie komisie finančnej a správy 
mestského majetku o člena Ing. Norberta Moravčíka. A. Krchňávek sa hlasovania zdržal. 

MsZ v Nemšovej 13 hlasmi zriadilo komisie pri MsZ 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 a komisia na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. MsZ v Nemšovej 13 hlasmi zvolilo predsedov 
a ďalších členov komisií v zložení:  

• Komisia sociálno-zdravotná 
             predseda: MUDr.  Peter Daňo 
             členovia:  Ing. Zita Bednáriková  
                             Alžbeta Gurínová  
                             Mgr. Anna Gajdošová 
                             Jozef Knápek  
                             Eva Vavrušová  
                             Ing. Margita Breznická  
                             Bc. Mária Mazániková 
                             Janette Macharová 
                             Mgr. Mária Gurínová  
                             Mgr. Margita Šumichrastová 
                             Mgr. Jarmila Raftlová 

• Komisia životného prostredia a výstavby 
             predseda:  Ing. Dušan Duvač 
             členovia:  Ján Gabriš  

                       Ján Kiačik  
                       Ing. Miroslav Masár 
                       Ing. Anton Šumichrast  
                       Pavol Chmelina  
                       Ing. Peter Kutlík  

                              Ing. Soňa Prílesanová                 

• Komisia finančná a správy mestského majetku 
            predseda: Ing. Stanislav Gabrirš 
            členovia:  Stanislav Husár 
                            Bc. Petra Šupáková  
                            Jaroslava Prosňanská 
                            Agnesa Vašíčková  
                            Pavol Chmelina 
                            Ing. Peter Gabriš  
                            Michal Vavruš  
                            Marianna Hladká  
                            Ing. Agáta Sabadková  
                Ing. Norbert Moravčík 
                            Ing. Jarmila Savková  
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• Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania 
             predseda:  Stanislav Husár 
             členovia:   Pavol Vavruš  
                              Janka Filová  
                              Ing. Adriana Ďurišová 
                              Mgr. Jaroslav Mojto 
                              Mgr. Alojz Svedek  
                              Ing. Miroslav Holúbek  
                              Peter Sabadka 
                              Bc. Eva Poláčková  

• Komisia kultúry, školstva a športu 
             predseda: Anton Krchňávek 
             členovia:  František Begáň 
                             Alžbeta Gurínová  
                             Vladimír Gajdoš 
                             Mgr. Mária Haljaková 
                             Ing. Marcela Prekopová  
                             Mgr. art. Vladislav Kakody  
                             Ing. Miroslava Mazánová 
                             Mgr. Miroslava Juzeková 
                             Pavol Vavruš  
                             Ing.Eva Brandoburová 
 

• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
             predseda: Bc. Petra Šupáková 
             členovia:  František Begáň 
                             Janka Filová 
 
11. Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov  
      Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin k prerokovávanému bodu navrhol zriadiť výbory v mestských častiach nasledovne: Mestský výbor 
Ľuborča, Mestský výbor Kľúčové a Mestský výbor Trenčianska Závada. 
Ďalej požiadal poslancov navrhnutých za predsedov mestských výborov, aby predniesli návrhy na zloženie 
mestských výborov. 
 
MsZ v Nemšovej 13 hlasmi zriadilo Mestský výbor Ľuborča, Mestský výbor Kľúčové, Mestský výbor 
Trenčianska Závada a zvolilo predsedov a ďalších členov výborov mestských častí nasledovne: 
 
Mestský výbor Ľuborča 
predseda:  Ján Gabriš 
členovia:   Stanislav Husár 
       Alžbeta Gurínová 
                  Ján Mindár 
                  JUDr. Dalibor Benko 
       Mgr. Anna Gajdošová 
                  Jozef Rýger 
                  Ondrej Begáň 
                  Miroslav Patka   
 
Mestský výbor Kľúčové 
predseda:  Ján Kiačik 
členovia:   Pavol Vavruš 
                  Eva Vavrušová 
                  Ing. Miroslav Holúbek 
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                  Dušan Petrúšek 
                  Štefan Vavruš 
                  Jana Vavrušová 
                  Bc. Petra Vojtová 
                  Ing. Peter Kutlík 
 
Mestský výbor Trenčianska Závada 
predseda:  Ing. Stanislav Gabriš 
členovia:   Jozef Knápek 
                  Viliam Adamec 
                  Augustín Adamec 
                  Zdenko Gajdošík 
                  Anna Pavlačková 
                  Ing. Adriana Ďurišová 
                  Michal Gabriš 
                  Jozef Kuruc 
                  Ondrej Belko 
 
12.  Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady  
       Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin predložil návrh sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady poslanca Jána Gabriša, poslankyne 
Ing. Zitu Bednárikovú a Janku Filovú. 
J. Gabriš navrhol doplniť o poslankyňu Alžbetu Gurínovú. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo návrh J. Gabriša – doplniť sobášiacich a vykonávajúcich občianske 
obrady o poslankyňu Alžbetu Gurínovú. A. Gurínová sa hlasovania zdržala. 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi zvolilo sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady poslancov Jána Gabriša,  
Ing. Zitu Bednárikovú, Janku Filovú a  Alžbetu Gurínovú. Alžbeta Gurínova sa zdržala hlasovania. 
 
13.  Určenie  a schválenie platu primátora mesta 
       Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, predseda komisie finančnej a správy ms. majetku 
 
Ing. Gabriš predložil za účelom splnenia §3 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého odo dňa zloženia 
predpísaného sľubu patrí primátorovi mesta plat, ktorý v nadväznosti na § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určí mestské zastupiteľstvo. Plat primátora 
mesta podľa §3 ods. 1 zákona, tzv. zákonný minimálny 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. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Mestské zastupiteľstvo môže 
v zmysle § 4 ods. 2 zákona  rozhodnutím zvýšiť plat primátora až o 70%. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
uznesením č. 417 na zasadaní dňa 25.6.2014 schválilo v súčasnosti platný plat primátorovi  mesta Nemšová , 
ktorý je  v nasledovnej štruktúre a výške:  824 € x 2,34 x 1,435= 2.766,9096, zaokrúhlene 2.767,- € mesačne . 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto  zápisnice. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  13 hlasmi určilo s účinnosťou od 10.12. 2014 mesačný plat primátora 
mesta Nemšová  Ing. Františka Bagina podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:   plat podľa §3 ods. 1,  
zvýšenie platu podľa §4 ods. 2 o 43,5 %  ( koeficient 1,435). Takto určený mesačný plat  primátora mesta 
Nemšová je vo výške 2.767,- €.  
 
14.  Diskusia 
 
Mgr. Haliaková, členka komisie kultúra, školstva a športu  sa informovala na navrhnutých členov komisií. Za 
členov komisií sú navrhnutí niektorí poslanci aj do dvoch, troch komisií. Podľa jej názoru a názoru 
navrhnutých členov komisie kultúry, školstva a športu, členovia komisií mohli byť aj ostatní odborníci. 
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Ing. Jurisová, prednostka úradu reagovala, že bolo niekoľko návrhov na členov komisií. Konkrétne do komisie 
kultúry, školstva a športu keby boli navrhnutí aj riaditelia škôl, potom by bol počet členov komisie vysoký. 
Dodala, že v prípade potreby nie je problém počas volebného obdobia doplniť členov komisií napr. 
o riaditeľov škôl.  Na rokovanie komisie môžu byť prizvaní. 
E. Vavrušová, členka MsV Kľúčové požiadala, aby zasadanie mestského výboru v tejto časti boli verejné. 
J. Kiačik, predseda MsV Kľúčové uviedol, že rokovania budú verejné. 
J. Mindár, bývalý primátor a terajší člen MsV Ľuborča zablahoželal zvoleným poslancom mestského 
zastupiteľstva a primátorovi mesta. Poďakoval primátorovi mesta za vykonané práce v tomto roku. Boli 
drobné, ale veľmi potrebné.  Dodal, že by bolo dobré urobiť programové vyhlásenie: čo treba urobiť, reagovať 
na výzvy, využiť projekty. Všetkým poprial veľa úspechov a dodal, že verí, že mesto Nemšová bude ďalej 
napredovať.  
 
15.  Návrh na uznesenie 
       Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin uviedol, že poslanci hlasovali pri každom bode rokovania, týmto je bod splnený. 
 
16. Záver 
 
Ing. Bagin ukončil rokovanie dnešného slávnostného ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. Uviedol, že 
je veľmi rád, že sa dnešné rokovanie nieslo v pokojnom duchu tohto vianočného obdobia a v duchu  
vzájomného porozumenia. Dodal, že je veľmi potešený tým, že sa tohto rokovania zúčastnili aj občania mesta. 
Verí, že i v budúcnosti budú ako občania prejavovať záujem o dianie v našom meste a budú  nápomocní pri 
uskutočňovaní zámerov mestského zastupiteľstva, ktoré budú smerovať k ďalšiemu rozvoju a skrášleniu 
Nemšovej. Na záver všetkým prítomným poprial do nového roka 2015 veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, 
veľa pracovných a osobných úspechov. 

 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Dušan Duvač 
 
                       MUDr. Peter Daňo 
 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


