
Z á p i s n i c a 
z prvého, ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 27. decembra 2010 
o 16.00 hodine v Kultúrnom centre Nemšová 
 

P r í t o m n í :                                                               Ján  M i n d á r 
                                                                                      Ing. František B a g i n 
 
                                                                                     Poslanci Mestského zastupiteľstva 

1. Ing. Zita Bednáriková 
2. František Begáň 
3. MUDr. Peter Daňo 
4. Ing. Dušan Duvač 
5. Ján Gabriš 
6. Ing. Stanislav Gabriš 
7. Mgr. Anna Gajdošová 
8. Stanislav Husár 
9. Pavol Chmelina 
10. Anton Krchňávek 
11. Ing. Norbert Moravčík 
12. Ing. Jozef Rea 
13. Eva Vavrušová 
 
Pavel Králik, prednosta úradu 
Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka mesta 
 

Členovia komisií MsZ Nemšová         :                        26 
Hostia                                                 :                        Mgr. Ladislav Palička, predseda ms.vol.komisie 
             Katarína Korvasová, Bc.Miroslava Dubovská,
             členky ms. voleb. komisie  
Občania                                              :                        22 
 

 Prvé, ustanovujúce MsZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., 
§-u 12 v znení neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku MsZ Nemšová, ktoré otvoril 
a viedol primátor Ján Mindár. Pripomenul, že dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do orgánov 
samosprávy obcí, t.j. poslancov do mestského zastupiteľstva a voľba primátora mesta. Ustanovujúce 
mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zaslanou zvoleným poslancom a navrhnutým členom 
jednotlivých komisií pri MsZ Nemšová. Na ustanovujúcom zastupiteľstve privítal novozvolených 
poslancov zastupiteľstva, mestskú volebnú komisiu, prednostu úradu, kontrolórku mesta, navrhovaných 
členov do komisií MsZ, ako i všetkých prítomných občanov nášho mesta. 
 Konštatoval, že z 13 zvolených poslancov sú všetci prítomní, takže rokovanie je 
uznášaniaschopné. 
 Predložil program rokovania po bod 4, nakoľko po zložení sľubu novým primátorom, vedenie 
mestského zastupiteľstva preberá novozvolený primátor nasledovne : 

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. 



S predloženým programom rokovania poslanci súhlasili a tento jednohlasne schválili. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Dušana Duvača a Ing. Jozefa Reu. Za skrutátorky určil Ing. 
Janu Kucharíkovú a Bc. Evu Poláčkovú. Písaním zápisnice poveril pracovníčky Jarmilu Lamačkovú 
a Ing. Evu Brandoburovú. Predložené návrhy boli jednohlasne schválené. 
 

3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa mestskej volebnej komisie, odovzdanie 
    osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 
    zastupiteľstva 
 

 Správu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste 
Nemšová predložil predseda mestskej volebnej komisie Mgr. Ladislav Palička. 
 
 Táto je prílohou zápisnice č. 1 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1/2010 A/1,2,3 a B. 
 Ján Mindár zablahoželal novozvolenému primátorovi a poslancom, všetkým poprial veľa 
zdravia, osobných a pracovných úspechov. Vyslovil poďakovanie za dobrú spoluprácu  poslancom, ktorí 
sa v uplynulom volebnom období podieľali na chode mesta.  
 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustano- 
    vujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
 
 Novozvolený primátor mesta  prečítal text  „Sľubu primátora mesta Nemšová“, tento podpísal na 
zvláštnom hárku, čím splnil zákonom stanovenú podmienku k nástupu do funkcie primátora. 
Odchádzajúci primátor mu odovzdal insígnie mesta. Podpísaný sľub je prílohou zápisnice č. 2. 
Predseda mestskej volebnej komisie Mgr. Ladislav Palička odovzdal primátorovi osvedčenie o zvolení 
za primátora. 
 Novozvolený primátor mesta zaďakoval za vykonanú prácu končiacemu primátorovi a prevzal 
vedenie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva 
 

 Novozvolená poslankyňa Ing. Zita Bednáriková prečítala text „Sľubu poslanca Mestského 
zastupiteľstva mesta Nemšová“ a prednosta úradu Pavel Králik ich vyzval k zloženiu sľubu. Poslanci 
zložili sľub podaním ruky primátorovi, s potvrdením slova „sľubujem“ a podpisom  pod text sľubu 
poslanca. Zároveň predseda mestskej volebnej komisie Mgr. Ladislav Palička odovzdal poslancom 
osvedčenie o zvolení. Sľub poslancov je súčasťou zápisnice ako príloha č. 3. 
  
 Ďalej primátor Ing. František Bagin po predchádzajúcich rokovaniach s politickými stranami 
a zvolenými poslancami určil za zástupcu primátora poslanca MsZ Ing. Stanislava Gabriša.  
 
 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
 
 Príhovor primátora mesta Ing. Františka Bagina je súčasťou zápisnice ako príloha č. 4. 
 
 

 

 



7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
 
 Primátor mesta predložil na schválenie pokračujúci program dnešného ustanovujúceho 
zasadnutia zastupiteľstva nasledovne : 
8.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej 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. Rozprava 
15. Návrh na uznesenie 
16. Záver 
 Pokračujúci  predložený program bol jednohlasne schválený. 
 
 

8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
 
 Primátor mesta predložil návrh na zloženie mandátovej komisie, ktorá bude zároveň pracovať 
i ako volebná komisia a bude vykonávať akt volieb a vyhlási výsledky hlasovania pri voľbe predsedov 
a členov komisií. Zloženie komisie je nasledovné : Ing. Jarmila Savková, Mgr. Ladislav Palička, Mgr. 
Beáta Belková, Jarmila Raftlová a Ing. Soňa Prílesanová. Navrhovaná mandátová a volebná komisia 
bola jednohlasne schválená. Po dohovore jej predsedom bude Mgr. Ladislav Palička. 
 Do návrhovej komisie, ktorá spracuje a predloží návrh na uznesenie z prvého, ustanovujúceho 
MsZ boli navrhnutí a schválení poslanci : MUDr. Peter Daňo, Ing. Zita Bednáriková a Stanislav Husár. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu. 
 

 
9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasad- 
    nutia 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 Ing. František Bagin navrhol poslanca Ing. Stanislava Gabriša, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ Nemšová podľa §-u 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 zmien a doplnkov. Predložený návrh bola jednohlasne schválený uznesením č. 1/2010 A/4 
a E/1. 
 

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

 V tomto prejednávanom bode primátor uviedol, že ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány mestského zastupiteľstva sú doporučené komisie v počte 5. Návrh predpokladá zriadenie týchto 
komisií : 

1. Komisia sociálno-zdravotná 
2. Komisia životného prostredia a výstavby 
3. Komisia finančná a správy mestského majetku 
4. Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania 
5. Komisia kultúry, školstva a športu. 



 

K zriadeniu a počtu navrhnutých komisií nemal nikto z poslancov pripomienku a návrh bol 
schválený uznesením č. 1/2010 A/5a C/1. 

 Konštatoval, že bude potrebné zriadiť i Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov s tým, že tento návrh bude pripravený a predložený na budúce rokovanie MsZ. 
 Ďalej primátor pokračoval, že predložené návrhy vychádzajú z rokovania politických strán 
a nezávislých kandidátov. 
 Následne predložil návrh poslancov na predsedov komisií, ktorí sa budú voliť tajnou voľbou 
a to: 

1. Komisia sociálno-zdravotná – MUDr. Peter  Daňo 
2. Komisia životného prostredia a výstavby – Ing. Dušan Duvač 
3. Komisia finančná a správy mestského majetku – Ing. Jozef Rea 
4.   Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania – Eva Vavrušová 
5.   Komisia kultúry, školstva a športu – Anton Krchňávek. 
Poslanci vykonali tajné hlasovanie. Predseda volebnej komisie Mgr. Ladislav Palička predložil 
výsledky hlasovania na predsedov komisií MsZ, ktoré sú súčasťou prílohy č. 5. 

 V ďalšej časti tohto bodu sa uskutočnila voľba členov komisií tajným hlasovaním. Primátor 
predložil návrh na členov komisií nasledovne : 
 

• Komisia sociálno – zdravotná : 
1. Ing. Margita Breznická 
2. Mgr. Anna Gajdošová 
3. Alžbeta Gurínová 
4. Mária Gurínová 
5. Jozef Knápek 
6. Margita Šumichrastová 
7. Mária Vydrnáková 
8. Jarmila Raftlová 
 

• Komisia životného prostredia a výstavby : 
1. Ján Gabriš 
2. Ing. Stanislav Gabriš 
3. Ing. Jozef Ďurík 
4. Pavol Chmelina 
5. Ján Kiačik 
6. Ing. Miroslav Masár 
7. Ing. Anton Šumichrast 
8. Ing. Soňa Prílesanová 

 

• Komisia finančná a správy mestského majetku : 
1. Ing. Bernard Bagin 
2. Ing. Zita Bednáriková 
3. František Begáň 
4. Marta Bobošíková 
5. Marianna Hladká 
6. Ing. Norbert Moravčík 
7. Agnesa Vašíčková 
8. Ing. Jarmila Savková 

 
 



• Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania : 
1. Ing. Alexandra Ďurišová 
2. Ing. Miroslava Mazánová 
3. Mgr. Jaroslav Mojto 
4. Peter Ondrejička 
5. Ing. Agáta Sabadková 
6. Mgr. Alojz Svedek 
7. Pavol Vavruš 
8. Bc. Eva Poláčková 
 

• Komisia kultúry, školstva a športu : 
1. Bc. Miroslava Dubovská 
2. Ing. Peter Gabriš 
3. Vladimír Gajdoš 
4. Mgr. Mária Haljaková 
5. Stanislav Husár 
6. Ing. Marcela Prekopová 
7. Mgr. Emília Mazanovská 
8. Ing. Eva Brandoburová. 

 
Predseda volebnej komisie predložil výsledky hlasovania voľby členov jednotlivých komisií. Zá- 

pisnice sú súčasťou  prílohy č. 5.  
 K voľbe predsedov a členov komisií bolo prijaté uznesenie č. 1/2010 A/5 a D/1. 
 

11. Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov 
 

 K návrhu na zriadenie mestských výborov primátor uviedol, že o ich zriadení sa bude hlasovať 
aklamačne a ich zriadenie bude zahrnuté do návrhu na uznesenie. Navrhol zriadiť  výbory v mestských 
častiach nasledovne : 

1. Mestský výbor č. 1 Ľuborča 
2. Mestský výbor č. 2 Kľúčové 
3. Mestský výbor č. 3 Trenčianska Závada. 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej hlasovaním 12 za, 1 sa zdržal hlasovania schválilo zriade- 
nie výborov v mestských častiach. 
 Požiadal poslancov z mestských výborov č. 1,2 a 3, aby zvážili, či na dnešnom rokovaní 
predložia návrhy na predsedov jednotlivých výborov, resp. či tento bude zvolený výborom.  
 Poslanci konštatovali, že až po dohovore s členmi mestských výborov predložia predsedov do 
jednotlivých výborov na najbližšom zastupiteľstve. 
 K zriadeniu mestských výborov a voľbe predsedov bolo prijaté uznesenie č. 1/2010 A/6 C/2 
a F/1. 
 
12. Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady 
 
 Ing. František Bagin predložil návrh  na sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady : 
Ing. Zita Bednáriková 
Ing. Stanislav Gabriš 
Ing. Jozef Rea 
Stanislav Husár. 
 K určeniu a schváleniu sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady bolo prijaté uznesenie 
č. 1/2010 A/7 a D/2. 



13. Určenie a schválenie platu primátora mesta 
 

 Prednosta úradu Pavel Králik predložil návrh na určenie platu primátora mesta Nemšová 
s účinnosťou od 27.12.2010. Mesačný plat primátora mesta Nemšová sa navrhuje stanoviť v súlade s § 
3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa vzorca: 
(priemerná mesačná  mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za uplynulý kalendárny  rok x 2,6) 
x 1,4 od 27.12.2010.  
 Pracovný materiál k prejednávanému bodu je prílohou zápisnice č. 6. 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej hlasovaním 13 za , schválilo plat primátora. Bolo prijaté 
uznesenie č. 1/2010 A/8 a E/2. 
 

 

14. Rozprava 
 

 Primátor mesta pokračoval ďalším bodom programu s poznamenaním, že aj napriek  tomu, že 
bola rozprava pri každom bode rokovania spýtal sa poslancov, ale i prítomných občanov, či niekto chce 
vystúpiť : 
- Ing. Jozef Rea, poslanec  - konštatoval, že dnešné rokovanie malo veľmi rýchly priebeh, ale i napriek 
tomu vyslovil svoj názor k zriadeniu mestských výborov a spýtal sa, prečo nie je zriadený i v Nemšovej. 
Navrhol, aby ani mestská časť Kľúčové nemala zriadený  výbor, ale v prípade potreby bude zvolané 
„Zhromaždenie občanov“, na ktorom budú prerokované dôležité materiály a k týmto zaujaté stanovisko. 
Ďalej zhromaždenia by boli zvolávané v prípade potreby  po zastupiteľstvách, na ktorých budú dané 
informácie o rokovaniach a z každého zhromaždenia s občanmi bude napísaný zápis. Záverom 
podotkol, že v uplynulom volebnom období aj tak málo  návrhov z MsV bolo akceptovaných a 
zrealizovaných 
- Ing. František Bagin, primátor – odpovedal, že na najbližšom zastupiteľstve sa poslanci vrátia 
k mestským výborom 
- Anton Krchňávek, poslanec – vyjadril sa k nezriadeniu MsV v Nemšovej s odôvodnením, že na tomto 
sa schádzalo 7 poslancov z Nemšovej, čo bolo podľa jeho názoru zbytočnosť, pretože veľa sa dorieši 
na pracovných rokovaniach a zasadnutiach zastupiteľstva. 
 
 
15. Návrh na uznesenie 
 

 Ing. František Bagin, primátor mesta, požiadal Ing. Zitu Bednárikovú, aby predložila návrh na 
uznesenie z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 
 Ing. Zita Bednáriková, predsedníčka návrhovej komisie, predložila návrh na uznesenie z prvého 
(ustanovujúceho) zasadnutia. Uznesenie je súčasťou zápisnice. 
 Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej hlasovaním 13 za, schválilo návrh na uznesenie z prvého, 
ustanovujúceho zastupiteľstva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Záver 
 
 
 Ing. František Bagin, primátor mesta skonštatoval, že týmto hlasovaním bol vyčerpaný program 
ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Všetkým prítomným poďakoval za účasť 
a zaželal šťastný nový rok s pozvaním na privítanie Nového roka 2011 v priestoroch pred Mestským 
múzeom v Nemšovej. 
 
 
 
 
 
 Ing. František  B a g i n      Pavel  K r á l i k 
                    primátor mesta                                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
  
Overovatelia  : 
 
 
Ing. Dušan Duvač                             ...................................... 
 
 
Ing. Jozef Rea                                   ...................................... 
 
 
 
 
 

 

Zapísala : Jarmila Lamačková  
 


