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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Prievidzi 

konaného d ňa 24. 10. 2016 
v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:          8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:       8.40 h  
 
Prítomní poslanci:    20 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnili sa:   MUDr. Jaroslav Cigaňák, MUDr. Peter Oulehle, JUDr. Martin 

Lukačovič,  
Ing. Jozef Polerecký – neskorší príchod 

 
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta  
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 
   JUDr. Veronika Ľahká – právnička 
   Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Ing. Daniela Mendelová – ref. kanc. prednostu 
   Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky  
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 

 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ,  zúčastnených 
zástupcov mestského úradu  a ďalších prítomných.  
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert 
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta. 
 
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  19 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
 
Keďže v obradnej sieni nebolo nainštalované technické hlasovanie zariadenie, poslanci 
hlasovali verejne zdvihnutím ruky s použití  hlasovacieho lístka zvolenej farby, označeným 
menom poslanca a číslom uznesenia: 
- pri hlasovaní „za“ zdvihnutím zeleného hlasovacieho lístka, 
- pri hlasovaní „proti“ zdvihnutím červeného hlasovacieho lístka, 
- pri „zdržaní sa hlasovania“ zdvihnutím oranžového hlasovacieho lístka. 
 
Prostredníctvom skrutátora bola zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov               
o každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdali osobe 
poverenej sčítaním hlasov. 
JUDr. Katarína Macháčková  určila za skrutátorku Ing. Danielu Mendelovú a za osobu 
poverenú sčítaním hlasov určila Ing. Naďu Prilinskú. 
Následne primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ a to Mgr. 
Petra Kršku a Katarínu Vráblovú. 
 
Keďže sa MsZ konalo v priestoroch bez technického hlasovacieho zariadenia, primátorka 
mesta predložila návrh na zvolenie mandátovej komisie. 
Do mandátovej komisie odporučila zvoliť poslancov: 
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Helenu Dadíkovú – za predsedníčku, 
Mgr. Rudolfa Fiamčíka –  za člena, 
Ing. Petra Paulíka  – za člena. 
 
MsZ uzn. č. 439/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo mandátovú  komisiu v zložení: 
Helena Dadíková – predsedníčka, Mgr. Rudolf Fiamčík – člen,  Ing. Peter Paulík – člen. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Primátorka mesta požiadala mandátovú komisiu, aby sa ujala svojej funkcie a pred každým 
hlasovaním oznámila počet prítomných poslancov.  
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarínu Čičmancovú – za 
predsedníčku, Júliusa Uríka  – za člena, MUDr. Dušana Magdina  – za člena.  
MsZ uzn. č. 440/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 
Primátorka mesta predložila na schválenie návrh programu MsZ. 
 
Návrh programu: 
 

1. O t v o r e n i e  
2. Žiadosť Brose Prievidza, spol. s r.o., o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta 

Prievidza a Prievidza Invest, s.r.o. 
  3.   Z á v e r 
 
Program bol uznesením č. 441/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 2) 
„Žiados ť Brose Prievidza, spol. s r.o. o kúpu nehnute ľností vo vlastníctve mesta 

Prievidza a Prievidza Invest s.r.o.“ 
 

Žiadosť Brose Prievidza, spol. s r.o., o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
Prievidza a Prievidza Invest, s.r.o., predložila JUDr. Veronika Ľahká, právnička. 
Na rokovaní MsZ dňa 3. 10. 2016 bola predložená žiadosť  spol. s r.o., o kúpu nehnuteľností 
vo vlastníctve mesta Prievidza a Prievidza Invest, s.r.o., v areáli priemyselného parku,  
pričom MsZ schválilo zámer a spôsob prevodu predmetných nehnuteľností.  Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta. JUDr. Veronika Ľahká zároveň informovala, že dňa 4. 
10. 2016 uzatvorila spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o., so spoločnosťou Prievidza 
Invest, s.r.o., Zmluvu o poskytovaní služieb. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. v krátkosti informoval o situácii v priemyselnom parku. 
Hovoril o odovzdaní novej obchvatovej komunikácii v rámci parku, v súčasnosti sa dokončujú 
terénne úpravy. Ďalej uviedol, že v stredu 26. 10. 2016 navštívi Prievidzu pán prezident SR 
Andrej Kiska, pričom má v pláne aj  obhliadku priemyselného parku. Michal Dobiaš sa pýtal, 
či po príchode nových investorov do priemyselného parku sa zvýšia príjmy spoločnosti PD 
Invest, s. r. o., tak, aby spoločnosť nevykazovala stratu.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
uviedol, uviedol, že zámerom je uzatvárať s investormi zmluvy o poskytovaní služieb, avšak 
ak by sa preukázalo, že tieto služby sú stratové, môže PD Invest, s.r.o., od zmlúv odstúpiť.  
K 30.6.2016 však spoločnosť vykazovala stratu.  
Primátorka mesta dodala, že pán JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. viedol ťažké rokovania 
s investormi, mesto sa snažilo vyrokovať čo najlepšie podmienky.  Mgr. Alojz Vlčko 
informoval o stave rýchlostnej komunikácie.  Uviedol, že v súčasnosti sa čaká na verifikáciu 
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Ministerstva dopravy, po schválení sa bude obstarávať štúdia.  Primátorka mesta uviedla, že 
aj spol. Brose Prievidza, s. r. o., si plne uvedomuje potrebu obchvatu a taktiež vyvinú úsilie 
na urýchlenie jeho vybudovania.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. na záver dodal, že platby 
za služby získa PD Invest, s.r.o., od spoločnosti Brose Prievidza, s. r. o., spätne od januára 
2016. 

 
MsZ uznesením č. 442/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti v k. 
ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 1 - pozemku parc. reg. C KN č. 8114/219, orná pôda, vo 
výmere 193 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely reg. C KN č. 8114/38, orná 
pôda,  geometrickým plánom č. 61/2016 vypracovaným spoločnosťou GEOmark, s.r.o. dňa 
21.6.2016, pre Brose Prievidza, so sídlom Max Brose 7, Prievidza, za cenu 7,19 €/m2, 
vychádzajúc zo znaleckého posudku  č. 20/2014 vyhotoveného dňa 22.12.2014 znalkyňou 
Ing. Luciou Peniažkovou,  spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí ako dôvod hodný osobitného zreteľa s odôvodnením, že na predmetnej 
nehnuteľnosti dôjde k výstavbe príslušenstva k výrobným halám automobilového priemyslu. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 443/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti 
v k.ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 9042 - pozemku parc. reg. C KN č. 8114/218, ostatná 
plocha, vo výmere 1696 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely reg. C KN č. 8114/197, ostatná 
plocha, geometrickým plánom č. 61/2016 vypracovaným spoločnosťou GEOmark, s.r.o., dňa 
21.6.2016, pre Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom Max Brose 7, Prievidza, za cenu 7,19 
€/m2, vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 20/2014 vyhotoveného dňa 22.12.2014 
znalkyňou Ing. Luciou Peniažkovou, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako dôvod hodný osobitného zreteľa s odôvodnením, že na 
predmetnej nehnuteľnosti dôjde k výstavbe príslušenstva k výrobným halám automobilového 
priemyslu. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

 
K bodu 3) 
„Záver“ 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť na zasadnutí a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Prievidzi 
konaného d ňa 24. 10. 2016 

v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi 
 
P r i p o m i e n k y     o v e r o v a t e ľ o v    z á p i s n i c e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
       Mgr. Peter Krško            Katarína Vráblová 
         overovateľ I.                            overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...............................................................   ............................................................... 

MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ        primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  25.10.2016  


