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

konaného dňa 18. 03. 2019 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:           8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:       8.30 h  
 
Prítomní poslanci:    19 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení poslanci:  Dušan Magdin, MUDr. Peter Oulehle, Juraj Ohradzanský, Ing. 

Natália Svítková, Mgr. Zuzana Vrecková, Ing. Richard Takáč 
 
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
Ing. Henrieta Pietriková - Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 

   Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
   JUDr. Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Ján Detko – referent informatiky 

- ostatní podľa prezenčnej listiny 
 

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.  
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. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – prvý zástupca primátorky mesta, Ing. Ľuboš Jelačič 
–  druhý zástupca primátorky mesta, Ing. Henrieta Pietriková - Gebrlínová – hlavná 
kontrolórka mesta,  MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ. 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  Katarínu Čičmancovú 
a Helenu Dadíkovú.   
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Mgr. Vieru Dušičkovú –  
za predsedníčku, Michala Dobiaša  – za člena,  MDDr. Veroniku Drábikovú – za členku.  
MsZ uznesením č. 104/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Žiadosť občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza o kúpu pozemku 
3) Z á v e r 
 
 Ing. Miroslav Žiak predložil návrh na zmenu programu rokovania MsZ a to doplnenie 
bodu „Interpelácie poslancov“.  
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Primátorka mesta v zmysle platnej legislatívy predložila na schválenie návrh programu 
v znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Prievidza.  
MsZ uznesením č. 105/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 18. 3. 2019. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
MsZ uznesením č. 106/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh Ing. 
Miroslava Žiaka na zmenu programu rokovania MsZ na deň 18. 3. 2019 – doplnenie bodu 
„Interpelácie poslancov“. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 10 poslancov za, 2 proti, 7 sa zdržalo 
 

K bodu 2) 
Žiadosť občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza  o kúpu nehnuteľnosti   

pozemku predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  OZ žiada o kúpu 
pozemku na účel bezpečného prevádzkovania zmodernizovaného letiska. Občianske 
združenie následne zabezpečí uzavretie komunikácie, zmenu dopravného značenia, 
oplotenie severnej časti letiska vrátane odkúpenej časti, so zachovaním a dobudovaním 
prístupu pre záchranné zložky. Zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 
27.02.2019. MsZ uznesením č. 107/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN 
č. 542/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 024 m2, zameraného a odčleneného 
z pozemku parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 113 m2, 
Geometrickým plánom č. 44 169 647 – 105/2018  vyhotoveným geodetickou kanceláriou 
GEOPROJEKT-SK, so sídlom 957 01 Bánovce nad Bebravou, dňa 26.10.2018, úradne 
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 12.11.2018 pod číslom 1283/2018, vedeným na 
liste vlastníctva č. 1, pre  občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom 
Letisková ulica 387/8, 971 03  Prievidza, SR, na účel bezpečného prevádzkovania 
zmodernizovaného letiska,  za cenu 14,31 €/m2,  cena podľa Znaleckého posudku                        
č. 22/2019, vyhotoveným Ing. Adolfom Daubnerom, znalcom z odboru stavebníctvo, 
odvetvie: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností s tým, že kúpna cena bude 
zaplatená formou splátkového kalendára v zmysle IS  80 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Prievidza, nasledovne:  

a)   50 %   kúpnej ceny,  t. j.   21 636,72 € v  termíne do 15 dní od podpísania tejto 
kúpnej  zmluvy, 
b)   50 %   kúpnej ceny,  t. j. 21 636,72 € formou mesačných splátok  na obdobie 5 
rokov,  pričom   táto   časť   kúpnej  ceny  sa  zvyšuje o úrok a výška  ročného úroku 
bude  súčtom  základnej   úrokovej   sadzby    Európskej    centrálnej    banky  ( % p. 
a.) a   percentuálnych    bodov   stanovených   všeobecným    záväzným    predpisom  
platným ku dňu uzavretia  kúpnej zmluvy za  obdobie od  jej uzavretia  do splatenia 
celej kúpnej ceny,  čo je   8 % p. a.,  okrem  prvej splátky, ktorá musí byť zaplatená vo 
výške 50 % z kúpnej  ceny; 

spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, 
že žiadaný pozemok je pre mesto nevyužiteľný, svojím umiestnením prináleží 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho, ktorý nadobudnutím tejto 
nehnuteľnosti do vlastníctva zabezpečí bezpečné prevádzkovanie zmodernizovaného 
letiska. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

K bodu 3) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomných poslancom 
a zamestnancom mesta za účasť a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
konaného dňa 18. 03. 2019 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu 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: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
     Katarína Čičmancová              Helena Dadíková 

overovateľ I.                             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  19. 3. 2019 
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