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Dôvodová správa 
 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 1108 zo dňa 6. júla 2018 vyhlásil 
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. 
V súlade s §166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov volebné obvody a počet poslancov v nich určuje a zverejňuje 
mestské zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí do 17. augusta 2018. 
 
Počty obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch pre účely stanovenia počtu poslancov pre 
volebné obdobie 2018 – 2022  sú čerpané z evidencie informačného systému samosprávy Cora 
Geo ku dňu 16.7.2018 a počet cudzincov z databázy volieb do orgánov samosprávnych krajov 
v roku 2017. 
 
Počet obyvateľov mesta Prievidza ku dňu 16. júla 2018 (občania SR a 830 cudzincov) je 47 197. 
 
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí MsZ podľa počtu obyvateľov. V súlade s § 11 ods. 3 
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je v 
predkladanom návrhu uvažované o počte poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2022 - 25 
poslancov. 
Mesto Prievidza sa pre účely volieb a práce poslancov s občanmi člení na 7 volebných obvodov 
(ďalej len „VO“). Hranice volebných obvodov tvoria dopravné komunikácie v meste: 
 
VO č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly – západnú hranicu tvorí železničná trať, východnú – 
štátna cesta I./64 od farského kostola smerom na Martin po križovanie s miestnou komunikáciou 
Včelárskej ulice. Miestna komunikácia Včelárska ul., Ul. V. Clementisa s pomyselným rovným 
predĺžením smerom na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu IBV Kopaničky, Necpaly, 
Žabník, Staré Mesto, sídlisko Mládeže, Stred, Dlhá ul. – Piesky, severná, stredná, južná 
a juhovýchodná časť mesta. 
 
VO č. II. – Sídlisko Píly - východnú hranicu tvorí železničná trať, severnú – od  železničného 
priecestia Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Píly, južnú 
a juhovýchodnú časť mesta. 
 
VO č. III. – Nové mesto, Zapotôčky – východnú hranicu tvorí železničná trať, južnú – od  
železničného priecestia Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska 
Zapotôčky a Nové Mesto, severnú a severozápadnú časť mesta. 
 
VO č. IV. Kopanice – západnú hranicu tvorí časť cesty I./64 od križovatky farského kostola po 
križovanie s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice, južnú – miestna komunikácia Mariánskej ulice 
s rovným pomyselným predĺžením smerom na východ, severnú – Včelárska ulica, Ul. V. Clementisa 
s rovným pomyselným predĺžením na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu sídliska 
Kopanice, priľahlých IBV, Čierneho Mesta, severovýchodná časť mesta.  
 
VO č. V. – Veľká Lehôtka – katastrálne územie Veľkej Lehôtky. 
 
VO č. VI. – Malá Lehôtka - katastrálne územia Malej Lehôtky. 
 
VO č. VII. – Hradec - katastrálne územie Hradca. 
 
 
Pri výpočte počtu poslaneckých mandátov v jednotlivých volebných obvodoch sme vychádzali z 
predpokladu, že celkový počet poslancov  MsZ v Prievidzi bude 25, v prímestských častiach bude 
po 1 poslaneckom mandáte a počty poslaneckých mandátov v ostatných volebných obvodoch sú 
vypočítané matematicky.  
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*VO č. I. – Staré mesto, Žabník, Necpaly – 11 561 obyvateľov  – 6 poslancov 
 
VO č. II. – Sídlisko Píly – 9 633 obyvateľov– 5 poslancov 
 
VO č. III. – Nové Mesto, Zapotôčky – 12 464 obyvateľov  – 6 poslancov 
 
VO č. IV. – Kopanice – 9 180 obyvateľov – 5 poslancov 
 
VO č. V. - Veľká Lehôtka – 883 obyvateľov – 1 poslanec 
 
VO č. VI. - Malá Lehôtka – 382 obyvateľov - 1 poslanec 
 
VO č. VII. – Hradec - 749 obyvateľov - 1 poslanec 
 
* evidenčne je vo VVO č. I vedených 2 345 občanov s TP mesto Prievidza, na tento počet sme neprihliadali 
 

Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na určenie počtu poslancov MsZ v Prievidzi na celé volebné obdobie 2018 – 2022 
v počte 25 v súlade s § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, 

b) návrh na určenie 7 volebných obvodov a počtu poslancov v nich v súlade s § 166 ods. 3 
zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku 2018, 

c) návrh na zverejnenie počtu obyvateľov pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2018: 47 197;  

II. určuje – neurčuje 
a) počet poslancov MsZ v Prievidzi na celé volebné obdobie 2018 – 2022 na 25; 
b) 7 volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

konané v roku 2018 takto: 
VO č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly     6 poslancov  
( západnú hranicu tvorí železničná trať, východnú – štátna cesta I./64 od farského kostola 
smerom na Martin po križovanie s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice. Miestna 
komunikácia Včelárska ul., Ul. V. Clementisa s pomyselným rovným predĺžením smerom 
na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu IBV Kopaničky, Necpaly, Žabník, Staré 
Mesto, sídlisko Mládeže, Stred, Dlhá ul. – Piesky, severná, stredná, južná a juhovýchodná 
časť mesta ) 
 
VO č. II. – Sídlisko Píly       5 poslancov  
( východnú hranicu tvorí železničná trať, severnú – od  železničného priecestia Bojnická 
cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Píly, južnú 
a juhovýchodnú časť mesta ) 
 
VO č. III. – Nové mesto, Zapotôčky      6 poslancov 
( východnú hranicu tvorí železničná trať, južnú – od  železničného priecestia Bojnická 
cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Zapotôčky a Nové 
Mesto, severnú a severozápadnú časť mesta ) 
 
VO č. IV. Kopanice        5 poslancov 
( západnú hranicu tvorí časť cesty I./64 od križovatky farského kostola po križovanie 
s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice, južnú – miestna komunikácia Mariánskej ulice 
s rovným pomyselným predĺžením smerom na východ, severnú – Včelárska ulica, Ul. V. 
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Clementisa s rovným pomyselným predĺžením na severovýchod. Volebný obvod zaberá 
plochu sídliska Kopanice, priľahlých IBV, Čierneho Mesta, severovýchodnú časť mesta )  
 
VO č. V. – Veľká Lehôtka       1 poslanec 
( volebný obvod tvorí katastrálne územie Veľkej Lehôtky ) 
 
VO č. VI. – Malá Lehôtka       1 poslanec 
( volebný obvod tvorí katastrálne územia Malej Lehôtky ) 
 
VO č. VII. – Hradec        1 poslanec 
( volebný obvod tvorí katastrálne územie Hradca ); 

   
c) počet obyvateľov na zverejnenie pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 

2018: 47 197.  
 
 
 

 


