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Určenie volebných obvodov a počtu poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, 

 
V súlade s § 20 ods. 2 písm. d)  zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MsZ 
v Prievidzi uznesením č. 330/18 zo dňa 7.8.2018 určilo na celé volebné obdobie 2018 – 2022 počet 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na 25, ktorí sa budú voliť v 7 volebných 
obvodov a počet poslancov v nich 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., Cesta Vl. 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, Cesta 
Vl. 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); 

 
 

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.  
primátorka  mesta 


