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V Prievidzi dňa 24.7.2015 



Dôvodová správa 

Výstavbou rodinných domov „DUPLEX Riečna IBV Prievidza“ v mestskej časti Píly – v urbanistickom 
obvode UO 11 Kolotoč vznikla potreba pomenovať novú ulicu, ktorá bude slúžiť ako prístupová 
komunikácia k rodinným domom a vznikne napojením sa na existujúcu Riečnu ulicu.  
 
V blízkosti novovzniknutej ulice sú ulice pomenované takto:  

1) Úzka ulica, Stredná ulica, Priechodná ulica, Zadná ulica  (vychádzajú z Riečnej ulice ako aj 
novovzniknutá ulica) 

2) Obuvnícka ulica, Sklenárska ulica, Súkennícka ulica, Klampiarska ulica, Mlynská ulica (rodinné 
domy) 
 

Výbor volebného obvodu č.2 na svojom zasadnutí dňa 5.7.2015 odporučil Názvoslovnej komisii  názvy 
ulíc: Predná ulica, Golfová ulica, Jarná ulica. 
 
Názvoslovná komisia, v zložení: Helena Dadíková – predsedníčka, členovia –  PaedDr. Eleonóra 
Porubcová, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Norbert Turanovič, Ing. Roman Veselý, odporučila 
na svojom zasadnutí dňa 23.7.2015 MsZ v Prievidzi schváliť názov novej ulice: Golfová ulica. 
 
Na základe týchto skutočností  predkladáme návrh Doplnku č.3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc 
a číslovaní budov v meste. 
 
Prílohy: 
Tlačový výstup z digitálnej mapy a  koordinačná situácia  projektu  
 
  
Návrhy na uznesenia: 
 
MsR 

I. berie na vedomie 
a) návrh názvu novej ulice v mestskej časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč: 

Golfová ulica, 
b) návrh Doplnku č.3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste; 

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť 
a) návrh názvu novej ulice v mestskej časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč: 

Golfová ulica, 
b) návrh Doplnku č.3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste. 

 
 
MsZ 

I. berie na vedomie 
a) návrh názvu novej ulice v mestskej časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč: 

Golfová ulica, 
b) návrh Doplnku č.3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste; 

II. schvaľuje - neschvaľuje 
a) názov novej ulice v mestskej časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč: 

Golfová ulica, 
b) Doplnok č.3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
vydať úplné znenie VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste. 
 



Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 2b 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na 

tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia: 

 

Návrh  

Doplnok č. 3 

k VZN č. 100/2009  o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) 

a § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

novovzniknutej ulici, ktorá sa nachádza v meste Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, 

v mestskej časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč, slúži ako prístupová 

komunikácia k rodinným, vznikne napojením sa na existujúcu Riečnu ulicu a má charakter 

miestnej obslužnej komunikácie, určuje názov: Golfová ulica;  

 

2. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste, sa názov ulice „Golfová ulica“ dopĺňa v: Časť obce - Píly do textu 

z hľadiska abecedného poradia medzi Garbiarsku ulicu a Gorazdovo nábrežie. 

 

3. Ostatné ustanovenia VZN č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste ostávajú 

nezmenené. 

 

4. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi sa uznieslo na vydaní Doplnku č. 3 k VZN č. 100/2009 

o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste dňa ............., uznesením č. ............... 

Úplné znenie VZN č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov nadobudne účinnosť 

15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 

 

 

 

 

 JUDr. Katarína Macháčková 

       primátorka mesta 

    






