MsR: 27.9.2016
MsZ: 3.10.2016
Bod: Rôzne

Zmena číslovania budov v meste Prievidza
V súlade so Štatútom mesta Prievidza, pre účely úradného styku v administratívno-správnom
konaní a pre účely evidencie ulíc a evidencie obyvateľstva, sa mesto Prievidza člení na časti:
I. časť - Staré Mesto, II. časť - Píly, III. časť - Necpaly, IV. časť - Kopanice, V. časť - Štvrte :
Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec.
Časti mesta I. Staré mesto, II. Píly, III. Necpaly a IV. Kopanice sa nachádzajú na území
jedného katastrálneho územia - k.ú. Prievidza. Časť mesta V. Štvrte sa rozkladá na území
troch katastrálnych území - k.ú. Veľká Lehôtka, k.ú. Malá Lehôtka a k.ú. Hradec.
Uvedené členenie mesta je v súlade § 2 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
„Územie obce sa môže členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov, časť obce nemusí
mať vlastné katastrálne územie. „
Každá časť mesta má v súlade s § 12 ods. 3 Zákona č. 221/1996 o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky svoj vlastný číselný rad číslovania budov súpisnými číslami.
V roku 2003 vstúpila do platnosti Vyhláška MV SR č. 31, ktorou sa ustanovovali podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov. § 9 ods. 1, Vyhlášky
č. 31/2003, umožňoval samostatné číslovanie budov v časti obce, ktorá má vlastné
katastrálne územie.
„Časť obce, ktorá má vlastné katastrálne územie, môže mať samostatné číslovanie budov
súpisnými číslami a orientačnými číslami.“
Napriek vydaniu vyššie uvedenej vyhlášky o číslovaní budov sa v meste Prievidza pokračovalo
v pôvodne zaužívanom spôsobe číslovania, t.j. každá časť mesta má samostatný číselný rad
súpisných čísel budov.
Pri zavádzaní nového informačného systému verejnej správy - Register adries, sme boli
Ministerstvom vnútra SR – gestorom uvedeného informačného systému, upozornení na
duplicity súpisných čísel v rámci jedného katastrálneho územia, konkrétne k.ú. Prievidza,
nakoľko sa v rámci tohto k.ú. nachádzajú štyri časti mesta Prievidza. Vzhľadom na túto
skutočnosť nám bolo gestorom informačného systému registra adries odporučené pristúpiť
k prečíslovaniu budov mesta Prievidza, prípadne zmeniť spôsob číslovania budov.
Nakoľko by prečíslovanie budov znamenalo zmenu adries viacerým obyvateľom mesta
(výmena občianskych preukazov, živnostenských listov, zmeny adries na rôznych inštitúciách
a pod.), navrhujeme pristúpiť k zmene číslovania budov mesta Prievidza spôsobom, od
1.10.2016 pokračovať číslovaním budov v rámci katastrálneho územia Prievidza (časti mesta:
I. Staré mesto, II. Píly, III. Necpaly, IV. Kopanice) jedným číselným radom, od nasledujúceho
čísla po najvyššie vydanom súpisnom čísle v uvedených častiach mesta Prievidza.
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Podľa našich doterajších zistení obdobnú situáciu riešili aj iné mestá na území Slovenskej
republiky ako napr. Nitra, Zvolen, kde rovnako pristúpili k zmene číslovania budov.
Zároveň bude potrebné o zmene číslovania informovať aj Okresný úrad Prievidza –
katastrálny odbor, nakoľko tento používa na rozlišovanie súpisných čísel domov v rámci k.ú.
Prievidza (časti mesta I. Staré mesto, II. Píly, III. Necpaly a IV. Kopanice) svoj vlastný spôsob
zapisovania (Staré mesto – 10, Píly – 20, Necpaly – 30, Kopanice – 40). Napríklad súpisné
číslo I. 1115 v časti mesta - Staré mesto zapíše kataster ako 10 1115.

Návrhy na uznesenia:
Mestská rada
I. berie na vedomie
návrh na zmenu číslovania budov v meste Prievidza súpisnými číslami;
II. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť zmenu číslovania budov v meste Prievidza súpisnými číslami s účinnosťou od
prvého pracovného dňa v mesiaci október 2016 takto:
pri číslovaní budov v meste Prievidza súpisnými číslami pokračovať jedným číselným
radom v rámci k.ú. Prievidza, počnúc od nasledujúceho čísla po najvyššie vydanom
súpisnom čísle, pričom číslovanie budov súpisnými číslami v k.ú. Veľká Lehôtka, k.ú.
Malá Lehôtka, k.ú Hradec zostane zachované;
III. ukladá prednostovi MsÚ
listom oznámiť zmenu číslovania budov súpisnými číslami v meste Prievidza v k.ú.
Prievidza Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru.
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na zmenu číslovania budov v meste Prievidza súpisnými číslami;
II. schvaľuje - neschvaľuje
zmenu číslovania budov v meste Prievidza súpisnými číslami s účinnosťou od prvého
pracovného dňa v mesiaci október 2016 takto:
pri číslovaní budov v meste Prievidza súpisnými číslami pokračovať jedným číselným
radom v rámci k.ú. Prievidza, počnúc od nasledujúceho čísla po najvyššie vydanom
súpisnom čísle, pričom číslovanie budov súpisnými číslami v k.ú. Veľká Lehôtka, k.ú.
Malá Lehôtka, k.ú Hradec zostane zachované.

V Prievidzi 21.9.2016
Vypracovali :
Katarína Mjartanová, správca registratúry a referent evidencie budov
Ing. Pánisová Lenka , vedúca organizačného a personálneho oddelenia
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