
Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uznieslo Mestské 
zastupiteľstvo v Prievidzi 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 117/2011 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza -  

so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“), niektoré podmienky prevádzkovania 
obchodu a služieb a ochranu obyvateľov pred rušením nočného pokoja. Toto VZN sa nevzťahuje 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. 
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1.  Podnikateľom pre účely tohto VZN je: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, resp. evidencii, ako napr. register 
neziskových organizácií, register občianskych združení, register záujmových združení právnických 
osôb a pod., 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu. 
 
2. Prevádzkarňou sa pre účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje 
podnikateľská činnosť, a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi. 
 
3.  Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) je časovo 
ohraničená časť dňa, počas ktorej sa spotrebiteľovi v prevádzkarní predáva tovar alebo poskytujú 
služby. 
 
4.  Nočný pokoj je čas od 22.00 h do 06.00 h, ktorý je vyhradený pre zabezpečenie zdravého       
a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta, a to najmä na ochranu pred obťažovaním 
obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom a vibráciami. 
 
5.  Rušením nočného pokoja je najmä šírenie nadmerného hluku, hlasného a hlasového prejavu, 
vibrácií a svetla. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie 
povinnosti a limitov stanovených osobitným predpisom. 
 



6.  Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým 
zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie. 
 
7.  Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením 
alebo akustickými prístrojmi, pričom sa nejedná o hudobnú produkciu. 
 
8.  Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so 
spoločným vstupom z verejnej komunikácie. 
 
9.  Obytné územie je územie s funkciou bývania definované územným plánom mesta Prievidza.1/ 
 
10. Zmiešané územie je územie s prevažne mestskou štruktúrou a zmiešané územie  s   
prevahou plôch pre obytné domy definované Územným plánom mesta Prievidza.1/  
 
11. Rekreačné územie je územie intenzívne a extenzívne definované Územným plánom 
mesta Prievidza.1/  

§ 3 
Prevádzkový čas 

 
1. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene v prevádzkarniach (vrátane vonkajšieho sedenia) 
umiestnených: 
a)  v centre mesta (pešia zóna označená dopravným značením) a v rekreačnom území, 
b)  mimo obytného a zmiešaného územia. 
 
2. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene na celom území mesta v prevádzkarniach: 
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania, 
b) čerpacích staniciach pohonných hmôt, 
c) obchodných domoch typu supermarket a hypermarket, 
d) periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, 
e) nočných maloobchodných predajniach potravín (večierky), 
f) poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne). 
 
3. V prevádzkarniach okrem § 3, ods. 1 a 2 tohto VZN umiestnených v bytových domoch a 
objektoch stavebne spojených s bytovým domom sa prevádzkový čas určuje od 06.00 h do    
24.00 h, s podmienkou, že v prevádzkarniach sa nepovoľuje hudobná produkcia po 18.00 h a 
prísluchová hudba po 22.00 h. 
 
4. V prevádzkarniach umiestnených v obytnom a zmiešanom území mesta okrem § 3 ods. 3 tohto 
VZN, sa prevádzkový čas neobmedzuje s podmienkou, že v čase po 22.00 h je povolená hudobná 
produkcia len v tých prevádzkarniach, ktoré svojim stavebným a technickým riešením zabránia 
šíreniu nadmerného hluku, čo dokladuje mestu na požiadanie podnikateľ objektivizáciou 
a hodnotením hluku v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi. 
 
5. Počas Silvestra (z 31. decembra na 1. januára) sa prevádzkový čas v prevádzkarniach na celom 
území mesta povoľuje neobmedzene. 
 
1/www.prievidza.sk – Územný plán mesta Prievidza 



 
6. Pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou sa určuje prevádzkový čas: 
a) pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome, obytnom a zmiešanom území v období od 
1.1. do 15. 06. a od 15. 09. do 31. 12. kalendárneho roka od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej 
produkcie a prísluchovej hudby po 18.00 h; a v období od 16. 06. do 14. 09. kalendárneho roka 
od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej produkcie a prísluchovej hudby po20.00 h. 
b) bez obmedzenia s možnosťou hudobnej produkcie a prísluchovej hudby pred prevádzkarňou 
umiestnenou mimo bytových domov, obytného a zmiešaného územia, t. j. rekreačných zónach - 
napr. v Lesoparku, na letisku a Letiskovej ul., v rekreačnej oblasti Púšť 
a pod. 
 
7. Podnikateľ je povinný prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označiť týmito 
údajmi: 
a) obchodné meno, IČO a sídlo, ku ktorému sa môže pripojiť rozlišujúce označenie, 
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 
c) prevádzkový čas pre spotrebiteľa (aj vonkajšieho sedenia), 
d) kategória a trieda pri zariadeniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania. 
 
8. Podnikateľ je povinný dodržiavať oznámený prevádzkový čas. 
 
9. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby vplyvom jeho podnikateľskej činnosti v prevádzkarni 
nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja v čase pred 06.00 h a po 22.00 h, k narúšaniu verejného 
poriadku a k narúšaniu životného prostredia znečisťovaním a poškodzovaním bezprostredného 
okolia prevádzkarne. 
 

§ 4 
Oznamovacia povinnosť 

 
1. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť mestu prevádzkový čas v rozmedzí podľa § 3 tohto 
VZN, najneskôr v deň začatia činnosti v prevádzkarni. K oznámeniu o prevádzkovom čase mesto 
nevydáva písomné stanovisko. 
 
2. Oznámenie podľa § 4 ods. 1 tohto VZN musí obsahovať údaje: 
a) obchodné meno zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom osobitnom 
registri, IČO, 
b) sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická osoba), 
c) názov prevádzkarne (obchodné meno a prípadne aj rozlišujúce označenie) 
d) presnú adresu prevádzkarne (súpisné číslo budovy a orientačné číslo vchodu, príp. parcelné 
číslo pozemku), 
e) dátum začatia činnosti prevádzkarne, 
f) zameranie prevádzkarne (predmet podnikania a sortimentná skladba), 
g) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa, 
h) samostatne čas prevádzkovania vonkajšieho sedenia pred prevádzkarňou. 
 
3. K oznámeniu je podnikateľ povinný doložiť tieto platné doklady: 
a) živnostenské oprávnenie príp. iný doklad na podnikanie, 
b) list vlastníctva prípadne nájomnú alebo podnájomnú zmluvu (aj na vonkajšie sedenie), 



c) rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza (pri prevádzkarniach         
s pohostinskou činnosťou a pri predaji potravinárskeho tovaru). 
 
4. Zmenu prevádzkového času prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu 
najneskôr v deň jeho zmeny. K oznámeniu mesto nevydáva písomné stanovisko. Oznámenie o 
zmene prevádzkového času musí obsahovať náležitosti podľa § 4 ods. 2 tohto VZN. 
 
5. Uzavretie prevádzky pre verejnosť (uzavretá spoločnosť) z dôvodu konania spoločenských 
akcií v prevádzkarni napr. svadby, stužkové, životné jubileá, plesy, a pod., je podnikateľ povinný 
písomne oznámiť mestu najneskôr sedem pracovných dní pred konaním akcie. Podnikateľ je 
zároveň zodpovedný za dodržiavanie verejného poriadku a nočného pokoja. V prípade uzavretej 
spoločnosti v prevádzkarni v bytovom dome sa nepovoľuje v čase po 18.00 h hudobná produkcia 
a v čase po 22.00 h ani prísluchová hudba. 
 
 6.   Zrušenie  prevádzkarne  je  podnikateľ  povinný   písomne  oznámiť  mestu  a  zároveň  je  
povinný mesto  písomne informovať najneskôr sedem  dní  pred zrušením prevádzkarne o tom, 
kto a kde je povinný vyrovnať prípadné záväzky. 
 

§ 5 
Skrátenie prevádzkového času 

 
1. Prevádzkový čas určený podľa § 3 ods. 3 tohto VZN sa skráti do 22.00 h, ak vplyvom činnosti 
prevádzkarne dochádza k preukázanému opakovanému porušovaniu verejného poriadku alebo 
rušeniu nočného pokoja. Podnet na skrátenie prevádzkového času môže dať každý, kto sa o 
dôvode na skrátenie dozvedel. 
 
2. Podnikateľ je povinný dodržiavať skrátený prevádzkový čas do 22.00 h odo dňa doručenia 
rozhodnutia o skrátení prevádzkového času vydaného mestom. Podkladom pre vydanie takéhoto 
rozhodnutia je opakované zistenie skutočnosti uvedených v § 5 ods. 1 tohto VZN (preukázané 
opakované porušenie verejného poriadku alebo rušenie nočného pokoja). 
 

§ 6 
Vypúšťa sa 

§ 7 
Vypúšťa sa 

 
§ 8 

Kontrola a pokuty 
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi, Mestská polícia Prievidza a primátorom mesta poverení zamestnanci mesta 
Prievidza. 
 
2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je: 
a) priestupkom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe uložiť pokutu do 33 eur, 
b) správnym deliktom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe alebo právnickej osobe oprávnenej 
na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur. 



 
3. Pri ukladaní pokuty mesto prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu. 
 

 
§ 9 

Záverečné a prechodné ustanovenia 
 

1. Toto VZN bolo schválené dňa 31. mája 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č.145/11 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste. 
Doplnok č. 1 bol schválený dňa 25. 10. 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Prievidzi č. 279/11 a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
2. Zrušuje sa VZN mesta Prievidza č. 93/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Prievidza v znení doplnku č. 1. 
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa nepoužijú právne akty mesta, ktoré sú v rozpore s týmto VZN. 
Podnikatelia do 30 dní odo dňa účinnosti tohto VZN dajú do súladu s týmto VZN prevádzkový 
čas v prevádzkarni, pokiaľ je prevádzkový čas určený podľa doterajšieho VZN v rozpore s týmto 
VZN. Zmenu prevádzkového času oznámia mestu v rozsahu podľa § 4 ods.2 tohto VZN. 
4. Doplnok  č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 bol schválený dňa 26. 06. 2012 uznesením 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi č.162 /12 a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia 
na úradnej tabuli.  
5. Doplnok  č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 bol schválený dňa 29. 01. 2013 uznesením 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi č. 3/13 a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia 
na úradnej tabuli.  
 
 
 
 

                                                                             JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                 primátorka mesta 

                                                                                      v. r. 
 
Dátum vyvesenia návrhu VZN: 09. 05. 2011 
Dátum vyvesenia schváleného VZN:  07. 06. 2011 
Dátum nadobudnutia účinnosti VZN:  21. 06. 2011 
 
Dátum vyvesenia návrhu Doplnku č. l k VZN: 30. 09. 2011 
Dátum vyvesenia schváleného Doplnku č. 1 k VZN: 26. 10. 2011 
Dátum nadobudnutia účinnosti Doplnku č. 1 k VZN: 10. 11. 2011 
 
Dátum vyvesenia návrhu Doplnku č. 2 k VZN: 07. 06. 2012 
Dátum vyvesenia schváleného Doplnku č. 2 k VZN: 27. 06. 2012 
Dátum nadobudnutia účinnosti Doplnku č. 2 k VZN: 12. 07. 2012 
 
Dátum vyvesenia návrhu Doplnku č. 3 k VZN: 07. 01. 2013 
Dátum vyvesenia schváleného Doplnku č. 3 k VZN: 30. 01. 2013 
Dátum nadobudnutia účinnosti Doplnku č. 2 k VZN: 14. 02. 2013 
 



 

Špecifikácia ulíc mesta Prievidza pod ľa funk čného územia 

Kopanice funk čné územie Píly funk čné územie 

Agátová ulica obytné Átriová ulica obytné, zmiešané 

Bazová ulica obytné  Banícka ulica zmiešané 

Bôrová ulica obytné  Bojnická cesta zmiešané  

Bottova ulica obytné  Duklianska ulica zmiešané 

Buková ulica obytné  Garbiarska ulica obytné  
Cesta Vl. 
Clementisa obytné, zmiešané Gorazdovo nábrežie obytné 

Dubová ulica obytné Klampiarska ulica obytné 

Hrabová ulica obytné  Krajná ulica obytné  

Jánošíkova ulica obytné  Letisková ulica obytné, výrobné  

Jaseňová ulica obytné  Májová ulica obytné  

Jedľová ulica obytné  Malá ulica obytné  

Koceľova ulica obytné  Malookružná ulica obytné  

Koncová ulica obytné  Mierové námestie obytné , zmiešané 

Lesný park rekreačné Mlynská ulica obytné 

Lipová ulica obytné Nábrežná ulica obytné, zmiešané 

Makovického ulica obytné  
Námestie J. C. 
Hronského obytné, zmiešané 

Mojmírova ulica obytné  Obuvnícka ulica obytné  

Na karasiny obytné  Okružná cesta obytné  

Nad terasami obytné  Priama ulica obytné  

Partizánska ulica obytné  Priechodná ulica obytné  

Povstalecká ulica obytné  Rad L. N. Tolstého obytné, zmiešané  

Rakytová ulica obytné Riečna ulica obytné, zmiešané 

Rovná ulica obytné  Sad D. Tatarku obytné  

Skrytá ulica obytné  Sadová ulica rekreačné, výrobné 

Smreková ulica obytné  Sklenárska ulica obytné  

Ulica A. Bernoláka obytné  Stredná ulica obytné  

Ulica C. Majerníka obytné  Súbežná ulica obytné  

Ulica energetikov obytné, zmiešané  Súkennícka ulica obytné, zmiešané  

Ulica I. Vysočana obytné, zmiešané Svätoplukova ulica obytné, zmiešané 

Ulica J. Alexyho obytné  Tenisová ulica obytné, zmiešané 
Ulica J. 
Gramantíka obytné  Tichá ulica obytné  
Ulica J. 
Záborského obytné  Tkáčska ulica obytné  
Ulica K. 
Kuzmányho obytné  Trhová ulica zmiešané 

Ulica K. Novackého obytné  Ulica A. Bednára obytné  

Ulica M. Benku obytné Ulica A. H. Gavloviča obytné 



Ulica M. Gorkého obytné, zmiešané  Ulica A. Mišúta obytné, zmiešané  

Ulica M. Medveckej obytné  Ulica A. Rudnaya obytné  

Ulica M. Medveckej obytné  Ulica A. Sládkoviča zmiešané 

Ulica odbojárov obytné  Ulica A. Stodolu obytné  

Ulica S. Mečiara obytné  Ulica B. Björnsona obytné, zmiešané  

Ulica V. Benedikta obytné Ulica D. Krmana Obytné 

Veterná ulica obytné  Ulica D. Kubíka obytné  

    Ulica E. M. Šoltésovej Obytné 

    Ulica F. Madvu obytné, zmiešané 

    Ulica I. Krasku obytné, zmiešané 

  Ulica J. Bendíka obytné  

  Ulica J. Červeňa obytné, zmiešané 

  Ulica J. Fándlyho obytné  

  Ulica J. Francisciho obytné  

  Ulica J. G. Tajovského obytné, zmiešané 

 
  Píly funk čné územie 

  Ulica J. Kollára obytné, zmiešané 

  Ulica J. Kráľa obytné  

  Ulica J. Matúšku obytné  

  Ulica J. Murgaša obytné, zmiešané 

  Ulica J. Okáľa obytné  

  Ulica J. Palkoviča obytné  

  Ulica J. Pauleho Zmiešané 

  Ulica J. Siváka obytné  

  Ulica J. Škopca obytné  

  Ulica J. Žirku obytné  

    Ulica Ľ. Ondrejova obytné, zmiešané 

    Ulica Ľ. Štúra Zmiešané 

    Ulica M. Falešníka Zmiešané 

    Ulica M. R. Štefánika obytné, zmiešané 

    Ulica olympionikov zmiešané, plochy športu 

    Ulica P. Benického obytné  

    Ulica P. Dobšinského obytné  

    Ulica R. Jašíka obytné  

    Ulica S. Chalupku obytné, zmiešané 

    Ulica Š. Baniča obytné, 

    Ulica Š. Králika obytné, zmiešané  

    Ulica Š. Závodníka obytné, zmiešané 

    Ulica T. Milkina obytné  



    Ulica za depom obytné, zmiešané 

    Úzka ulica obytné  

    Vnútorná ulica obytné  

    Zadná ulica obytné  

    Západná ulica Výrobné 

Necpaly funk čné územie Staré mesto funk čné územie 
Astrová ulica obytné  Bakalárska ulica Zmiešané 
Dúbravská ulica obytné  Cesta pod Banskou Výrobné 

Fialková ulica obytné  Cesta pod skalou 
výrobné, zmiešané , 
rekreačné 

Gazdovská ulica obytné 
Cesta 
poľnohospodárov Výrobné 

Hornonitrianska 
cesta obytné, zmiešané, výrobné Ciglianska cesta výrobné, zmiešané 
Hrnčiarska ulica obytné  Dlhá ulica obytné, zmiešané  

Jégého ulica obytné  Garážová ulica Výrobné 

Klinčeková ulica obytné  Hasičská ulica Výrobné 
Konvalinková ulica obytné Hviezdoslavova ulica Zmiešané 
Krátka ulica obytné, zmiešané  Inžinierska ulica Výrobné 
Kútovská ulica obytné  Kláštorná ulica Zmiešané 
Kvetná ulica zmiešané Košovská cesta zmiešané, výrobné 
Lúčna ulica obytné, zmiešané Kukučínova ulica Zmiešané 
Majerská ulica obytné  Lehotská cesta Výrobné 
Malonecpalská 
ulica obytné, zmiešané Malolehotská ulica obytné  
Medzibriežková 
ulica obytné Mariánska ulica obytné, zmiešané 
Mliekarenská ulica zmiešané Montážna ulica Výrobné 
Na stráňach obytné Moštenická ulica Výrobné 
Na záhumní obytné  Nábrežie A. Kmeťa obytné, zmiešané 
Narcisová ulica obytné  Nábrežie J. Kalinčiaka Výrobné 
Necpalská cesta obytné, zmiešané Nábrežie sv. Cyrila obytné, zmiešané 
Nedožerská cesta zmiešané Nábrežie sv. Metoda Zmiešané 
Nezábudková ulica obytné  Nadjazdová ulica Výrobné 
Pod horou obytné  Námestie slobody Zmiešané 
Poľná ulica obytné  Necpalská cesta obytné, zmiešané 
Prírodná ulica obytné Nová ulica Zmiešané 
Puškinova ulica obytné  Osadová cesta Výrobné 
Slnečná ulica obytné  Podjazdová ulica Výrobné 
Snežienková ulica obytné  Pribinovo námestie Zmiešané 

Staničná ulica obytné, dopravné plochy Priemyselná ulica Výrobné 

Športová ulica 
obytné, zmiešané, plochy 
športu Púšť   

Šulekova ulica obytné, zmiešané Rastislavova ulica Zmiešané 
Traťová ulica obytné, zmiešané Sebedražská cesta Zmiešané 
Tulipánová ulica obytné Severná ulica Výrobné 
Ulica A. Žarnova obytné  Sitnianskeho ulica obytné  



Ulica B. 
Slančíkovej obytné  Skladová ulica Výrobné 
Ulica I. Bukovčana zmiešané Strojárska ulica Výrobné 
Ulica J. I. Bajzu obytné, zmiešané Šumperská ulica Zmiešané 
Ulica J. M. 
Hurbana zmiešané Teplárenská ulica Výrobné 
Ulica J. Palárika obytné  Ulica A. Hlinku Zmiešané 
Ulica J. Roháča obytné  Ulica A. Škarvana obytné  
Ulica Ľ. Ondrejova obytné, zmiešané Ulica G. Švéniho Zmiešané 
Ulica L. Stančeka obytné Ulica J. Hollého Zmiešané 
Ulica M. Rázusa obytné  Ulica J. Jesenského obytné, zmiešané 

Ulica P. J. Šafárika obytné, zmiešané 
Ulica Ľ. 
Podjavorinskej obytné, zmiešané 

Ulica stavbárov obytné, zmiešané Ulica M. Hodžu Zmiešané 
Urbánkova ulica obytné  Ulica M. Mišíka Zmiešané 

Urbárska ulica obytné  
Ulica Matice 
slovenskej obytné, zmiešané 

Včelárska ulica obytné, zmiešané, výrobné Ulica na nádvorí Výrobné 
Veľkonecpalská 
ulica obytné, zmiešané Ulica Š. Moyzesa Zmiešané 

Necpaly funk čné územie Staré mesto funk čné územie 
Zelená ulica obytné Ulica T. Vansovej obytné, zmiešané 
Železničiarska ulica obytné  Vajanského ulica obytné  

  Vápenická ulica obytné  
  Veľkolehotská cesta obytné  
  Vinohradnícka ulica obytné, zmiešané 
  Vrchy obytné  
  Východná ulica obytné  
  Záhradnícka ulica obytné, zmiešané 
  Zdravotnícka ulica Zmiešané 
      

 

Prievidza 20. apríla 2012 


