16

Bako Martin, rod.
Bako

17.07.1980

č.342. Kolta. 941 33,
SR

257/1

1/12

230,75

44,512

16

Bako Martin, rod.
Bako

17.07.1980

č.342, Kolta, 941 33,
SR

444/2

1/12

26,42

0,526

16

Bako Martin, rod.
Bako

17.07.1980

č.342. Kolta. 941 33,
SR

712/2

1/12

17,83

2,581

17

Balážová Mária,
rod. Dekýšová

14.01.1953

Priehradka č.22,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-534/4

1/15

7,67

1,109

17

Balážová Mária,
rod. Dekýšová

14.01.1953

Priehradka č.22,
Hliník nad Hronom.
966 01, SR

4-534/4

1/168

0,68

0,099

17

Balážová Mária,
rod. Dekýšová

14.01.1953

Priehradka č.22,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-534/4

1/42

2,74

0,396

37

Barniaková Zdenka,
rod. Baranová

01.10.1931

č. 173, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-182/2

1/8

3,00

0,434

37

Barniaková Zdenka,
rod. Baranová

01.10.1931

č.173, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-201/2

1/8

35,50

5,155

39

Bartoš Milan, rod.
Bartoš

19.09.1951

č.72, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-203/2

1/18

20,83

3,014

49

Beňová Mária, rod.
Libová

23.04.1959

č. 108, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-544/2

1/24

4,96

0,717

64

Bognárová Anna,
rod. Bognárová

24.04.1979

Súmračná
č.3259/14,
Bratislava, 821 02,
SR

4-555/4

1/48

0,69

0,100

70

Bojo Jozef, rod.
Bojo

28.07.1955

č.235. LovčicaTrubín, 966 23, SR

6-817/176

1/12

17,00

1,331

112

Ciglan Kamil, rod.
Ciglan

30.12.1958

Sídlisko I č.975/25,
Vranov nad Topľou,
093 01, SR

4-532/3

1/6

14,33

2,073

112

Ciglan Kamil, rod.
Ciglan

30.12.1958

Sídlisko I č.975/25,
Vranov nad Topľou.
093 01, SR

4-536/3

1/36

3,64

0,527

112

Ciglan Kamil, rod.
Ciglan

30.12.1958

Sídlisko I č.975/25,
Vranov nad Topľou,
093 01, SR

4-546/2

1/36

3,03

0,438

115

Čergeová Anna,
rod. Štutíková

19.08.1944

Medzi vodami č. 12,
Žiar nad Hronom.
965 01, SR

257/1

1/24

115,38

22,256

115

Čergeová Anna,
rod. Štutíková

19.08.1944

Medzi vodami č.12,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

444/2

1/24

13,21

0,263

115

Čergeová Anna,
rod. Štutíková

19.08.1944

Medzi vodami č.12,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

712/2

1/24

8,92

1,290

131

Čížík Peter, rod.
Čižik

05.03.1956

č.176. Pitelová. 966
11, SR

4-539/3

1/9

9,33

1,350

148

Dányiová Mária,
rod. Oslancová

17.11.1950

Tulská č.2283/17.
Zvolen, 960 01, SR

4-528/4

2/3

10,00

1,447

2

153

Dekýš Jean Michal,
rod. Dekýš

06.01.1945

B.d.Woltaire 75,
Paris, 750 11,
Francúzsko

4-534/4

1/168

0,68

0,099

162

Dekýšová
Jacqueline, rod.
Dekýšová

06.01.1947

Štúrova č.65/120,
Nitra, 949 01, SR

4-534/4

1/168

0,68

0,099

162

Dekýšová
Jacqueline, rod.
Dekýšová

06.01.1947

Štúrova č.65/120,
Nitra. 949 01, SR

4-534/4

1/21

5,48

0,792

168

Dekýšová Zuzana,
rod. Dekýšová

01.06.1973

A.Dubčeka
č.368/11, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-534/4

1/126

0,91

0,132

178

Doletina Rajmund,
rod. Doletina

25.09.1937

Kukučínova č.757/1,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-539/3

1/24

3,50

0,506

232

Finka Milan, rod.
Finka

29.08.1964

Železničná č.23,
Hliník nad Hronom.
966 01, SR

4-542/2

1/72

1,78

0,257

236

Flimer Vladimír, rod.
Flimer

22.03.1939

Dukelských hrdinov
č.503, Hliník nad
Hronom, 966 01, SR

4-545/2

1/8

18,25

2,641

236

Flimer Vladimír, rod.
Flimer

22.03.1939

Dukelských hrdinov
č.503. Hliník nad
Hronom, 966 01, SR

4-547/2

1/8

16,50

2,388

248

Garajová Lýdia, rod.
Kenížová

24.08.1945

4-545/2

1/24

6,08

0,880

248

Garajová Lýdia, rod.
Kenižová

24.08.1945

4-547/2

1/24

5,50

0,796

256

Gonzúlová Anna,
rod. Štyriová

24.011924

Trieda SNP č.27/20,
Košice, 040 11, SR

4-542/2

1/24

5,33

0,772

256

Gonzúlová Anna,
rod. Štyriová

24.01.1924

Trieda SNP č.27/20.
Košice, 040 11, SR

4-543/2

5/48

9,38

1,356

269

Gschwandtnerová
Ľudmila, rod.
Baranová

30.07.1952

Mostecká č. 10,
Malinovo, 900 45,
SR

2-182/2

1/8

3,00

0,434

269

Gschwandtnerová
Ľudmila, rod.
Baranová

30.07.1952

Mostecká č. 10,
Malinovo, 900 45.
SR

2-201/2

1/8

35,50

5,155

278

Hátas Ján, rod.
Hátas

07.11.1937

Bieloruská
č.5214/29,
Bratislava. 821 06.
SR

4-534/4

5/168

3,42

0,495

289

Horanský Ľudovít,
rod. Horanský

29.06.1929

Kukučínova č.759/5,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-555/4

1/24

1,38

0,199

319

Hrmo Július, rod.
Hrmo

23.11.1943

Strojárska č.363,
Hliník nad Hronom.
966 01, SR

4-535/3

1/15

10,20

1,476

319

Hrmo Július, rod.
Hrmo

23.11.1943

Strojárska č.363,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-536/4

1/15

7,60

1,100

319

Hrmo Július, rod.
Hrmo

23.11.1943

Strojárska č.363,
Hliník nad Hronom.
966 01, SR

4-544/2

1/30

3,97

0,574

319

Hrmo Július, rod.
Hrmo

23.11.1943

Strojárska č.363,
Hliník nad Hronom,
966 01. SR

4-564/4

10/72

0,56

0,081

Nám.Matice
slovenskej č.404/15,
Žiar nad Hronom.
965 01, SR
Nám.Matice
slovenskej č.404/15,
Žiar nad Hronom,
965 01. SR

347

Hromádková
Helena, rod. Hrdá

12.10.1954

Tehelná č.387.
Hliník nad Hronom.
966 01, SR

4-559/2

1/12

4,75

0,688

349

Hromjaková Mária,
rod. Kováčová

22.09.1955

Novomeského č. 1,
Košice, 040 01, SR

242

1/48

0,08

0,005

349

Hromjaková Mária,
rod. Kováčová

22.09.1955

Novomeského č.1,
Košice, 040 01, SR

243

1/56

0,39

0,023

349

Hromjaková Mária,
rod. Kováčová

22.09.1955

Novomeského 6.1,
Košice, 040 01, SR

311

1/48

143,88

13,433

363

Hurtík Peter, rod.
Hurtík

25.04.1966

Hviezdoslavova
č.283/40. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

742/2

7/16

17,06

2,468

363

Hurtík Peter. rod.
Hurtík

25.04.1966

Hviezdoslavova
č.283/40, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

745

3/8

107,25

20,381

378

Ivanová Marta, rod.
Ivanová

20.08.1948

č.114, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-528/4

1/3

5,00

0,723

386

Jasovská Margita,
rod. Vencelová

06.10.1953

4-556/4

5/288

0,40

0,058

386

Jasovská Margita,
rod. Vencelová

06.10.1953

4-557/2

5/288

0,69

0,101

388

Jochmannová Oľga,
rod. Urblíková

30.04.1949

Popradskej brigády
č.746/24, Poprad,
058 01, SR

2-202/2

1/128

2,91

0,422

390

Judé Margita Mária,
rod. Finková

10.06.1932

6 Rue de Rozieres,
Avant Les Marcilly,
10400, Francúzsko

4-542/2

2/144

1,78

0,257

408

Kacvinská Mária,
rod. Vencelová

17.07.1935

č.210, Fričovce. 082
37, SR

4-556/4

5/96

1,20

0,173

408

Kacvinská Mária,
rod. Vencelová

17.07.1935

č.210. Fričovce, 082
37, SR

4-557/2

5/96

2,08

0,302

418

Karulová Jozefína,
rod. Skladanová

18.01.1935

Orechová č.213/9,
Palárikovo. 941 11.
SR

4-537/2

2/48

8,46

1,224

419

Karulová Mária, rod.
Kozakovičová

03.12.1923

M.R.Štefánika
č.452/14, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-531/4

1/1

117,00

16,930

425

Keniž Boris, rod.
Keníž

22.02.1950

Opatovská č.788/1,
Žiar nad Hronom.
965 01, SR

4-545/2

1/24

6,08

0,880

425

Keníž Boris, rod.
Keníž

22.02.1950

Opatovská č.788/1,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-547/2

1/24

5,50

0,796

427

Keníž Ján, rod.
Keníž

27.12.1954

Tatranská č.47,
Banská Bystrica,
974 01, SR

4-545/2

1/24

6,08

0.880

427

Keníž Ján, rod.
Keníž

27.12.1954

Tatranská č.47,
Banská Bystrica.
974 01, SR

4-547/2

1/24

5,50

0,796

431

Kenížová Marta,
rod. Krajčiová

22.07.1936

Opatovská č.496.
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-545/2

1/24

6,08

0,880

Zámoyského
č. 19/789, Stará
Ľubovňa, 064 01,
SR
Zámoyského
č. 19/789, Stará
Ľubovňa. 064 01,
SR

4

434

Kisler Štefan, rod.
Kisler

09.11.1933

Bernolákova
č.2070/7,
Topoľčany. 955 01,
SR

4-541/3

1/12

465

Koštová Marta, rod.
Švehlíková

30.12.1943

Š.Pártošovej
č. 11/22, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

6-817/168

505

Krátka Eva, rod.
Rajčanová

23.12.1940

l.mája č.574, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

505

Krátka Eva, rod.
Rajčanová

23.12.1940

526

Kukučka Milan, rod.
Kukučka

549

8,00

1,158

1/4

23,00

1,800

4-539/3

1/27

3,11

0,450

l.mája č.574, Hliník
nad Hronom. 966
01, SR

4-560/2

1/18

3,06

0,442

10.10.1940

č.58, Lovča, 966 21,
SR

6-817/167

1/3

206,00

16,130

Kúska Viktor, rod.
Kúska

13.11.1933

Kopanice č.3577/14,
Bratislava, 821 04.
SR

4-530/4

4/5

48,80

7,064

579

Libo Ján, rod. Libo

18.12.1948

M.R.Štefánika
č.466/33, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-544/2

1/16

7,44

1,076

582

Libo Jozef, rod. Libo

31.03.1951

č.54, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-544/2

1/24

4,96

0,717

583

Libo Milan, rod. Libo

22.06.1955

U.Štúra č.597, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-544/2

1/24

4,96

0,717

642

Mauréry Peter, rod.
Mauréry

20.10.1950

Moravecká
č.621/17,
Topoľčianky, 953
93, SR

4-542/2

1/32

4,00

0,579

645

Mečiar Alojz, rod.
Mečiar

04.06.1942

Š.Petruša č.6, Žiar
nad Hronom. 965
01, SR

4-559/2

1/4

14,25

2,063

659

Miháliková Viera,
rod. Libová

04.09.1956

Cyrila a Metoda
č.353/5, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-544/2

1/16

7,44

1,076

661

Minárová Zuzana,
rod. Hurtíková

22.07.1967

Potočná č.579/6,
Dolný Ďur, 935 34,
SR

742/2

1/16

2,44

0,353

661

Minárová Zuzana,
rod. Hurtíková

22.07.1967

Potočná č.579/6,
Dolný Ďur, 935 34,
SR

742/2

1/4

9,75

1,410

661

Minárová Zuzana,
rod. Hurtíková

22.07.1967

Potočná č.579/6,
Dolný Ďur, 935 34,
SR

745

3/8

107,25

20,381

669

Mokrošová
Drahomíra, rod.
Olajcová

18.11.1955

Š.Moysesa č.65/20,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-534/3

1/1

121,00

17,510

669

Mokrošová
Drahomíra, rod.
Olajcová

18.11.1955

Š.Moysesa č.65/20,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-556/3

1/1

32,00

4,630

703

Olajcová Mária, rod.
Karulová

28.08.1938

Ľ.Štúra č.523, Hliník
nad Hronom. 966
01, SR

4-529/3

1/42

0,55

0,079

706

Olajec Gašpar, rod.
Olajec

04.01.1943

Luhačovická
č.3667/20,
Bratislava, 821 04,
SR

4-552/2

1/16

9,69

1,402

708

Olajec Julián, rod.
Olajec

02.12.1931

č.48, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-529/4

1/6

4,50

0,652

5

708

Olajec Julián, rod.
Olajec

02.12.1931

č.48, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-535/4

1/12

12,75

1,845

708

Olajec Julián, rod.
Olajec

02.12.1931

č.48, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-536/3

3/36

10,92

1,580

709

Olajec Marian, rod.
Olajec

20.10.1930

Ľ.Štúra č.523, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-529/4

1/6

4,50

0,652

709

Olajec Marian, rod.
Olajec

20.10.1930

Ľ.Štúra č.523, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-535/4

1/12

12,75

1,845

756

Podhorányiová
Alena, rod.
Kenížová

16.08.1960

Hviezdoslavova
č.57/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-540/2

1/4

44,00

6,368

756

Podhorányiová
Alena, rod.
Kenížová

16.08.1960

Hviezdoslavova
č.57/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-545/2

1/24

6,08

0,880

756

Podhorányiová
Alena, rod.
Kenížová

16.08.1960

Hviezdoslavova
č.57/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-551/2

1/4

38,75

5,608

756

Podhorányiová
Alena, rod.
Kenížová

16.08.1960

Hviezdoslavova
č.57/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-551/2

3/24

19,38

2,804

757

Polanská Mária,
rod. Kyslerová

01.10.1945

Ľ.Štúra č.521, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-549/2

1/16

9,56

1,384

757

Polanská Mária,
rod. Kyslerová

01.10.1945

Ľ.Štúra č.521, Hliník
nad Hronom. 966
01, SR

4-550/2

1/16

7,31

1,058

764

Pročková Mária,
rod. Baranová

12.03.1934

č.45, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-182/2

1/8

3,00

0,434

764

Pročková Mária,
rod. Baranová

12.03.1934

č.45. Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-201/2

1/8

35,50

5,155

775

Rajčan Alojz, rod.
Rajčan

06.08.1933

Jesenského
č.869/48, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-539/3

1/18

4,67

0,675

777

Rajčan Jaroslav,
rod. Rajčan

06.06.1950

Lesná č. 191, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-539/3

1/27

3,11

0,450

777

Rajčan Jaroslav,
rod. Rajčan

06.06.1950

Lesná č.191, Hliník
nad Hronom. 966
01, SR

4-560/2

1/18

3,06

0,442

781

Rakovská Ida, rod.
Skladanová

14.04.1953

Kukučínova č. 18,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-555/3

1/20

2,45

0,355

822

Skladan Milan, rod.
Skladan

15.02.1942

Koreszkova
č. 1002/15, Skalica,
909 01, SR

4-555/3

1/20

2,45

0,355

834

Skubáková Helena,
rod. Urblíková

18.06.1952

Na Košarisku č.2,
Košice, 040 11, SR

2-202/2

1/128

2,91

0,422

839

Slováčková Mária,
rod. Kenížová

07.12.1961

Opatovská č.496,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-540/2

1/4

44,00

6,368

839

Slováčková Mária,
rod. Kenížová

07.12.1961

Opatovská č.496,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-545/2

1/24

6,08

0,880

6

839

Siováčková Mária,
rod. Kenížová

07.12.1961

Opatovská č.496,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-547/2

1/8

16,50

2,388

839

Siováčková Mária,
rod. Kenížová

07.12.1961

Opatovská č.496,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-551/2

3/24

19,38

2,804

859

Svatošová Anna,
rod. Baranová

07.07.1938

č.61, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-182/2

1/8

3,00

0,434

859

Svatošová Anna,
rod. Baranová

07.07.1938

č.61, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-201/2

1/8

35,50

5,155

860

Svobodová Irena,
rod. Cecková

12.11.1944

J.Škardy č.5, Plzeň,
301 00, ČR

4-555/4

1/48

0,69

0,100

861

Sýkorová Anna, rod.
Zliechovcová

14.01.1932

Dorastenecká
č.9945/8, Bratislava,
831 07, SR

4-549/2

1/16

9,56

1.384

861

Sýkorová Anna, rod.
Zliechovcová

14.01.1932

Dorastenecká
č.9945/8, Bratislava,
831 07, SR

4-550/2

1/16

7,31

1,058

867

Šebová Marta, rod.
Urbliková

05.05.1955

H.Meličkovej č.31,
Bratislava, 841 05,
SR

2-202/2

1/128

2,91

0,422

881

Štyri Vojtech, rod.
Štyri

25.02.1930

Zlatá č. 606/23,
Kremnica. 967 01,
SR

4-542/2

1/24

5,33

0,772

881

Štyri Vojtech, rod.
Štyri

25.02.1930

Zlatá č.606/23,
Kremnica, 967 01,
SR

4-543/2

5/48

9,38

1,356

900

Tatár Milan, rod.
Tatár

26.04.1963

Vavilovova
č. 1183/26,
Bratislava. 851 01.
SR

4-539/3

1/24

3,50

0,506

934

Unterfrancová Eva,
rod. Švehlíková

15.04.1950

Nám.SNP č.62.
Lovča, 966 21, SR

6-817/168

1/4

23,00

1,800

936

Urblík Alojz, rod.
Urblik

11.05.1940

Bakova Jama
č.2261/7. Zvolen,
960 01, SR

2-181/2

1/80

3,26

0,472

936

Urblík Alojz, rod.
Urblík

11.05.1940

Bakova Jama
č.2261/7. Zvolen,
960 01, SR

2-181/2

3/16

48,94

7,082

936

Urblík Alojz, rod.
Urblík

11.05.1940

Bakova Jama
č.2261/7, Zvolen,
960 01, SR

2-202/2

1/80

4,66

0,675

968

Vallová Mária, rod.
Pružinová

26.04.1935

č.165, Stará
Kremnička. 965 01.
SR

4-539/3

2/27

6,22

0,900

981

Vencel Augustín,
rod. Vencel

16.04.1933

Komenského
č.394/8, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-556/4

5/96

1,20

0,173

981

Vencel Augustín,
rod. Vencel

16.04.1933

Komenského
č.394/8, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-557/2

5/96

2,08

0,302

984

Vencel Jozef, rod.
Vencel

28.01.1950

Nová č.32, Zlaté
Moravce, 953 05,
SR

4-556/4

5/96

1,20

0,173

984

Vencel Jozef, rod.
Vencel

28.01.1950

Nová č.32, Zlaté
Moravce, 953 05,
SR

4-557/2

5/96

2,08

0,302

7

985

Vencel Jozef, rod.
Vencel

15.01.1959

Jesenského č.21,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-556/4

1/4

5,75

0,833

985

Vencel Jozef, rod.
Vencel

15.01.1959

Jesenského č.21,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-557/2

1/4

10,00

1,448

986

Vencel Peter, rod.
Vencel

18.11.1962

Pod Donátom
č.898/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-556/4

5/288

0,40

0,058

986

Vencel Peter, rod.
Vencel

18.11.1962

Pod Donátom
č.898/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-557/2

5/288

0,69

0,101

988

Vencelová Marta,
rod. Karpatská

19.07.1957

Karpatská č.6171/1,
Banská Bystrica,
974 01, SR

4-556/4

5/192

0,60

0,087

988

Vencelová Marta,
rod. Karpatská

19.07.1957

Karpatská č.6171/1,
Banská Bystrica,
974 01, SR

4-557/2

5/192

1,04

0,151

1005

Zátrochová
Štefánia, rod.
Skladanová

14.11.1949

č.40, Čerín, 974 01,
SR

4-539/3

1/24

3,50

0,506

1012

Zliechovcová Viera,
rod. Kyslerová

09.07.1944

Š.Pártošovej
č.513/3, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-529/3

1/21

1,10

0,159

1201

Abrahámová
Darina, rod.
Jankovičová

17.03.1957

č.170, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

4-552/2

1/8

19,38

2,804

1203

Auderová Valéria,
rod. Pulišová

16.10.1951

č. 10, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

2-200/2

1/32

3,25

0,470

1206

Balážová Zdenka,
rod. Koková

28.06.1956

Jilemnického
č. 562/1, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

2-200/2

1/48

2,17

0,314

1208

Baranová Vilma,
rod. Kadličková

08.02.1933

Dr.Jánskeho
č.468/3, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

2-178/2

4/24

176,17

25,492

1222

Boška Jozef, rod.
Boška

11.11.1957

Partizánska č. 162,
Lovča, 966 21, SR

6-817/167

1/3

206,00

16,130

1228

Bubláková Mária,
rod. Hlinková

26.02.1958

4-536/3

3/32

12,28

1,778

1228

Bubláková Mária,
rod. Hlinková

26.02.1958

4-538/4

2/8

18,50

2,678

1229

Búci Peter, rod.
Búci

16.05.1950

A.Dubčeka
č.389/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-556/4

5/288

0,40

0,058

1229

Búci Peter, rod.
Búci

16.05.1950

A.Dubčeka
č.389/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-557/2

5/288

0,69

0,101

1245

Doletinová Helena,
rod. Šafárová

12.01.1932

Svitavská č.903/10,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-561/2

1/12

3,67

0,531

1246

Doletinová Valéria,
rod. Baranová

29.04.1940

č.367, Stará
Kremnička, 965 01.
SR

2-182/2

1/4

6,00

0,868

1246

Doletinová Valéria,
rod. Baranová

29.04.1940

č.367, Stará
Kremnička, 965 01,
SR

2-201/2

1/4

71,00

10,310

Československej
armády č.330, Hliník
nad Hronom. 966
01, SR
Československej
armády č.330, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

8

1246

Doletinová Valéria,
rod. Baranová

29.04.1940

č.367, Stará
Kremnička, 965 01,
SR

4-539/3

1/24

3,50

0,506

1257

Gáfrik Ľubomír, rod.
Gáfrik

10.12.1956

č.214, Pitelová, 966
11, SR

2-181/2

8/96

21,75

3,148

1257

Gáfrik Ľubomír, rod.
Gáfrik

10.12.1956

č.214. Pitelová, 966
11, SR

2-202/2

8/96

31,08

4,498

1272

Hanzel Ľubomír,
rod. Hanzel

27.08.1947

SNP č. 143/21, Žiar
nad Hronom, 965
01, SR

2-181/2

1/80

3,26

0,472

1272

Hanzel Ľubomír,
rod. Hanzel

27.08.1947

SNP č.143/21, Žiar
nad Hronom. 965
01, SR

2-202/2

1/80

4,66

0,675

1276

Hlinka Jozef, rod.
Hlinka

17.06.1954

Vajanského č. 375/9,
Lutila, 966 22, SR

4-536/3

10/32

40,94

5,925

1276

Hlinka Jozef, rod.
Hlinka

17.06.1954

Vajanského č.375/9,
Lutila, 966 22, SR

4-538/4

4/8

37,00

5,355

1276

Hlinka Jozef, rod.
Hlinka

17.06.1954

Vajanského č.375/9,
Lutila, 966 22, SR

4-545/2

1/16

9,13

1,321

1277

Hlinka Marian. rod.
Hlinka

09.03.1960

Ľ.Štúra č.519, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-547/2

1/16

8,25

1,194

1278

Hlinka Pavel, rod.
Hlinka

15.01.1949

Opatovská č.502,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-536/3

3/32

12,28

1,778

1278

Hlinka Pavel, rod.
Hlinka

15.01.1949

Opatovská č.502,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-538/4

2/8

18,50

2,678

1335

Karulová Ľudmila,
rod. Baranová

04.07.1950

L.Majerského č.571,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

2-182/2

1/4

6,00

0,868

1335

Karulová Ľudmila,
rod. Baranová

04.07.1950

L.Majerského č.571,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

2-201/2

1/4

71,00

10,310

1336

Keblovská Valéria,
rod. Pročková

23.12.1944

Hospodárska
č.5689/38. Trnava.
91701, SR

242

2/6

1,33

0,080

1336

Keblovská Valéria,
rod. Pročková

23.12.1944

Hospodárska
č.5689/38, Trnava,
917 01, SR

243

28/84

7,33

0,437

1338

Kemiač Ľudovít,
rod. Kemiač

18.08.1938

Partizánska č.156/3,
Lovča, 966 21, SR

4-552/2

1/8

19,38

2,804

1339

Klslerová Mária,
rod. Ladzianska

27.12.1940

M.Chrásteka
č.502/2-5, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-549/2

1/32

4,78

0,692

1339

Kislerová Mária,
rod. Ladzianska

27.12.1940

M.Chrásteka
č.502/2-5, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-550/2

1/32

3,66

0,529

1343

Koka Marian. rod.
Koka

11.02.1952

M.Chrásteka
č.504/10, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

2-200/2

1/48

2,17

0,314

1347

Koralová Anna, rod.
Vallová

01.12.1962

č. 119, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-539/4

1/12

6,33

0,917

9

1347

Koralová Anna, rod.
Vallová

01.12.1962

č. 119, Lehôtka pod
Brehmi, 966 01, SR

4-551/2

3/18

25,83

3,738

1377

Kukučková Anna,
rod. Veľká

14.11.1949

Š.Moysesa č.11/10,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

257/1

1/36

76,92

14,837

1377

Kukučková Anna,
rod. Veľká

14.11.1949

Š.Moysesa 6.11/10,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

444/2

1/36

8,81

0,175

1377

Kukučková Anna,
rod. Veľká

14.11.1949

Š.Moysesa č.11/10,
Žiar nad Hronom.
965 01, SR

712/2

1/36

5,94

0,860

1390

Libo Igor, rod. Libo

29.08.1956

č.369, Belá-Dulice,
038 11, SR

4-544/2

1/8

14,88

2,153

1405

Mališová Marcela,
rod. Koková

31.08.1962

Jilemnického
č.562/5, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

2-200/2

1/48

2,17

0,314

1407

Marková Ľudmila,
rod. Marková

10.12.1964

Tachovská
č.1405/85, Plzeň,
323 00, ČR

4-555/4

1/48

0,69

0,100

1411

Môcik Ján, rod.
Môcik

18.12.1952

M.Rázusa
č.2142/16, Zvolen,
960 01, SR

2-181/2

1/80

3,26

0,472

1411

Môcik Ján, rod.
Môcik

18.12.1952

M.Rázusa
č.2142/16, Zvolen,
960 01, SR

2-202/2

1/80

4,66

0,675

1414

Murínová Jaromíra,
rod. Lipovčanová

17.07.1961

Popradskej brigády
č.744/18, Poprad.
058 01, SR

2-204/4

1/12

2,42

0,350

1423

Paulíková Darina,
rod. Doletinová

24.03.1956

Sládkovičova
č.493/10, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-555/3

1/10

4,90

0,709

1437

Puliš Dušan, rod.
Puliš

01.08.1950

č.264, Nová Ves
nad Žitavou, 951 51,
SR

2-200/2

1/32

3,25

0,470

1438

Rajčan Ľubomír,
rod. Rajčan

02.10.1962

Podhorská č.434/19,
4-539/3
Lutila, 966 22, SR

1/36

2,33

0,338

1438

Rajčan Ľubomír,
rod. Rajčan

02.10.1962

Podhorská č.434/19,
4-560/2
Lutila, 966 22, SR

1/12

4,58

0,663

1439

Rajčan Radoslav,
rod. Rajčan

05.07.1966

Podhorská č.412/21.
Lutila, 966 22, SR

4-539/3

1/36

2,33

0,338

1439

Rajčan Radoslav,
rod. Rajčan

05.07.1966

Podhorská č.412/21,
4-560/2
Lutila, 966 22, SR

1/12

4,58

0,663

1454

Sedliaková
Alexandra, rod.
Molecová

28.06.1957

Šoltésovej č.700/29,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-556/4

3/32

2,16

0,312

1454

Sedliaková
Alexandra, rod.
Molecová

28.06.1957

Šoltésovej č.700/29,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-557/2

3/32

3,75

0,543

1457

Skladan Ondrej,
rod. Skladan

16.07.1957

Dr.J.Straku
č. 1543/8, Banská
Štiavnica, 969 01,
SR

4-542/2

1/72

1,78

0,257

1458

Sklenka Rajmund,
rod Sklenka

18.09.1937

Hviezdoslavova
č.378/24, Nová
Baňa, 968 01, SR

4-541/3

7/12

56,00

8,103

I

10

1461

Staňková
Drahomíra, rod.
Šťastná

27.12.1939

Vinohrady č.60,
Brno, 602 00, ČR

4-539/3

2/24

7,00

1,013

1466

Ševčiková Renata,
rod. Kíslerová

30.11.1964

Jesenského
č. 1512/57, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-549/2

1/32

4,78

0,692

1466

Ševčiková Renata,
rod. Kislerová

30.11.1964

Jesenského
č.1512/57, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-550/2

1/32

3,66

0,529

1469

Škriniar Peter, rod.
Škriniar

18.11.1981

Sládkovičova
č.500/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

257/1

1/24

115,38

22,256

1469

Škriniar Peter, rod.
Škriniar

18.11.1981

Sládkovičova
č.500/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

444/2

1/24

13,21

0,263

1469

Škriniar Peter, rod.
Škriniar

18.11.1981

Sládkovičova
č.500/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

712/2

1/24

8,92

1,290

1471

Štyri Peter, rod.
Štyri

17.03.1953

Potočná č. 226,
Hliník nad Hronom.
966 01, SR

4-542/2

2/24

10,67

1,543

1471

Štyri Peter, rod.
Štyri

17.03.1953

Potočná č.226,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-543/2

5/48

9,38

1,356

1510

Vanková Ľubica,
rod. Ondríková

16.01.1961

č.231, Slaská, 966
22, SR

4-563/2

12/24

13,00

1,880

1516

Vozárová Eva, rod.
Skladanová

30.05.1951

K.Marxa č. 1439/28,
Levice, 934 01, SR

4-539/4

1/12

6,33

0,917

1516

Vozárová Eva, rod.
Skladanová

30.05.1951

K.Marxa č. 1439/28,
Levice, 934 01, SR

4-539/4

1/4

19,00

2,750

1516

Vozárová Eva, rod.
Skladanová

30.05.1951

K.Marxa č. 1439/28,
Levice, 934 01, SR

4-551/2

3/18

25,83

3,738

1581

Pelanová Katarína,
rod. Ulbríková

25.03.1960

Horná č.2557/1,
Bratislava, 831 02.
SR

4-563/2

3/24

3,25

0,470

1582

Olajcová Katarína,
rod. Fabianová

04.11.1950

Ľ.Štúra č.524, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-529/4

1/6

4,50

0,652

1582

Olajcová Katarína,
rod. Fabianová

04.11.1950

Ľ.Štúra č.524, Hliník
nad Hronom, 966
01, SR

4-535/4

1/3

51,00

7,380

1610

Dôrnhóferová
Mária, rod.
Sámelová

17.02.1959

Royova č. 1655/14,
Piešťany, 921 01,
SR

4-529/3

1/3

7,67

1,110

1610

Dôrnhôferová
Mária, rod.
Sámelová

17.02.1959

Royova č. 1655/14,
Piešťany, 921 01,
SR

4-555/3

1/5

9,80

1,418

1610

Dôrnhôferová
Mária, rod.
Sámelová

17.02.1959

Royova č. 1655/14,
Piešťany, 921 01.
SR

4-564/4

5/12

1,67

0,242

1611

Bodor Róbert, rod.
Bodor

22.05.1975

Opatovská č.499,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-532/4

1/2

43,00

6,220

1611

Bodor Róbert, rod.
Bodor

22.05.1975

Opatovská č.499,
Hliník nad Hronom,
966 01, SR

4-537/2

1/8

25,38

3,671

11

1612

Barjaková Marta,
rod. Barjaková

02.11.1956

Š.Moysesa
č.424/63, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-532/3

1/6

14,33

2,073

1612

Barjaková Marta,
rod. Barjaková

02.11.1956

Š.Moysesa
č.424/63, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-536/3

1/36

3,64

0,527

1612

Barjaková Marta,
rod. Barjaková

02.11.1956

Š.Moysesa
č.424/63, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

4-546/2

1/36

3,03

0,438

1613

Štyriová Blažena,
rod. Štyriová

06.06.1958

Kukučínova č.770/4,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-542/2

2/24

10,67

1,543

1613

Štyriová Blažena,
rod. Štyriová

06.06.1958

Kukučínova č.770/4,
Žiar nad Hronom,
965 01, SR

4-543/2

5/48

9,38

1,356

b) neznámym vlastníkom, za ktorých požiadal o vyrovnanie správca pozemkov Slovenský
pozemkový fond
o.e.

Priezvisko meno
rod., titul

Dátum
nar.

Rodné
číslo

Adresa

Parcela
uo

Podiel

Výmera
podielu
Im2l

Výška
náhrady
/EUR/

Typ
účastníka

1

Abrahám Ján, rod.
Abrahám

4-564/3

1/1

7.00

1,010

3

3

Abrahám Ľudovít,
rod. Abrahám

4-552/2

1/32

4,84

0,701

3

4

Abrahám Peter,
rod. Schwarz

4-552/2

1/16

9,69

1,402

3

5

Abrahám Štefan,
rod. Abrahám

4-552/2

1/32

4.84

0,701

3

6

Abrahám Štefan,
rod. Abrahám

4-552/2

1/32

4,84

0,701

3

7

Abrahámová
Emília, rod.
Abrahámová

4-552/2

1/32

4,84

0,701

3

8

Abrahámová
Margita, rod.
Abrahámová

4-552/2

1/32

4.84

0.701

3

20

Baran Ladislav,
rod. Baran

2-178/2

1/24

44,04

6,373

3

21

Baran Matúš, rod.
Baran

2-178/2

1/24

44,04

6.373

3

23

Baranová Anna,
rod. Barniaková

31.07.1908

2-175/2

1/36

13.64

1,974

3

24

Baranová Anna,
rod. Škriniarová

13.10.1908

2-202/2

1/8

46,63

6,746

3

34

Barniak Ján, rod.
Barniak

2-175/2

1/360

1,36

0.197

3

18.10.1915

12

38

Barniaková Zita,
rod. Urblíková

54

Bieliková Katarína,
rod. Hochsteinová

84

Bojová Mária, rod.
Stolárová

99

Búgel Viktor, rod.
Búgel

107

2-180/2

1/6

100,33

14.518

3

2-179/4

1/2

239,00

34,585

3

10.07.1926

4-552/2

1/8

19.38

2,804

3

11.02.1924

4-555/4

3/4

24,75

3,585

3

Chmelík Ján, rod.
Chmelík

638/2

1/2

37,00

5,045

3

109

Chmelíková Mária,
rod. Kukučková

638/2

1/2

37.00

5.045

3

110

Chobotová
Magdaléna, rod.
Chobotová

4-549/2

1/16

9.56

1,384

3

110

Chobotová
Magdaléna, rod.
Chobotová

4-550/2

1/16

7,31

1,058

3

120

Čerfaská Mária,
rod. Šurková

2-179/3

1/2

224.50

32,485

3

120

Cert'aská Mária,
rod. Šurková

2-204/3

1/2

66,50

9,625

3

121

Čerťaský Ján, rod.
Čerťaský

26.11.1915

2-179/3

1/2

224,50

32.485

3

121

Čerťaský Ján, rod.
Čerťaský

26.11.1915

2-204/3

1/2

66.50

9.625

3

132

Čížiková Mária,
rod.
Priehradniková

4-528/3

1/1

9,00

1,300

3

140

Danko Michal, rod.
Danko

285

1/30

94,83

11.303

3

145

Danková Anna,
rod. Švogríková

285

1/30

94.83

11,303

3

147

Danková Rozália,
rod. Barniaková

2-175/2

1/36

13,64

1,974

3

150

Dekýš Alojz. rod.
Dekýš

4-534/4

1/84

1.37

0.198

3

158

Dekýš Štefan, rod.
Dekýš

4-534/4

1/21

5,48

0,792

3

159

Dekýš Tobiáš, rod.
Dekýš

4-534/4

1/15

7,67

1,109

3

164

Dekýšová
Jozefína, rod.
Dekýšová

4-534/4

1/21

5.48

0.792

3

14.12.1917

02.07.1943

13

165

Dekýšová Mária,
rod. Dekýšová

4-534/4

1/21

5,48

0,792

3

166

Dekýšová Marta,
rod. Dekýšová

4-534/4

1/15

7,67

1,109

3

167

Dekýšová Paulína,
rod. Dekýšová

4-534/4

1/15

7,67

1,109

3

170

Demková Verona,
rod. Hrmová

4-554/4

1/1

47,00

6.800

3

171

Dobiáš Ján, rod.
Dobiáš

4-531/3

1/2

57,00

8,250

3

172

Dobíášová Terézia,
rod. Švehlíková

4-531/3

1/2

57,00

8.250

3

176

Doletina Alojz, rod.
Doletina

4-561/2

1/12

3,67

0,531

3

177

Doletina Jozef, rod.
Doletina

4-561/2

1/12

3,67

0,531

3

181

Doletina Vojtech,
rod. Doletina

4-561/2

1/12

3,67

0,531

3

183

Doletinová llona,
rod. Doletinová

4-555/3

1/5

9,80

1.418

3

184

Doletinová Mária,
rod. Doletinová

4-561/2

1/12

3,67

0,531

3

185

Doletinová Pavlína,
rod. Doletinová

4-561/2

1/12

3.67

0,531

3

186

Doletinová Pavlína,
rod. Hrmová

4-548/2

1/2

74,50

10,780

3

187

Doletinová
Štefánia, rod.
Zliechovcová

22.05.1930

4-549/2

1/16

9.56

1,384

3

187

Doletinová
Štefánia, rod.
Zliechovcová

22.05.1930

4-550/2

1/16

7,31

1,058

3

188

Dolnická Mária,
rod. Dolnická

4-563/2

3/24

3.25

0,470

3

211

Dvornáková Anna,
rod. Danková

832/2

1/20

230,80

40.239

3

222

Ferko Štefan, rod.
Ferko

2-200/2

1/4

26.00

3,763

3

231

Finka Ján, rod.
Finka

4-542/2

1/6

21,33

3.087

3

233

Finková Katarína,
rod. Finková

4-542/2

1/288

0.44

0,064

3

28.07.1921

14

235

Flimelová llona :
rod. Beňová

4-549/2

1/4

38,25

5,535

3

235

Flimelová llona,
rod. Beňová

4-550/2

1/4

29.25

4,233

3

237

Flimerová
Gabriela, rod.
Flimerová

4-539/4

1/8

9,50

1.375

3

238

Fridrichová Anna,
rod. Fridrichová

2-181/2

1/16

16,31

2,361

3

253

Gocníková
Bernardína, rod.
Tesáková

03.03.1928

2-177/3

1/6

94.00

13.602

3

253

Gocníková
Bernardína, rod.
Tesáková

03.03.1928

2-177/4

1/6

69,50

10,057

3

285

Hlinková Mária
Valentína, rod.
Libová

4-536/3

1/12

10,92

1,580

3

285

Hlinková Mária
Valentína, rod.
Libová

4-546/2

1/12

9,08

1,314

3

286

Hlinková Paulína,
rod. Hlinková

4-538/3

1/1

84,00

12,150

3

294

Hrdá Anna, rod.
Hrdá

4-559/2

1/12

4,75

0.688

3

297

Hrdý Miroslav, rod.
Hrdý

4-559/2

1/12

4,75

0,688

3

330

Hrmo Tibor, rod.
Hrmo

29.08.1934

6-817/1

2/4

94.50

7,555

3

332

Hrmo Vít, rod.
Hrmo

26.03.1937

6-817/1

2/4

94,50

7.555

3

379

Jáger Daniel, rod.
Jáger

29.09.1934

776/43

1/4

57,75

2,743

3

391

Kabina Anton, rod.
Kabina

6817/176

2/6

68.00

5,323

3

394

Kabina Ľudovit,
rod. Kabina

6817/176

2/6

68,00

5.323

3

404

Kabinová Mária,
rod. Libová

4-553/4

1/2

27.00

3,905

3

415

Karul Ján, rod.
Karul

4-562/3

1/1

19,00

2.750

3

415

Karul Ján, rod.
Karul

4-562/4

1/1

17,00

2,460

3

428

Keníž Jozef, rod.
Keníž

4-547/2

1/2

66.00

9,550

3

15

436

Klement Ernest,
rod. Klement

4-549/2

1/8

19,13

2,768

3

436

Klement Ernest,
rod. Klement

4-550/2

1/8

14,63

2,116

3

445

Koková Helena,
rod. Tesáková

23.10.1911

2-177/3

1/6

94,00

13.602

3

445

Koková Helena,
rod. Tesáková

23.10.1911

2-177/4

1/6

69.50

10,057

3

502

Krajčiová Emília,
rod. Bieliková

11.11.1919

2-204/4

1/6

4,83

0,700

3

571

Kúštik Jozef. rod.
Kúštik

4-561/2

1/2

22,00

3,185

3

575

Kyslerová Alžbeta,
rod. Kyslerová

4-554/3

1/1

64,00

9.260

3

578

Lauková Mária,
rod. Barniaková

2-175/2

1/36

13.64

1,974

3

584

Llbová Katarína,
rod. Libová

4-553/4

1/2

27,00

3,905

3

585

Libová Paulína,
rod. Libová

4-536/3

3/36

10,92

1.580

3

609

Lupták Stanislav,
rod. Lupták

4-534/4

1/54

2,13

0.308

3

623

Majerová Rozália,
rod. Weissová

438/2

1/12

240.00

5,679

3

641

Mauréry Alojz, rod.
Mauréry

4-542/2

1/32

4.00

0,579

3

643

Mauréryová
Martina, rod.
Valentová

4-543/2

3/16

16,88

2.441

3

646

Mečiar Jozef, rod.
Mečiar

4-540/2

1/4

44,00

6.368

3

647

Mečiar Ľudovít,
rod. Mečiar

4-558/2

1/4

8.50

1,230

3

648

Mečiar Milan, rod.
Mečiar

4-559/2

1/8

7,13

1,031

3

649

Mečiar Štefan, rod.
Mečiar

4-540/2

1/4

44,00

6.368

3

650

Mečiar Vojtech,
rod. Mečiar

4-558/2

1/8

4,25

0.615

3

655

Mesiariková Viera,
rod. Mesiariková

4-549/2

1/16

9.56

1,384

3

03.02.1920

16

655

Mesiariková Viera,
rod. Mesiariková

4-550/2

1/16

7.31

1,058

3

671

Mončeková Mária,
rod. Mončeková

4-542/2

1/32

4.00

0,579

3

672

Mužík Alfonz, rod.
Mužík

2-199/2

1/12

5,67

0.820

3

673

Mužík Ján, rod.
Mužík

2-199/2

1/12

5,67

0,820

3

674

Mužík Miroslav,
rod. Mužík

2-199/2

1/12

5,67

0,820

3

676

Mužík Štefan, rod.
Mužík

2-199/2

1/12

5.67

0,820

3

677

Mužíková Matiida,
rod. Mužíková

2-199/2

1/12

5.67

0.820

3

678

Mužíková Matiida,
rod. Pulišová

2-199/2

1/2

34,00

4,920

3

693

Obertáš Ján, rod.
Obertáš

4-558/2

1/10

3,40

0,492

3

694

Obertáš Jozef, rod.
Obertáš

4-558/2

1/10

3,40

0,492

3

694

Obertáš Jozef, rod.
Obertáš

4-558/2

3/10

10.20

1.476

3

704

Olajcová Mária,
rod. Marková

4-539/4

1/4

19,00

2.750

3

712

Ondrík Ján, rod.
Ondrík

4-527/2

1/6

0,33

0,048

3

714

Ondríková Mária,
rod. Skladanová

4-527/2

1/2

1,00

0,145

3

731

Pajeríková
Katarína, rod.
Doletinová

4-555/3

1/5

9,80

1,418

3

744

Petrušová Anna,
rod. Petrušová

340

17/1224

380.49

37.982

3

778

Rajčan Štefan, rod.
Rajčan

12.11.1921

4-560/2

1/6

9,17

1,327

3

797

Sámel Jozef, rod.
Sámel

23.08.1948

4-529/3

1/21

1,10

0,159

3

814

Senko Emerich,
rod. Senko

4-533/3

1/9

20,78

3,007

3

815

Senko Imrich, rod.
Senko

4-533/3

2/9

41,56

6,013

3

05.11.1925

16.10.1911

17

826

Sklenka Ján, rod.
Sklenka

4-541/3

1/24

4,00

0,579

3

827

Sklenka Jozef, rod.
Sklenka

4-541/3

1/12

8,00

1,158

3

829

Sklenka Štefan,
rod. Sklenka

4-541/3

1/12

8,00

1.158

3

830

Sklenková Mária,
rod. Sklenková

4-541/3

1/24

4.00

0,579

3

838

Slivková Katarína,
rod. Abrahámová

4-552/2

1/32

4.84

0,701

3

846

Spišiaková
Adalberta, rod.
Spišiaková

4-553/3

1/3

21,33

3,087

3

847

Spišiaková Emília,
rod. Spišiaková

4-553/3

1/3

21,33

3.087

3

855

Straka Peter, rod.
Straka

4-549/2

1/16

9,56

1.384

3

855

Straka Peter, rod.
Straka

4-550/2

1/16

7.31

1,058

3

856

Straka Vojtech,
rod. Straka

4-549/2

1/16

9,56

1,384

3

856

Straka Vojtech,
rod. Straka

4-550/2

1/16

7,31

1,058

3

873

Šouc Julián, rod.
Šouc

4-563/2

1/24

1,08

0.157

3

875

Šoucová Helena,
rod. Šoucová

4-563/2

1/24

1,08

0.157

3

878

Štetlnová Martina,
rod. Štetinová

4-542/2

1/32

4,00

0,579

3

885

Šurková Mária,
rod. Šurková

2-202/2

1/8

46.63

6,746

3

888

Šutarová
Augustína, rod.
Finková

4-542/2

1/288

0.44

0.064

3

907

Tesák Jozef, rod.
Tesák

16.12.1915

2-177/3

1/6

94,00

13.602

3

907

Tesák Jozef, rod.
Tesák

16.12.1915

2-177/4

1/6

69,50

10,057

3

940

Urblík Ján, rod.
Urblík

03.11.1907

2-198/2

1/3

12,33

1,783

3

941

Urblík Jozef. rod.
Urblík

2-203/2

1/6

62.50

9,043

3

18

944

Urblík Ľudovít, rod.
Urblik

10.02.1931

2-203/2

1/18

20,83

3.014

3

945

Urblík Ľudovít, rod.
Urblík

02.05.1902

2-180/2

1/6

100,33

14.518

3

958

Urblíková Mária,
rod. Urblíková

23.01.1916

2-180/2

1/6

100,33

14,518

3

960

Urminčeková
Lenka, rod.
Urminčeková

4-559/2

1/12

4.75

0.688

3

966

Vallo Ján, rod.
Vallo

4-542/2

2/24

10,67

1.543

3

966

Vallo Ján, rod.
Vallo

4-543/2

5/48

9,38

1,356

3

969

Vallová Rozália,
rod. Sklenková

4-533/3

1/3

62.33

9,020

3

969

Vallová Rozália,
rod. Sklenková

4-533/4

1/1

161,00

23,300

3

982

Vencel Ivan, rod.
Vencel

4-556/4

5/192

0,60

0,087

3

982

Vencel Ivan, rod.
Vencel

4-557/2

5/192

1,04

0.151

3

983

Vencel Ján, rod.
Vencel

18.04.1919

4-556/4

3/32

2,16

0.312

3

983

Vencel Ján, rod.
Vencel

18.04.1919

4-557/2

3/32

3,75

0,543

3

1011

Zliechovcová
Rozália, rod.
Demková

09.02.1907

4-541/4

1/2

43.00

6,220

3

1013

Zliechovec Štefan,
rod. Zliechovec

4-541/4

1/2

43.00

6.220

3

1391

Lipovčan Ivan, rod.
Lipovčan

2-204/4

1/12

2,42

0.350

3

III.

13.05.1958

podľa § 11 ods. 12 zákona č. 330/1991 Zb. dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia
vznikajú iné vecné práva k novým pozemkom:
a) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor zriaďuje v súlade s § 151 a) až
m) Občianského zákonníka záložné právo k novým pozemkom, na základe skutočností,
že vlastník mal na parcelách registra pôvodného stavu zapísané záložné právo v evidencii
nehnuteľností na základe nižšie uvedených listín nasledovne:

19

Ťarchy preberané z údajov katastra
Vlastník, na ktorého sa v rámci
parcely vzťahuje ťarcha

Číslo
parcely

Znenie ťarchy

2100

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628825-89/2014 - pol. 148/15

2101

O.č.

Podiel

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

SR-Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Radničné námestie
č.8, Banská Štiavnica, 969 55, SR

1591

1/1

2101

Z 1279/15 - vecné bremeno - umiestnenie elektroenergetického
zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP č.31628826-89/2014
v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 - pol.938/15

SR-Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Radničné námestie
č.8, Banská Štiavnica, 969 55, SR

1591

1/1

2101

V1049/15, Z 1265/15 - vecné bremeno - povinnosť a) - strpieť existenciu
kanalizačného potrubia opravného z vecného bremena a jeho
ochranného pásma, a to v rozsahu dielov č.10,11,12,13,14,15
vymedzených geometrickým plánom č.31628826-92/2014, b) - umožniť v
nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automibilmi,
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených so
zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného Národná diaľničná
spoločnosť a.s.. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35 919 001 pol. 1300/15

SR-Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Radničné námestie
č.8, Banská Štiavnica, 969 55, SR

1591

1/1

2107

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

SR-Slovenský pozemkový fond.
Búdková č.36. Bratislava. 817 15,
SR

851

1/1

2107

V 1049/15, Z 1265/15 - vecné bremeno - povinnosť a) - strpieť existenciu
kanalizačného potrubia oprávného z vecného bremena a jeho
ochranného pásma, a to v rozsahu dielov č.10,11,12,13,14,15
vymedzených geometrickým plánom č.31628826-92/2014, b) - umožniť v
nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automibilmi,
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených so
zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného Národná diaľničná
spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35 919 001 pol. 1300/15

SR-Slovenský pozemkový fond,
Búdková č.36. Bratislava, 817 15,
SR

851

1/1

2109

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

2110

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

2111

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45.
Bratislava. 821 09. SR

679

1/1

2112

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja, Nám.SNP
č.23, Banská Bystrica. 974 01, SR

1592

1/1

2113

V1538/15 - vecné bremeno - zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v
povinnosti strpieť uloženie vodovodného potrubia na pozemku a vstupu
na pozemok za účelom opravy a údržby vodovodného potrubia v rozsahu
geometrického plánu č.44562578- 049/2015 v prospech Kováč Stanislav
r.Kováč nar.11.12.1970 ako aj každého ďalšieho vlastníka pozemku 2241
{predtýmCKN parc.č. 1875/4) a rodinného domu č.s.144 - pol. 1508/15

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja, Nám.SNP
č.23, Banská Bystrica, 974 01, SR

1592

1/1

2113

V 1538/15 - vecné bremeno - zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v
povinnosti strpieť uloženie vodovodného potrubia na pozemku a vstupu
na pozemok za účelom opravy a údržby vodovodného potrubia v rozsahu
geometrického plánu č.44562578- 049/2015 v prospech Kováčová
Jarmila r.Rafaelová nar.6.10.1964 ako aj každého ďalšieho vlastníka
pozemku 2241 (predtýmCKN parc.č.1875/4) a rodinného domu č.s.144 pol. 1508/15

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja, Nám.SNP
č.23. Banská Bystrica, 974 01, SR

1592

1/1

20

2124

Exekučné záložné právo v prospech : Exekútorský úrad Banská Bystrica,
Robotnícka 4, 974 01 Banská Bystrica , súd. ex. JUDr. Eleonóra Nosková
na základe Z 798/14 - Exekučný príkaz EX 665/13 na vykonanie exkúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa
18.3.2014 - listina zapísaná dňa 27.3.2014 -pol. 442/14

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2124

Z 1459/15 - Exekučné záložné právo EX 47014/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý, PhD. v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava V, IČO: 35 724 803 zo dňa 03.05. 2015 - listina
zapísaná dňa 15.06.2015 - pol. 1058/15

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980. ČSA č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2124

Z 1461/15 - Exekučné záložné právo EX 44853/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý, PhD. v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811
09 Bratislava I, IČO: 35 807 598 zo dňa 03.06. 2015 - listina zapísaná dňa
15.06.2015 - pol. 1059/15

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2124

Z 2584/15 - Exekučné záložné právo EX 41975/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý PhD. v prospech CD Consulting s.r.o.. Politických vézňú
1272/21,110 00 Praha 1. Česká republika 26429705 zo dňa 13.10.2015listina zapísaná dna 22.10.2015 - pol. 1856/15

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA Č.211/57.
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2150

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad so sídlom Sad
SNP 666/12, 010 01 Žilina, súdny exekútor JUDr. Marián Janec na
základe Z 3369/13 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 854/13 zo dňa 18.10.2013 (povinný Vencelová Jana) - listina
zapísaná dňa 2138/13

Vencelová Jana, nar. 02.11.1966.
Hviezdoslavova č.280/6. Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

1514

138/922

2201

Z 1279/15 - vecné bremeno - umiestnenie elektroenergetického
zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP č.31628826-89/2014
v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 - pol.938/15

Pulišová Anna

773

1/2

2201

Z 1279/15 - vecné bremeno - umiestnenie elektroenergetického
zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP č.31628826-89/2014
v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 - pol.938/15

Golebiowski Peter. nar.
01.07.1982, Ing., A.Dubčeka
č.39/50. Žiar nad Hronom, 965 01,
SR

1259

1/2

2202

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

2203

Z 1279/15 - vecné bremeno - umiestnenie elektroenergetického
zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP č.31628826-89/2014
v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 - pol.938/15

Klimentová Eva, nar. 27.01.1961,
Ing., Lipová č.3310/31, Zvolen,
960 01, SR

441

1/1

2211

Exekútorský úrad Nitra, Ul.Plaristlcká 2, 949 01 Nitra, súdny exekútor
Mgr.Erik Tóth - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnsti Ex 439/03 zo dňa
12.9.2003, P1 223/03 (Magula Karol Ing.) - pol. 760/03

Magula Karol. nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/1

2211

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre: Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

1/1

2211

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.
Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško na
základe Z 1074/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 2823/2013-14 zo dňa 1.4.2014 (povinný Magula Karol) - listina
zapísaná dňa 22.4.2014 - pol.569/14

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

1/1

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Baloghová Mária, nar. 13.09.1950,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

7000/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Barátová Anna, nar. 11.04.1954,
Šoltésovej č.704/37, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

29

4666/1455893

21

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. -pol.284/99, 2471/16

Barniak Máríus, nar. 26.03.1976,
Partizánska č.63, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

35

4289/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Baxová Alexandra, nar.
16.11.1967, Jesenského č. 17, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

40

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Beňová Terézia, nar. 01.10.1945,
Mgr., Jesenského č.875/64, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

50

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Bieleschová Helena, nar.
07.12.1960, Ing., A.Štefanku
č.898/1, Žiar nad Hronom. 965 01,
SR

53

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Binderová Mária, nar. 03.06.1953,
Kukučínova č.767/21, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

56

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Boboková Elena, nar. 03.03.1949,
6.131, Ladomerská Vieska, 965
01, SR

59

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Bohošová Slavka, nar.
22.03.1970, Sládkovičova č.22/39,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

65

260/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Bojo Milan, nar. 16.01.1950,
MUDr.. Námestie Pod Krížom
č.66/19, Poniky, 976 33, SR

75

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Broda Milan, nar. 02.11.1953,
Ing., A.Dubčeka č.388/20. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

92

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

135

16332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Danko Jozef, nar. 29.03.1949,
Šoltésovej č.690/9. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

137

2334/1455893

22

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť • V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Danko Július, nar. 15.10.1943,
Lúčna č.894/5, Žiar nad Hronom.
965 01, SR

139

18666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, • vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Dekýš Jozef, nar. 30.10.1963,
Kuzmányho č.13, Banská
Bystrica, 974 01, SR

154

3499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Dekýš Peter, nar. 10.03.1966,
č.64, Hontianske Nemce, 962 65,
SR

157

3499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Dodek Martin, nar. 22.07.1965,
Mgr., A.HIinku č.7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

174

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Dvonč Milan, nar. 10.06.1948,
Jesenského č.842/31, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

199

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Dvonč Miroslav, nar. 23.06.1949,
Podhorská č. 510/11. Lutila, 966
22, SR

201

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Dvornák Peter. nar. 23.05.1935,
MUDr., Dobšinského č.1521/28.
Zlaté Moravce, 953 01, SR

210

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Dvornáková Emília, nar.
03.04.1926, šoltésovej č.730/48,
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

213

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Fedáková Anna. nar. 01.03.1934,
Svätokrížske námestie č.234/8,
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

221

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Filús Milan. nar. 29.11.1975,
Partizánska č. 109/61, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

225

17293/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Gajdošová Zuzana, nar.
12.08.1959. Ing., Javornícka
č.6180/12, Banská Bystrica, 974
11, SR

243

23332/1455893

23

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Galandová Emília, nar.
03.02.1929

244

5278/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Gašpariková Juliana, nar.
28.05.1951, Bernolákova č.559/4,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

251

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

259

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hrmo Pavol, nar. 23.11.1951,
Jesenského č.861/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

323

11666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hrmová Jana, nar. 28.12.1959,
Č.208, Lovča, 966 21, SR

340

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hudec Ján, nar. 19.08.1954. SNP
č.597/45, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

353

1167/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hurtík Ladislav, nar. 01.07.1927,
Záhradná č.653/5, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

359

8167/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hurtik Pavol, nar. 15.02.1953,
V.Rybničkách č.716. Sušiče, 342
01, ČR

361

14166/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hurtík Peter, nar. 28.11.1962,
Svätokrížske námestie č.272/51,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

362

20500/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Hurtík Peter, nar. 25.04.1966,
Hviezdoslavova č.283/40, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

363

27998/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Jarošová Elena, nar. 26.05.1947,
Ing., Blumentálskač.2726/17,
Bratislava, 811 07, SR

385

83995/1455893

24

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kenížová Mária, nar. 02.01.1945,
Opatovská č.785/8, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

429

11666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kmeťová Terézia, nar.
26.03.1931, Sov.armády č.353,
Hliník nad Hronom, 966 01, SR

443

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kosorínová Anna, nar.
23.04.1937, Penzión Dominik
č.440. Veľká Lehota. 966 41, SR

460

27998/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Kováč Ján, nar. 04.11.1949,
Partizánska č. 128/111, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

474

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kováč Jozef, nar. 27.06.1947,
Záhradná č.654/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

476

11666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kováč Jozef, naj. 12.04.1952,
Lúčna č.893/4. Žiar nad Hronom,
965 01, SR

478

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kozárová Anna. nar. 18.05.1935.
Záhradná č.669/2, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

500

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Kukučka Jozef, nar. 11.07.1948,
Ing., Šoltésovej č. 686/1, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

520

1167/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kukučka Zoltán, nar. 29.03.1934,
Jesenského č.875/62, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

535

11666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. -pol.284/99, 2471/16

Kukučková Gabriela, nar.
24.03.1940, Jesenského č.875/62,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

539

3499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Kukučková Helena, nar.
19.04.1943, Mgr., Haydnova
č.4725/17, Bratislava, 811 02. SR

540

7000/1455893

25

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Kulhánková Mária, nar.
10.08.1931, č. 161, Bzenica. 966
01, SR

546

7000/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kuníková Mária Vlasta, nar.
29.01.1930, MUDr., Barakova
č.29, Lučenec, 984 01, SR

547

7000/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. -pol.284/99, 2471/16

Kúšová Júlia, nar. 03.03.1970,
Medzí vodami č.228/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

561

13999/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Líška Ján, nar. 26.09.1945.
Morovianska cesta č.24/1,
Handlová, 972 51, SR

587

1750/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Liška Jozef, nar. 22.03.1940,
Jesenského č.882/80, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

590

1750/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Lojka Július, nar. 30.03.1933,
Rudenkova č.823/16. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

600

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Lupták Miroslav, nar. 10.08.1964.
M.Benku č.7/20, Žiar nad Hronom,
965 01, SR

608

260/1455893

2227

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činností, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Magula Karol, nar. 20.07.1958.
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Magula Marián, nar. 09.02.1958,
Kukučínova č.775/14. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

621

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

624

27415/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Martinská Gabriela, nar.
06.01.1943, Doc.RNDr.CSc.,
Tatranská č. 1234/2, Košice. 040
01, SR

638

18666/1455893

26

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Mečiarová Gabriela, nar.
31.01.1944, S.Petruša č.180/6,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

652

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Neuschl Ján, nar. 01.10.1978,
Hviezdoslavova č.277/35, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

686

11666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činností, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Obertáš Pavel, nar. 16.06.1946,
A.HIinku č.753/14. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

696

3499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Orság Ján, nar. 19.08.1941, SNP
č.594/139. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

720

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Orságová Mária, nar. 08.10.1930,
Svítavská č.903/12, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

724

19249/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Pažmová Mária, nar. 04.01.1926,
A.HIinku č.741/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

737

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Puťošová Zlata, nar. 29.11.1943,
Krížna č. 18, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

774

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Rakovský Jozef, nar. 09.03.1945,
Kukučínova č.765/17, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

785

29165/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Ronchetti Valentína, nar.
30.12.1944, MUDr., Škarvana
č.4/36, Prievidza, 971 01, SR

792

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Sklenková Mária, nar. 07.08.1936,
Opatovská č.791/13. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

832

11666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Slašťanová Helena, nar.
04.03.1949, Tajovského č.552/32,
Žiar nad Hronom, 955 01, SR

835

11666/1455893

27

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Smetanyová Mária. nar.
25.01.1925, Dobšinského
č.1521/28, Zlaté Moravce, 953 01,
SR

840

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Sopkovičová Gizela, nar.
28.05.1930

842

583/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

SR-Slovenský pozemkový fond,
Búdková č.36, Bratislava, 817 15,
SR

851

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Škodová Helena, nar. 26.08.1958.
Jilemnického č.15/57, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

870

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Truben Peter, nar. 26.01.1952, Na
Súmedzí č.193, Lovča, 966 21,
SR

928

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Tulipánová Daniela, nar.
16.04.1960. Medzi vodami
č.225/24, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

932

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Urblíková Eleonora, nar.
29.06.1949, Š.Moysesa č.55/18,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

954

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Valachová Ľudmila, nar.
30.03.1930, SNP č.579/105, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

962

13999/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Valušková Mária. nar. 29.01.1941.
Hviezdoslavova č.279/43, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

970

1167/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Zúbrik Jozef, nar. 25.03.1949,
Ing.. Rudenkova č.4, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1021

23332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Zúbrik Jozef, nar. 12.02.1956,
Podhorská č. 569/16, Lutila, 966
22. SR

1022

9332/1455893

28

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Zúbrik Pavel, nar. 11.07.1958,
M.R.Štefánika č.456/44, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

1027

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Žemlová Mária, nar. 14.02.1946,
MUDr., Medzi vodami č.223/20,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1035

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Berkešová Oľga, nar. 20.06.1969,
Mgr., J.Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1211

15165/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Čierny Jaroslav, nar. 18.04.1963,
Kpt.Jaroša Č.20, Lutila, 966 22,
SR

1237

20415/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Danková Zdenka, nar.
06.06.1948, Mgr., M.R.Štefáníka
Č. 1049/72, Martin, 036 01, SR

1239

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Dubnická Viera, nar. 23.03.1963,
Ing., Palisády č.693/9, Bratislava,
811 03, SR

1247

8167/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Filus Ján, nar. 23.07.1951,
Tajovského č.539/24/54, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1253

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Greguš Ján, nar. 01.04.1956,
MVDr., Revlštské Podzámčie
č.31, Žarnovica, 966 81, SR

1262

7000/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Heilerová Amália, nar.
16.07.1956, Hviezdoslavova
č.281/18, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1274

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hrčka Dušan, nar. 06.10.1950,
Kpt.Jaroša č.347/1, Lutila. 966 22,
SR

1283

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hrošová Zuzana, nar. 02.08.1961,
Ing., Kokšovská č.32, Valaliky,
044 1 3, SR

1307

9332/1455893

29

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hurtík Milan, nar. 19.04.1954,
Ing., Koprivnická č.2375/28,
Bratislava, 841 01, SR

1311

2916/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7,10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Janečková Mária, nar.
05.04.1948. č.77, Bystrička, 038
04. SR

1314

2334/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kapsová Otília, nar. 18.06.1935,
Mgr., Krátka ulica č.229/4,
Kováčová, 962 37, SR

1331

1167/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Karniš Róbert, nar. 06.01.1970,
Na Brázdach č.645/16, Rybáre,
962 31, SR

1333

20999/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Klimanová Mária, nar. 12.12.1952,
LMajerského č.585, Hliník nad
Hronom, 966 01, SR

1342

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kovalčíková Gabriela, nar.
20.03.1969, Ing., Dr.Jánskeho
č.473/17, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1368

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Krahulcová Mária, nar.
28.04.1951, Mierová č.633, Hliník
nad Hronom, 966 01, SR

1369

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kukučková Anna, nar. 14.11.1949,
Š.Moysesa č.11/10, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1377

13416/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činností, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Kukučková Iveta, nar. 21.07.1962,
Ing.. SNP č.52/36, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1378

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Líšková Mária, nar._08.09.1940,
Jiráskova č.397/7. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1394

11666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Lupták Ivan, nar. 14.05.1946,
Tajovského č.539/28, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

1396

1167/1455893

30

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Lupták Jozef, nar. 12.12.1954,
Ing., Pohraničníkov č.515/56,
Bratislava, 951 01, SR

1397

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Luptáková Terézia, nar.
17.11.1955, Pod Háj č.625/1, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1398

3499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Považan Milan, nar. 07.01.1955,
MUDr., JAKomenského
č.2166/7, Zvolen, 960 01, SR

1429

8167/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - poi.284/99, 2471/16

Pružinová Anna, nar. 14.05.1969,
Šášovské Podhradie č.29, Žiar
nad Hronom, 965 01. SR

1436

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Rakovská Jindňška, nar.
13.03.1931, A.Kmeťa č.339/15,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1440

11150/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021 -07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Sedliak Adam, nar. 02.08.1989,
Gazdovská č.84/11, Lutila, 966
22, SR

1450

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Slamková Viera, nar. 16.03.1949,
Ing., Dr.Jánskeho č.447/5, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1459

5250/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Štefančová Magdaléna, nar.
19.07.1951, Bernolákova
č.560/10, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1462

3499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99. 2471/16

Šipošová Terézia, nar.
14.12.1953, Veternícka č.174/76,
Kremnica, 967 01. SR

1468

4666/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

1500

120224/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

1504

83744/1455893

31

Urblík Vladimír, nar. 19.04.1970,
JUDr., Š.Moysesa č.423/55, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potruble poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Vallová Jarmila, nar. 17.03.1953,
Internátna č.63/1, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1508

3499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Záhorský Miloš, nar. 03.07.1963.
Ing.. M.R.Štefánika č.2583/27,
Zvolen, 960 01, SR

1518

23332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Zúbrik Jozef, nar. 19.01.1954,
Ing., R.Viesta č.58, Martin, 036
01, SR

1525

9332/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Zúbrik Milan, nar. 07.02.1966,
Ing.PhD., Jesenského č.870/52,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1526

25665/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Zúbrik Peter, nar. 30.06.1950,
J.Horvátha č.956/98, Kremnica,
967 01, SR

1527

12833/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

RakovskýJán, nar. 20.10.1957,
M.R.Štefánika č.460/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1561

14515/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Hrivňáková Bronislava, nar.
21.05.1978, Tomášíkova
č. 15950/10C, Bratislava. 821 01,
SR

1577

45497/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Rakovský Martin, nar. 07.11.1973,
Bellušova č.889/20, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1578

45497/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Gallo Juraj, nar. 15.04.1976,
Bottova Č. 183/20, Lutila. 966 22.
SR

1579

10499/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Berkeš Dušan, nar. 19.06.1965,
Ing., J.Kráľa č.900/9. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

1585

7000/1455893

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľností je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/S9, 2471/16

Kapusta Zdenko, nar. 03.10.1961,
Trubin č.250, Lovčica-Trubín, 966
23. SR

1606

11666/1455893

32

2227

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Galandová Daniela, nar.
20.10.1952, Amurská 1396/8,
Košice-Nad jazerom. 040 12. SR

1607

4054/1455893

2228

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia. - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Mesto Žiar nad Hronom,
Š.Moysesa č.46, Žiar nad
Hronom, 965 19, SR

656

1/1

2229

V1538/15 - vecné bremeno - zriaduje sa vecné bremeno spočívajúce v
povinnosti strpieť uloženie vodovodného potrubia na pozemku a vstupu
na pozemok za účelom opravy a údržby vodovodného potrubia v rozsahu
geometrického plánu č.44562578- 049/2015 v prospech Kováč Stanislav
r.Kováč nar.11.12.1970 ako aj každého ďalšieho vlastníka pozemku 2241
(predtýmCKN parc.č. 1875/4) a rodinného domu č.s.144 - pol.1508/15

Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica,
Námestie SNP č. 19, Banská
Bystrica, 975 90, SR

788

1/1

2229

V 1538/15 - vecné bremeno - zriaduje sa vecné bremeno spočívajúce v
povinnosti strpieť uloženie vodovodného potrubia na pozemku a vstupu
na pozemok za účelom opravy a údržby vodovodného potrubia v rozsahu
geometrického plánu č.44562578- 049/2015 v prospech Kováčová
Jarmila r.Rafaelová nar.6.10.1964 ako aj každého ďalšieho vlastníka
pozemku 2241 (predtýmCKN parc.č.1875/4) a rodinného domu č.s.144 pol.1508/15

Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica,
Námestie SNP č. 19, Banská
Bystrica. 975 90, SR

788

1/1

2229

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p., Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Rímskokatolícka cirkev.
Biskupstvo Banská Bystrica,
Námestie SNP č. 19, Banská
Bystrica, 975 90. SR

788

1/1

2239

V 1538/15 - vecné bremeno - zriaduje sa vecné bremeno spočívajúce v
povinnosti strpieť uloženie vodovodného potrubia na pozemku a vstupu
na pozemok za účelom opravy a údržby vodovodného potrubia v rozsahu
geometrického plánu č.44562578- 049/2015 v prospech Kováč Stanislav
r.Kováč nar.11.12.1970 ako aj každého ďalšieho vlastníka pozemku 2241
(predtýmCKN parc.č.1875/4) a rodinného domu č.s.144 - pol.1508/15

Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica,
Námestie SNP č. 19, Banská
Bystrica, 975 90. SR

788

1/1

2239

V 1538/15 - vecné bremeno - zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v
povinnosti strpieť uloženie vodovodného potrubia na pozemku a vstupu
na pozemok za účelom opravy a údržby vodovodného potrubia v rozsahu
geometrického plánu č.44562578- 049/2015 v prospech Kováčová
Jarmila r.Rafaelová nar.6.10.1964 ako aj každého ďalšieho vlastníka
pozemku 2241 (predtýmCKN parc.č.1875/4) a rodinného domu č.s.144 pol.1508/15

Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica,
Námestie SNP č.19, Banská
Bystrica, 975 90, SR

788

1/1

2241

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Vranov nad
Topľou, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou, súdny exekútor
JUDr.Štefan Šviderský na základe Z 1677/09 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva EX 10512/1998-9 zo dňa
20.8.2009 (pre:Kováčová Jarmila - na CKN parc.č.1875/4 a
rod.dom.č.s.144) - listina zapísaná dňa 13.10.2009 - pol.1374/09

Kováč Stanislav, nar. 11.12.1970,
Partizánska č. 144/143, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1362

1/1

2246

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2247

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11.
Košice, 040 13. SR

619

9332/1455893

2248

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958.
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

33

2249

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5,11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11.
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2250

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11.
Košice, 040 13. SR

619

9332/1455893

2251

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol. nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2252

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2261

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2262

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2268

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958.
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2269

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958.
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Baloghová Mária, nar. 13.09.1950,
Svätokrížske námestie č.270/47.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

7000/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Barátová Anna, nar. 11.04.1954,
Šoltésovej č.704/37. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

29

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Barniak Márius, nar. 26.03.1976,
Partizánska č.63, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

35

4289/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Baxová Alexandra, nar.
16.11.1967. Jesenského č.17, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

40

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Beňová Terézia, nar. 01.10.1945,
Mgr., Jesenského č.875/64, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

50

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Bieleschová Helena, nar.
07.12.1960, Ing., A.Štefanku
č.898/1, Žiar nad Hronom, 965 01,
SR

53

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Binderová Mária. nar. 03.06.1953,
Kukučínova č.767/21, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

56

4666/1455893

34

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Boboková Elena, nar. 03.03.1949,
č.131, Ladomerská Vieska. 965
01, SR

59

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Bohošová Slavka, nar.
22.03.1970, Sládkovičova č.22/39.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

65

260/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Bojo Milan, nar. 16.01.1950,
MUDr., Námestie Pod Krížom
č.66/19, Poniky, 976 33, SR

75

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Broda Milan, nar. 02.11.1953,
Ing., A.Dubčeka č.388/20, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

92

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

135

16332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Danko Jozef, nar. 29.03.1949,
Šoltésovej č.690/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

137

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Danko Július, nar. 15.10.1943,
Lúčna č.894/5. Žiar nad Hronom.
965 01, SR

139

18666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dekýš Jozef, nar. 30.10.1963,
Kuzmányho č.13, Banská
Bystrica, 974 01, SR

154

3499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dekýš Peter, nar. 10.03.1966,
č.64, Hontianske Nemce, 962 65,
SR

157

3499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Dodek Martin, nar. 22.07.1965,
Mgr., A.HIinku č.7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

174

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvonč Milan, nar. 10.06.1948,
Jesenského č.842/31. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

199

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvonč Miroslav, nar. 23.06.1949,
Podhorská č.510/11. Lutila, 966
22, SR

201

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvornák Peter, nar. 23.05.1935.
MUDr., Dobšinského č.1521/28.
Zlaté Moravce, 953 01, SR

210

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvornáková Emília, nar.
03.04.1926, Šoltésovej č.730/48.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

213

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Fedáková Anna, nar. 01.03.1934,
Svätokrížske námestie č.234/8,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

221

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umíestneni
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Filús Milan, nar. 29.11.1975,
Partizánska č. 109/61, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

225

17293/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné _bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628825-89/2014 - pol. 148/15

Gajdošová Zuzana, nar.
12.08.1959, Ing., Javornícka
č.6180/12, Banská Bystrica, 974
11. SR

243

23332/1455893

35

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2S27/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Galandová Emília, nar.
03.02.1929

244

5278/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Gašparíková Jullana, nar.
28.05.1951, Bernolákova č.559/4.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

251

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

259

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrmo Pavol, nar. 23.11.1951,
Jesenského č.861/28, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

323

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrmová Jana, nar. 28.12.1959,
Č.208, Lovča, 966 21. SR

340

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hudec Ján, nar. 19.08.1954, SNP
č.597/45. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

353

1167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Ladislav, nar. 01.07.1927,
Záhradná č.653/5, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

359

8167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Pavol, nar. 15.02.1953,
V.Rybničkách č.716. Sušiče, 342
01, ČR

361

14166/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Hurtík Peter, nar. 28.11.1962,
Svätokrížske námestie č.272/51.
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

362

20500/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Peter, nar. 25.04.1966.
Hviezdoslavova č.283/40, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

363

27998/1455893

2270

Z4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Jarošová Elena, nar. 26.05.1947,
Ing., Blumentálskač.2726/17,
Bratislava. 811 07, SR

385

83995/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kenížová Mária, nar. 02.01.1945,
Opatovská č.785/8. Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

429

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Kmeťová Terézia, nar.
26.03.1931, Sov.armády č.353,
Hliník nad Hronom, 966 01. SR

443

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kosorínová Anna, nar.
23.04.1937, Penzión Dominik
č.440, Veľká Lehota. 966 41, SR

460

27998/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Kováč Ján. nar. 04.11.1949,
Partizánska č.128/111, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

474

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kováč Jozef, nar. 27.06.1947,
Záhradná č.654/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

476

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kováč Jozef, nar. 12.04.1952,
Lúčna č.893/4, Žiar nad Hronom,
965 01, SR

478

4666/1455893

1

36

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Kozárová Anna, nar. 18.05.1935,
Záhradná č.669/2, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

500

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučka Jozef, nar. 11.07.1948,
Ing.. Šoltésovej č.686/1, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

520

1167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučka Zoltán, nar. 29.03.1934,
Jesenského č.875/62, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

535

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučková Gabriela, nar.
24.03.1940, Jesenského č.875/62,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

539

3499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučková Helena, nar.
19.04.1943, Mgr., Haydnova
č.4725/17, Bratislava, 811 02, SR

540

7000/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kulhánková Mária, nar.
10.08.1931. č.161, Bzenica, 966
01, SR

546

7000/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kuníková Mária Vlasta. nar.
29.01.1930, MUDr., Barakova
Č.29, Lučenec, 984 01, SR

547

7000/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kúšová Júlia, nar. 03.03.1970,
Medzi vodami č.228/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

561

13999/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Líška Ján, nar. 26.09.1945,
Morovianska cesta č.24/1,
Handlová, 972 51, SR

587

1750/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Líška Jozef, nar. 22.03^1940,
Jesenského č.882/80, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

590

1750/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Lojka Július, nar. 30.03.1933,
Rudenkova č.823/16. Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

600

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Lupták Miroslav, nar. 10.08.1964,
M.Benku č.7/20. Žiar nad Hronom,
965 01, SR

608

260/1455893

2270

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Maguia Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11.
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Magula Marián, nar. 09.02.1958,
Kukučínova č.775/14, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

621

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

624

27415/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Martinská Gabriela, nar.
06.01.1943, Doc.RNDr.CSc.,
Tatranská č.1234/2, Košice. 040
01. SR

638

18666/1455893

37

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Mečiarová Gabriela, nar.
31.01.1944, Š.Petruša č.180/6.
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

652

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Neuschl Ján, nar. 01.10.1978,
Hviezdoslavova č.277/35, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

686

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Obertáš Pavel. nar. 16.06.1946,
A.HIinku č.753/14, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

696

3499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Orság Ján, nar. 19.08.1941, SNP
č.594/139. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

720

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Orságová Mária, nar. 08.10.1930,
Svitavská č.903/12, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

724

19249/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Pažmová Mária, nar. 04.01.1926,
A.HIinku č.741/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

737

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Puťošová Zlata, nar. 29.11.1943.
Krížna č.18, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

774

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Rakovský Jozef, nar. 09.03.1945,
Kukučínova č.765/17, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

785

29165/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Ronchetti Valentína, nar.
30.12.1944, MUDr., Škarvana
č.4/36, Prievidza, 971 01, SR

792

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Sklenková Mária, nar._07.08.1936,
Opatovská č.791/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

832

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Slašťanová Helena, nar.
04.03.1949, Tajovského č.552/32.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

835

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Smetanyová Mária, nar.
25.01.1925, Dobšinského
č. 1521/28, Zlaté Moravce, 953 01,
SR

840

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Sopkovičová Gizela, nar.
28.05.1930

842

583/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení'
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

SR-Slovenský pozemkový fond,
Búdková č.36. Bratislava, 817 15,
SR

851

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Škodová Helena, nar. 26.08.1958,
Jilemnického č.15/57. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

870

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Truben Peter, nar. 26.01.1952, Na
Súmedzí č.193, Lovča, 966 21.
SR

928

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Tulipánová Daniela, nar.
16.04.1960, Medzi vodami
č.225/24, Žiar nad Hronom, 965
01. SR

932

9332/1455893

38

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Urblíková Eleonora. nar.
29.06.1949, Š.Moysesa č.55/18.
Žiar nad Hronom. 965 01. SR

954

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Valachová Ľudmila, nar.
30.03.1930, SNP č.579/105, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

962

13999/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Valušková Mária, nar. 29.01.1941,
Hviezdoslavova č.279/43. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

970

1167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Jozef. nar. 25.03.1949,
Ing., Rudenkova č.4. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1021

23332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umíestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Jozef, nar. 12.02.1956.
Podhorská č.569/16, Lutila, 966
22, SR

1022

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Zúbrik Pavel, nar. 11.07.1958.
M.R.Štefánika č.456/44. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1027

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Žemlová Mária, nar. 14.02.1946,
MUDr., Medzi vodami č.223/20.
Žiar nad Hronom. 965 01. SR

1035

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Berkešová Oľga, nar. 20.06.1969,
Mgr., J.Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1211

15165/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Čierny Jaroslav, nar. 18.04.1963,
Kpt.Jaroša č.20. Lutila, 966 22,
SR

1237

20415/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umíestneni
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Danková Zdenka, nar.
06.08.1948, Mgr., M.R.Štefánika
Č. 1049/72, Martin, 036 01, SR

1239

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Dubnická Viera, nar. 23.03.1963.
Ing., Palisády č.693/9. Bratislava.
811 03, SR

1247

8167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Filus Ján, nar. 23.07.1951,
Tajovského č.539/24/54. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

1253

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Greguš Ján, nar. 01.04.1956,
MVDr., Revištské Podzámčie
č.31. Žarnovica, 966 81. SR

1262

7000/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Heilerová Amália, nar.
16.07.1956. Hviezdoslavova
č.281/18, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1274

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrčka Dušan, nar. 06.10.1950,
Kpt.Jaroša č.347/1, Lutila, 966 22,
SR

1283

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Hrošová Zuzana, nar. 02.08.1961,
Ing., Kokšovská č.32, Valaliky,
044 13, SR

1307

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Milan, nar. 19.04.1954,
Ing., Koprivnická č.2375/28,
Bratislava. 841 01, SR

1311

2916/1455893

39

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Janečková Mária, nar.
05.04.1948, č.77, Bystrička, 038
04, SR

1314

2334/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kapsová Otília, nar. 18.06.1935,
Mgr„ Krátka ulica č.229/4,
Kováčová, 962 37, SR

1331

1167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Karniš Róbert, nar. 06.01.1970,
Na Brázdach č.645/16, Rybáre,
962 31, SR

1333

20999/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Klimanová Mária. nar. 12.12.1952,
L.Majerského č.585, Hliník nad
Hronom, 966 01, SR

1342

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kovalčíková Gabriela, nar.
20.03.1969, lng„ Dr.Jánskeho
č.473/17, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1368

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Krahulcová Mária, nar.
28.04.1951, Mierová č.633, Hliník
nad Hronom, 966 01, SR

1369

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučková Anna, nar. 14.11.1949,
Š.Moysesa č. 11/10, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1377

13416/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučková Iveta, nar. 21.07.1962,
Ing., SNP č.52/36, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

1378

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Líšková Mária, nar. 08.09.1940,
Jiráskova č.397/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1394

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Lupták Ivan, nar. 14.05.1946,
Tajovského č.539/28. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1396

1167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Lupták Jozef, nar. 12.12.1954,
Ing., Pohraničníkov č.515/56,
Bratislava, 951 01, SR

1397

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Luptáková Terézia, nar.
17.11.1955, Pod Háj č.625/1, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1398

3499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Považan Milan, nar. 07.01.1955,
MUDr., J.A.Komenského
č.2166/7, Zvolen, 960 01, SR

1429

8167/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Pružinová Anna, nar. 14.05.1969,
Šášovské Podhradie č.29, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1436

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Rakovská Jindŕiška. nar.
13.03.1931, A.Kmeťa č.339/15,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1440

11150/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Sedliak Adam, nar. 02.08.1989,
Gazdovská 6.84/11, Lutila, 966
22, SR

1450

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Slamková Viera, nar. 16.03.1949,
Ing.. Dr.Jánskeho č.447/5, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1459

5250/1455893

40

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Štefančová Magdaléna, nar.
19.07.1951, Bernolákova
č.560/10, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1462

3499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Šipošová Terézia, nar.
14.12.1953, Veternícka č 174/76,
Kremnica, 967 01, SR

1468

4666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Urbárske a pasienkové
spoločenstvo Žiar nad Hronom

1500

120224/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Urblík Vladimír, nar. 19.04.1970,
JUDr., Š.Moysesa č.423/55, Žiar
nad Hronom, 965 01. SR

1504

83744/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Vallová Jarmila, nar. 17.03.1953,
Internátna č.63/1, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1508

3499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Záhorský Miloš, nar. 03.07.1963,
Ing., M.R.Štefánika č.2583/27,
Zvolen, 960 01, SR

1518

23332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrlk Jozef, nar. 19.01.1954,
Ing.. R.Viesta č.58, Martin, 036
01, SR

1525

9332/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Milan, nar. 07.02.1966,
Ing.PhD., Jesenského č.870/52,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1526

25665/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Peter. nar. 30.06.1950.
J.Horvátha č.956/98, Kremnica,
967 01, SR

1527

12833/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Rakovský Ján, nar. 20.10.1957,
M.R.Štefánika č.460/9. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1561

14515/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrivňáková Bronislava, nar.
21.05.1978, Tomášikova
č. 15950/10C, Bratislava, 821 01,
SR

1577

45497/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu G P
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Rakovský Martin, nar. 07.11.1973,
Bellušova č.889/20, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1578

45497/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Gallo Juraj, nar. 15.04.1976,
Bottova Č. 183/20, Lutila, 966 22,
SR

1579

10499/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Berkeš Dušan, nar. 19.06.1965,
Ing., J.Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1585

7000/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kapusta Zdenko, nar. 03.10.1961.
Trubín č.250, Lovčica-Trubín, 966
23, SR

1606

11666/1455893

2270

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Galandová Daniela, nar.
20.10.1952, Amurská 1396/8.
Košice-Nad jazerom, 040 12, SR

1607

4054/1455893

2271

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

41

2272

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

2274

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09. SR

679

1/1

2275

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45.
Bratislava, 821 09. SR

679

1/1

2278

Vecné bremeno - povinnosť strpieť existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č.31628826-168/2011 - (diel GP č.4
o výmere 42 m2) a strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávnehého z vecného bremena, za účelom údržby a opravy
plynárenských zariadení v rozsahu celej nehnuteľností - v prospech
oprávneného SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava,
ICO 35910739, V 256/12 - pol.337/12

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja, Nám.SNP
č.23, Banská Bystrica, 974 01, SR

1592

1/1

2279

Vecné bremeno - v prospech SPP-distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno a to
povinnosť strpieť : a) existenciu inžinierskych sietí- plynárenských
zariadení a to v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne č.
31628826-168/2011, b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného za účelom prevádzkovania, vykonávania opráv a údržby
plynárenských zariadení, V 1224/12 - pol.940/12 pol.1141/15, V 1907/15 pol. 1701/15, V 1799/15- pol.1727/15. V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

2280

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umíestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

2281

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

2282

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Baloghová Mária, nar. 13.09.1950,
Svátokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

7000/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Barátová Anna, nar. 11.04.1954.
Šoltésovej č.704/37, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

29

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Barniak Márius, nar. 26.03.1976,
Partizánska č. 63, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

35

4289/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Baxová Alexandra, nar.
16.11.1967, Jesenského č.17, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

40

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Beňová Terézia, nar. 01.10.1945,
Mgr., Jesenského č.875/64. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

50

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Bieleschová Helena, nar.
07.12.1960, Ing., A.Štefanku
č.898/1, Žiar nad Hronom, 965 01,
SR

53

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Binderová Mária, nar. 03.06.1953,
Kukučínova č.767/21, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

56

4666/1455893

I

42

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Boboková Elena, nar. 03.03.1949,
6.131, Ladomerská Vieska, 965
01, SR

59

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Bohošová Slavka, nar.
22.03.1970, Sládkovičova 6.22/39,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

65

260/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Bojo Milan, nar. 16.01.1950,
MUDr., Námestie Pod Krížom
č.66/19, Poniky, 976 33, SR

75

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Brada Milan, nar. 02.11.1953,
Ing., A.Dubčeka č.388/20, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

92

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

135

16332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Danko Jozef, nar. 29.03.1949,
Šoltésovej č.690/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

137

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Danko Július, nar. 15.10.1943,
Lúčna č.894/5. Žiar nad Hronom,
965 01. SR

139

18666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dekýš Jozef, nar. 30.10.1963,
Kuzmányho č. 13, Banská
Bystrica, 974 01, SR

154

3499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dekýš Peter, nar. 10.03.1966,
č.64. Hontianske Nemce, 962 65,
SR

157

3499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dodek Martin, nar. 22.07.1965,
Mgr., A.HIinku č.7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

174

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvonč Milan, nar. 10.06.1948.
Jesenského č.842/31, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

199

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu G P
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvonč Miroslav, nar. 23.06.1949,
Podhorská č.510/11, Lutila, 966
22, SR

201

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvornák Peter, nar. 23.05.1935,
MUDr., Dobšinského č.1521/28,
Zlaté Moravce, 953 01, SR

210

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dvornáková Emília, nar.
03.04.1926, Šoltésovej Č.730/48,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

213

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Fedáková Anna, nar. 01.03.1934,
Svätokrížske námestie č.234/8,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

221

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Filús Milan, nar. 29.11.1975,
Partizánska č. 109/61, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

225

17293/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Gajdošová Zuzana, nar.
12.08.1959, Ing., Javornícka
č.6180/12, Banská Bystrica, 974
11.SR

243

23332/1455893

43

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Galandová Emília, nar.
03.02.1929

244

5278/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Gašparíková Juliana, nar.
28.05.1951, Bernolákova č.559/4,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

251

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

259

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrmo Pavol. nar. 23.11.1951,
Jesenského č.861/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

323

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrmová Jana, nar. 28.12.1959,
Č.208, Lovča, 966 21, SR

340

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hudec Ján, nar. 19.08.1954, SNP
č.597/45. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

353

1167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Ladislav, nar. 01.07.1927,
Záhradná č.653/5, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

359

8167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Pavol, nar. 15.02.1953,
V.Rybničkách č.716, Sušiče, 342
01, ČR

361

14166/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Peter, nar. 28.11.1962,
Svätokrížske námestie č.272/51.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

362

20500/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Peter, nar. 25.04.1966,
Hviezdoslavova č.283/40, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

363

27998/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Jarošová Elena, nar. 26.05.1947,
Ing., Blumentálska č.2726/17,
Bratislava, 811 07, SR

385

83995/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kenížová Mária, nar. 02.01.1945,
Opatovská č.785/8. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

429

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kmefová Terézia, nar.
26.03.1931, Sov.armády č.353,
Hliník nad Hronom, 966 01, SR

443

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kosorínová Anna, nar.
23.04.1937, Penzión Dominik
č.440, Veľká Lehota, 966 41, SR

460

27998/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kováč Ján, nar. 04.11.1949.
Partizánska č. 128/111, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

474

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení'
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628828-89/2014 - pol. 148/15

Kováč Jozef, nar. 27.06.1947,
Záhradná č.654/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

476

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Kováč Jozef. nar. 12.04.1952,
Lúčna č.893/4. Žiar nad Hronom,
965 01, SR

478

4666/1455893

44

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31528826-89/2014 - pol. 148/15

Kozárová Anna, nar. 18.05.1935.
Záhradná č. 669/2, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

500

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Kukučka Jozef, nar. 11.07.1948,
Ing., Šoltésovej č.686/1, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

520

1167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučka Zoltán, nar. 29.03.1934,
Jesenského č.875/62. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

535

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Kukučková Gabriela, nar.
24.03.1940, Jesenského Č.875/62,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

539

3499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučková Helena, nar.
19.04.1943, Mgr., Haydnova
č.4725/17, Bratislava, 811 02, SR

540

7000/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kulhánková Mária, nar.
10.08.1931, č.161, Bzenica. 966
01, SR

546

7000/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kuníková Mária Vlasta, nar.
29.01.1930, MUDr., Barakova
č.29, Lučenec, 984 01. SR

547

7000/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu G P
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kúšová Júlia, nar. 03.03.1970,
Medzi vodami č.228/32. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

561

13999/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Líška Ján, nar. 26.09.1945,
Morovianska cesta č.24/1,
Handlová, 972 51, SR

587

1750/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Líška Jozef, nar. 22.03/1940.
Jesenského č.882/80, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

590

1750/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Lojka Július, nar. 30.03.1933.
Rudenkova č.823/16. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

600

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Lupták Miroslav, nar. 10.08.1964,
M.Benku č.7/20. Žiar nad Hronom,
965 01, SR

608

260/1455893

2283

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Magula Karol, nar. 20.07.1958.
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Magula Marián, nar. 09.02.1958.
Kukučínova č.775/14. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

621

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

624

27415/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Martinská Gabriela, nar.
06.01.1943, Doc.RNDr.CSc.,
Tatranská č.1234/2. Košice, 040
01, SR

638

18666/1455893

45

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Mečiarová Gabriela, nar.
31.01.1944, Š.Petruša č.180/6.
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

652

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Neuschl Ján, nar. 01.10.1978.
Hviezdoslavova č.277/35, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

686

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Obertáš Pavel, nar. 16.06.1946,
A.HIinku č.753/14. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

696

3499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Orság Ján, nar. 19.08.1941, SNP
č.594/139, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

720

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Orságová Mária, nar. 08.10.1930,
Svitavská č.903/12, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

724

19249/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Pažmová Mária, nar. 04.01.1926,
A.HIinku č.741/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

737

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Put'ošová Zlata, nar. 29.11.1943,
Krížna č.18, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

774

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Rakovský Jozef, nar. 09.03.1945,
Kukučínova č.765/17, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

785

29165/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Ronchetti Valentína, nar.
30.12.1944, MUDr., Škarvana
č.4/36. Prievidza, 971 01, SR

792

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Sklenková Mária, nar. 07.08.1936,
Opatovská č.791/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

832

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Slašťanová Helena, nar.
04.03.1949, Tajovského č.552/32.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

835

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Smetanyová Mária, nar.
25.01.1925. Dobšinského
č. 1521/28, Zlaté Moravce, 953 01.
SR

840

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Sopkovíčová Gizela, nar.
28.05.1930

842

583/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

SR-Slovenský pozemkový fond,
Búdková č.36, Bratislava, 817 15,
SR

851

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení'
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Škodová Helena, nar. 26.08.1958.
Jilemnického č.15/57. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

870

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Truben Peter, nar. 26.01.1952, Na
Súmedzí č. 193, Lovča, 966 21,
SR

928

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Tulipánová Daniela, nar.
16.04.1960, Medzi vodami
č.225/24, Žiar nad Hronom. 965
01, SR

932

9332/1455893

46

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Urblíková Eleonora, nar.
29.06.1949, Š.Moysesa č.55/18,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

954

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Valachová Ľudmila, nar.
30.03.1930, SNP č.579/105, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

962

13999/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Valušková Mária. nar. 29.01.1941,
Hviezdoslavova č.279/43, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

970

1167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Jozef, nar. 25.03.1949,
Ing., Rudenkova č.4, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1021

23332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Jozef, nar. 12.02.1956,
Podhorská č.569/16, Lutila, 966
22, SR

1022

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Pavel, nar. 11.07.1958,
M.R.Štefánika č.456/44. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1027

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Žemlová Mária, nar. 14.02.1946,
MUDr., Medzi vodami č.223/20,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1035

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Berkešová Oľga. nar. 20.06.1969,
Mgr., J.Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1211

15165/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Čierny Jaroslav, nar. 18.04.1963,
Kpt.Jaroša č.20. Lutila, 966 22,
SR

1237

20415/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Danková Zdenka, nar.
06.06.1948, Mgr., M.R.Štefánika
č. 1049/72. Martin, 036 01, SR

1239

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Dubnická Viera, nar. 23.03.1963,
Ing., Palisády č.693/9, Bratislava,
811 03, SR

1247

8167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Filus Ján, nar. 23.07.1951,
Tajovského č.539/24/54, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1253

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Greguš Ján, nar. 01.04.1956,
MVDr., Revlštské Podzámčie
č.31, Žarnovica, 966 81, SR

1262

7000/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Heilerová Amália, nar.
16.07.1956, Hviezdoslavova
č.281/18. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1274

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrčka Dušan. nar. 06.10.1950,
Kpt.Jaroša č.347/1, Lutila. 966 22,
SR

1283

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrošová Zuzana, nar. 02.08.1961,
Ing., Kokšovská č.32, Valaliky,
044 13, SR

1307

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hurtík Milan. nar. 19.04.1954,
Ing., Koprivnická č.2375/28,
Bratislava. 841 01, SR

1311

2916/1455893

47

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Janečková Mária, nar.
05.04.1948, č.77, Bystrička, 038
04. SR

1314

2334/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kapsová Otília, nar. 18.06.1935,
Mgr., Krátka ulica č.229/4,
Kováčová, 962 37, SR

1331

1167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Kamiš Róbert, nar. 06.01.1970,
Na Brázdach č.645/16, Rybáre,
962 31, SR

1333

20999/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Klimanová Mária, nar. 12.12.1952,
L.Majerského č.585. Hliník nad
Hronom, 966 01, SR

1342

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kovalčíková Gabriela, nar.
20.03.1969. Ing., Dr.Jánskeho
č.473/17. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1368

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Krahulcová Mária, nar.
28.04.1951, Mierová č.633, Hliník
nad Hronom, 966 01, SR

1369

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučková Anna, nar. 14.11.1949,
Š.Moysesa č.11/10, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1377

13416/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Kukučková Iveta, nar. 21.07.1962,
Ing., SNP č.52/36, Žiar nad
Hronom, 965 01, ¿R

1378

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Líšková Mária. nar. 08.09.1940,
Jiráskova č.397/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1394

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014-pol. 148/15

Lupták Ivan, nar. 14.05.1946,
Tajovského č.539/28. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1396

1167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Lupták Jozef. nar. 12.12.1954.
Ing., Pohraničníkov č.515/56,
Bratislava, 951 01, SR

1397

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Luptáková Terézia, nar.
17.11.1955, Pod Háj č.625/1, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1398

3499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Považan Milan, nar. 07.01.1955,
MUDr., J.A.Komenského
č.2166/7, Zvolen, 960 01, SR

1429

8167/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Pružinová Anna, nar. 14.05.1969,
Šášovské Podhradie č.29, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1436

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Rakovská Jindŕiška. nar.
13.03.1931, A.Kmeťa č.339/15,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1440

11150/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Sedliak Adam, nar. 02.08.1989,
Gazdovská č.84/11, Lutila, 966
22, SR

1450

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Slamková Viera, nar. 16.03.1949,
Ing., Dr.Jánskeho č.447/5, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1459

5250/1455893

48

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Štefančová Magdaléna, nar.
19.07.1951, Bernolákova
č.560/10, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1462

3499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Šipošová Terézia, nar.
14.12.1953. Veternícka č. 174/76,
Kremnica, 967 01, SR

1468

4666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Urbárske a pasienkové
spoločenstvo Žiar nad Hronom

1500

120224/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Urblík Vladimír, nar. 19.04.1970,
JUDr., Š.Moysesa č.423/55. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1504

83744/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Vallová Jarmila, nar. 17.03.1953,
Internátna č.63/1, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1508

3499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Záhorský Miloš, nar. 03.07.1963,
Ing., M.R.Štefánika č.2583/27.
Zvolen, 960 01, SR

1518

23332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Jozef. nar. 19.01.1954.
Ing., R.Viesta č.58. Martin, 036
01, SR

1525

9332/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Zúbrik Milan, nar. 07.02.1966,
Ing.PhD., Jesenského č.870/52,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1526

25665/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 -pol. 148/15

Zúbrik Peter, nar. 30.06.1950.
J.Horvátha č. 956/98, Kremnica,
967 01, SR

1527

12833/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Rakovský Ján, nar. 20.10.1957,
M.R.Štefánika č.460/9, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

1561

14515/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Hrivňáková Bronislava, nar.
21.05.1978, Tomášikova
Č.15950/10C, Bratislava. 821 01,
SR

1577

45497/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Rakovský Martin, nar. 07.11.1973,
Bellušova č. 889/20, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1578

45497/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Gallo Juraj. nar. 15.04.1976,
Bottova č. 183/20, Lutila, 966 22,
SR

1579

10499/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Berkeš Dušan, nar. 19.06.1965,
Ing., J.Kráľa č.900/9. Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

1585

7000/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014- pol. 148/15

Kapusta Zdenko, nar. 03.10.1961.
Trubín č.250, Lovčica-Trubín, 966
23. SR

1606

11666/1455893

2283

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Galandová Daniela, nar.
20.10.1952, Amurská 1396/8,
Košice-Nad jazerom, 040 12, SR

1607

4054/1455893

2286

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magu!a Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11.
Košice. 040 13. SR

619

9332/1455893

49

2287

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol. nar. 20.07.1958.
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2288

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11.
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2291

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Nový Žiar, s.r.o., Haburská Č.49/A,
Bratislava, 821 01, SR

1418

1/1

2305

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SR - Vodohospodársku výstavbu
š.p.. Bratislava v zmysle GP č.04-021-07-93 - vlastník potrubia je
oprávnený viesť vodovodné potrubie cez pozemky a vstupovať za účelom
údržby a opravy vodov.potrubia, - vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať
sa každej činnosti, ktorá by mohla vodov.potrubie poškodiť - V 259/99 zo
7.10.1998. - pol.284/99, 2471/16

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Partizánska
cesta č.5. Banská Bystrica. 974
01, SR

858

1/1

2306

Vecné bremeno - v zmysle zákona č.351/2011 Z.z. sa zriaďuje vecné
bremeno na pare. 2306 (predtým CKN parc.č. 1864/23) v rozsahu
ustanovenia § 66 ods.1 písm.a) zákona o elektronických komunikáciách,
t.j. oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich
vedenia na cudzej nehnuteľností v prospech SATRO s.r.o.. Polianky 9,
844 37 Bratislava, IČO 31 335 161, Z 2684/13 - pol.1961/13

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.. Partizánska
cesta č.5, Banská Bystrica, 974
01, SR

853

1/1

2330

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre.Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2331

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72'10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2332

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2333

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

9332/1455893

2334

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol. nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2366

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Zvolen,
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, súdny exekútor JUDr.Andrea
Cimermanová na základe Z 2005/11 - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva EX 2014/07-S zo dňa 29.6.2011 (Panko
Ivan) - listina zapísaná dňa 4.8.2011 - pol. 1293/11

Panko Ivan, nar. 12.11.1958. _
Hviezdoslavova č.284/48/37, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

734

1/1

2366

Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad so sídlom
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súd.exek. JUDr. Rudolf Krutý, na
základ e Z 675/12- Exekučný príkaz EX 7915/11 u na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 14.3.2012 - pol.
432/12

Panko Ivan, nar. 12.11.1958,
Hviezdoslavova č.284/48/37, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

734

1/1

2366

Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad , T.Vansovej 2,
984 01 Lučenec, súd.exek. JUDr. Jana Debnárová na základe Z 981/13 Exekučný príkaz Ex 2295/2012 na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 21.3.2013 (povinný: Panko Ivan) - listina zapísaná 27.3.2013 - pol.620/13

Panko Ivan, nar. 12.11.1958.
Hviezdoslavova č.284/48/37. Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

734

1/1

50

2366

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Lučenec,
T.Vansovej 2,984 01 Lučenec, súdny exekútor JUDr.Jana Debnárová na
základe Z 2237/13 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva Ex 470/2013-15 na nehnuteľnosť zo dňa 16.7.2013 (povinný Panko
Ivan) - listina zapísaná dňa 23.7.2013 - pol.1542/13

Panko Ivan. nar. 12.11.1958,
Hviezdoslavova č.284/48/37, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

734

1/1

2366

Z 2804/14 - exekučné záložné právo EX 814/2014-13 od Exekútorského
úradu Lučenec so sídlom Št.Moyzesa 50, 984 01 Lučenec, súdny
exekútor JUDr.Marián Jurina v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom, IČO 30807484 pol.2050/14

Panko Ivan, nar. 12.11.1958.
Hviezdoslavova č.284/48/37. Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

734

1/1

2366

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Lučenec. Ul. Št.
Moyzesa 50, 984 01 Lučenec, súdny exekútor JUDr.Marián Jurina na
základe Z 3907/13 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 1326/2013-16 na nehnuteľnosť zo dňa 20.12.2013 (povinný
Panko Ivan) - listina zapísaná dňa 30.12.2013 - pol.2488/13

Panko Ivan, nar. 12.11.1958,
Hviezdoslavova č.284/48/37, Žiar
nad Hronom, 965 01. SR

734

1/1

2439

Exekučné záložné právo v prospech : Exekútorský úrad Banská Bystrica,
Robotnícka 4, 974 01 Banská Bystrica , súd. ex. JUDr. Eleonóra Nosková
na základe Z 798/14 - Exekučný príkaz EX 665/13 na vykonanie exkúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa
18.3.2014 - listina zapísaná dňa 27.3.2014 -pol. 442/14

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2439

Z 1459/15 - Exekučné záložné právo EX 47014/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý, PhD. v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o.. Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava V, IČO: 35 724 803 zo dňa 03.06. 2015 - listina
zapísaná dňa 15.06.2015 - pol. 1058/15

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57,
Kremnica. 967 01, SR

1240

1/1

2439

Z 1461/15 - Exekučné záložné právo EX 44853/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý, PhD. v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811
09 Bratislava I, IČO: 35 807 598 zo dňa 03.06. 2015 - listina zapísaná dňa
15.06.2015-pol. 1059/15

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2439

Z 2584/15 - Exekučné záložné právo EX 41975/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý PhD. v prospech CD Consulting s.r.o.. Politických vézňú
1272/21, 110 00 Praha 1, Česká republika 26429705 zo dňa 13.10.2015 listina zapísaná dňa 22.10.2015 - pol. 1856/15

Debnáriková Lýdia. nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57.
Kremnica, 967 01. SR

1240

1/1

2532

Exekútorský úrad Nitra, Ul.Piaristická 2, 949 01 Nitra, súdny exekútor
Mgr.Erik Tóth - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnsti Ex 439/03 zo dňa
12.9.2003, P1 223/03 (Magula Karol lng.) - pol. 760/03

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
lng.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/1

2532

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
lng.. Bukureštská č.2549/11.
Košice. 040 13, SR

619

1/1

2532

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.
Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško na
základe Z 1074/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 2823/2013-14 zo dňa 1.4.2014 (povinný Magula Karol) - listina
zapísaná dňa 22.4.2014 - pol.569/14

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
lng., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/1

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Baloghová Mária, nar, 13.09.1950,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

7000/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Barátová Anna. nar. 11.04.1954,
Šoltésovej č.704/37, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

29

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Barniak Márius, nar. 26.03.1976.
Partizánska č.63, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

35

4289/1455893

51

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Baxová Alexandra, nar.
16.11.1967, Jesenského č.17, Žiar
nad Hronom, 965 01. SR

40

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Beňová Terézia, nar. 01.10.1945,
Mgr., Jesenského č.875/64, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

50

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Bieleschová Helena, nar.
07.12.1960, Ing., A.Štefanku
č.898/1, Žiar nad Hronom, 965 01,
SR

53

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Binderová Mária, nar. 03.06.1953,
Kukučínova č.767/21, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

56

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Boboková Elena, nar. 03.03.1949,
č. 131, Ladomerská Vieska, 965
01, SR

59

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Bohošová Slavka, nar.
22.03.1970, Sládkovičova č.22/39,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

65

260/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Bojo Milan, nar. 16.01.1950,
MUDr., Námestie Pod Krížom
č.66/19, Poniky, 976 33, SR

75

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Broda Milan, nar. 02.11.1953,
Ing., A.Dubčeka č.388/20, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

92

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

135

16332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Danko Jozef, nar. 29.03.1949,
Šoltésovej č.690/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

137

2334/1455893

52

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika • Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Danko Július, nar. 15.10.1943.
Lúčna č.894/5. Žiar nad Hronom,
965 01, SR

139

18666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Dekýš Jozef, nar. 30.10.1963,
Kuzmányho č. 13. Banská
Bystrica, 974 01, SR

154

3499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Dekýš Peter, nar. 10.03.1966,
č.64. Hontianske Nemce, 962 65,
SR

157

3499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Dodek Martin, nar. 22.07.1965.
Mgr., A.HIinku č.7, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

174

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Dvonč Milan, nar. 10.06.1948.
Jesenského č.842/31. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

199

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Dvonč Miroslav, nar. 23.06.1949,
Podhorská č.510/11, Lutila, 966
22, SR

201

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Dvornák Peter, nar. 23.05.1935,
MUDr., Dobšinského č.1521/28,
Zlaté Moravce, 953 01, SR

210

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Dvornáková Emília, nar.
03.04.1926. Soltésovej Č.730/48,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

213

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441 /14 - pol. 1924/14

Fedáková Anna, nar. 01.03.1934,
Svätokrížske námestie č. 234/8,
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

221

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Filús Milan, nar. 29.11.1975,
Partizánska č. 109/61. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

225

17293/1455893

53

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa G P
č.27-8/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Gajdošová Zuzana, nar.
12.08.1959, Ing., Javornícka
č.6180/12, Banská Bystrica, 974
11, SR

243

23332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaduje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Galandová Emília, nar.
03.02.1929

244

5278/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaduje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Gašparíková Juliana, nar.
28.05.1951, Bernolákova č.559/4,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

251

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaduje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

259

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Hrmo Pavol, nar. 23.11.1951,
Jesenského č.861/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

323

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Hrmová Jana, nar. 28.12.1959,
Č.208, Lovča, 966 21. SR

340

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaduje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Hudec Ján, nar. 19.08.1954, SNP
č.597/45, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

353

1167/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Hurtík Ladislav, nar. 01.07.1927,
Záhradná č.653/5. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

359

8167/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaduje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Hurtík Pavol. nar. 15.02.1953,
V.Rybničkách č.716. Sušiče, 342
01, ČR

361

14166/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Hurtík Peter, nar. 28.11.1962.
Svätokrížske námestie č.272/51,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

362

20500/1455893

54

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Hurtík Peter, nar. 25.04.1966,
Hviezdoslavova č.283/40, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

363

27998/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Jarošová Elena, nar. 26.05.1947,
Ing., Blumentálska č.2726/17,
Bratislava, 811 07, SR

385

83995/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Kenížová Mária, nar._02.01.1945,
Opatovská č.785/8, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

429

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Kmeťova Terézia, nar.
26.03.1931, Sov.armády č.353,
Hliník nad Hronom, 966 01, SR

443

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Kosorínová Anna, nar.
23.04.1937. Penzión Dominik
č.440, Veľká Lehota, 966 41, SR

460

27998/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Kováč Ján, nar. 04.11.1949,
Partizánska č. 128/111, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

474

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Kováč Jozef, nar. 27.06.1947,
Záhradná č.654/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

476

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Kováč Jozef, nar. 12.04.1952,
Lúčna č.893/4, Žiar nad Hronom,
965 01, SR

478

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Kozárová Anna. nar. 18.05.1935,
Záhradná č.669/2, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

500

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Kukučka Jozef. nar. 11.07.1948,
Ing., Šoltésovej č.686/1. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

520

1167/1455893

55

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kukučka Zoltán, nar. 29.03.1934,
Jesenského č.875/62, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

535

11666/1455693

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kukučková Gabriela, nar.
24.03.1940, Jesenského č.875/62.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

539

3499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kukučková Helena, nar.
19.04.1943, Mgr., Haydnova
č.4725/17, Bratislava. 811 02, SR

540

7000/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kulhánková Mária, nar.
10.08.1931, č.161, Bzenica, 966
01, SR

546

7000/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kuníková Mária Vlasta, nar.
29.01.1930, MUDr.. Barakova
č.29. Lučenec, 984 01. SR

547

7000/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kúšová Júlia, nar. 03.03.1970,
Medzi vodami č.228/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

561

13999/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Líška Ján, nar. 26.09.1945,
Morovianska cesta č.24/1.
Handlová, 972 51, SR

587

1750/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Líška Jozef, nar. 22.03.1940,
Jesenského č.882/80, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

590

1750/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Lojka Július, nar. 30.03.1933,
Rudenkova č.823/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

600

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Lupták Miroslav, nar. 10.08.1964.
M.Benku č.7/20, Žiar nad Hronom.
965 01, SR

608

260/1455893

56

2586

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (prerMagula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing . Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11.
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Magula Marián, nar. 09.02.1958,
Kukučínova č.775/14, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

621

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

624

27415/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Martinská Gabriela, nar.
06.01.1943, Doc.RNDr.CSc.,
Tatranská č.1234/2, Košice. 040
01, SR

638

18666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Mečlarová Gabriela, nar.
31.01.1944, Š.Petruša č. 180/6,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

652

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Neuschl Ján, nar. 01.10.1978,
Hviezdoslavova č.277/35, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

686

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Obertáš Pavel. nar. 16.06.1946,
A.HIinku č.753/14, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

696

3499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Orság Ján, nar. 19.08.1941, SNP
č.594/139. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

720

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Orságová Mária, nar. 08.10.1930,
Svitavská č.903/12, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

724

19249/1455893

57

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Pažmová Mária, nar. 04.01.1926,
A.HIinku č.741/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

737

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Puťošová Zlata. nar. 29.11.1943,
Krížna č.18. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

774

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Rakovský Jozef, nar. 09.03.1945,
Kukučínova č.765/17, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

785

29165/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo Siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Ronchetti Valentína, nar.
30.12.1944, MUDr., Škarvana
č.4/36, Prievidza. 971 01. SR

792

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Sklenková Mária, nar. 07.08.1936,
Opatovská č.791/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

832

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Slašťanová Helena, nar.
04.03.1949, Tajovského č.552/32.
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

835

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podlá GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Smetanyová Mária, nar.
25.01.1925, Dobšinského
č.1521/28. Zlaté Moravce, 953 01,
SR

840

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Sopkovičová Gizela, nar.
28.05.1930

842

583/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

SR-Slovenský pozemkový fond,
Búdková č.36, Bratislava, 817 15,
SR

851

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Škodová Helena, nar. 26.08.1958.
Jilemnického č.15/57. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

870

9332/1455893

58

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.: Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Truben Peter, nar. 26.01.1952, Na
Súmedzí č. 193, Lovča, 966 21,
SR

928

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Tulipánová Daniela, nar.
16.04.1960, Medzi vodami
č.225/24, Žiar nad Hronom. 965
01, SR

932

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Urblíková Eleonora, nar.
29.06.1949, Š.Moysesa č.55/18,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

954

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Valachová Ľudmila, nar.
30.03.1930, SNP č.579/105, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

962

13999/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Valušková Mária, nar. 29.01.1941,
Hviezdoslavova č.279/43. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

970

1167/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Zúbrik Jozef, nar. 25.03.1949,
Ing., Rudenkova č.4, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1021

23332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Zúbrik Jozef. nar. 12.02.1956,
Podhorská č.569/16, Lutila, 966
22, SR

1022

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Zúbrik Pavel. nar. 11.07.1958.
M.R.Štefánika č.456/44, Žiar nad
Hronom. 965 01. SR

1027

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Žemlová Mária, nar. 14.02.1946,
MUDr., Medzi vodami č.223/20,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1035

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Berkešová Oľga, nar. 20.06.1969.
Mgr.. J.Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1211

15165/1455893

59

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Čierny Jaroslav, nar. 18.04.1963,
Kpt.Jaroša č.20, Lutila, 966 22,
SR

1237

20415/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Danková Zdenka, nar.
06.06.1948, Mg r., M.R.Štefánika
č. 1049/72. Martin. 036 01, SR

1239

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Dubnická Viera, nar. 23.03.1963,
Ing., Palisády č.693/9, Bratislava.
811 03, SR

1247

8167/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Filus Ján, nar. 23.07.1951,
Tajovského č.539/24/54. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1253

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Greguš Ján, nar. 01.04.1956,
MVDr., Revištské Podzámčie
6.31, Žarnovica, 966 81, SR

1262

7000/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Heilerová Amália, nar.
16.07.1956, Hviezdoslavova
č.281/18. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1274

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Hrčka Dušan, nar. 06.10.1950,
Kpt.Jaroša č.347/1. Lutila, 966 22,
SR

1283

2334/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Hrošová Zuzana, nar. 02.08.1961,
Ing., Kokšovská č.32, Valaliky,
044 13, SR

1307

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Hurtik Milan, nar. 19.04.1954,
Ing.. Koprivnická č.2375/28,
Bratislava, 841 01, SR

1311

2916/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Janečková Mária, nar.
05.04.1948, Č.77, Bystrička, 038
04, SR

1314

2334/1455893

60

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Kapsová Otília, nar. 18.06.1935,
Mgr., Krátka ulica č.229/4,
Kováčová, 962 37, SR

1331

1167/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Karnlš Róbert, nar. 06.01.1970,
Na Brázdach č.645/16, Rybáre,
962 31, SR

1333

20999/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Klimanová Mária, nar. 12.12.1952,
L.Majerského č.585, Hliník nad
Hronom, 966 01, SR

1342

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kovalčíková Gabriela, nar.
20.03.1969. Ing.. Dr.Jánskeho
č.473/17, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1368

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Krahulcová Mária, nar.
28.04.1951, Mierová č.633. Hliník
nad Hronom, 966 01, SR

1369

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kukučková Anna, nar. 14.11.1949,
Š.Moysesa č. 11/10, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1377

13416/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Kukučková Iveta. nar. 21.07.1962,
Ing., SNP č.52/36, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1378

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Líšková Mária, nar._08.09.1940,
Jiráskova č.397/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1394

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Lupták Ivan, nar. 14.05.1946,
Tajovského č.539/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1396

1167/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Lupták Jozef, nar. 12.12.1954,
Ing., Pohraničníkov č.515/56,
Bratislava, 951 01, SR

1397

9332/1455893

61

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Luptáková Terézia, nar.
17.11.1955. Pod Háj č.625/1, Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

1398

3499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol. 1924/14

Považan Milan, nar. 07.01.1955,
MUDr., J.A.Komenského
č.2166/7, Zvolen, 960 01, SR

1429

8167/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Pružinová Anna. nar. 14.05.1969,
Sášovské Podhradie č.29. Žiar
nad Hronom, 965 01. SR

1436

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Rakovská Jindŕiška, nar.
13.03.1931, A.Kmeťa č.339/15,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1440

11150/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Sedliak Adam. nar. 02.08.1989,
Gazdovská č.84/11, Lutila, 966
22, SR

1450

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Slamková Viera, nar. 16.03.1949,
Ing., Dr.Jánskeho č.447/5. Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

1459

5250/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Štefančová Magdaléna, nar.
19.07.1951, Bernolákova
č.560/10, Žiar nad Hronom. 965
01, SR

1462

3499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Šipošová Terézia, nar.
14.12.1953, Veternícka č. 174/76,
Kremnica, 967 01, SR

1468

4666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Urbárske a pasienkové
spoločenstvo Žiar nad Hronom

1500

120224/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Urblík Vladimír, nar. 19.04.1970,
JUDr., Š.Moysesa č.423/55. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1504

83744/1455893

62

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Vallová Jarmila, nar. 17.03.1953.
Internátna č.63/1, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1508

3499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Záhorský Miloš, nar. 03.07.1963,
Ing.. M.R.Štefánika č.2583/27,
Zvolen, 960 01, SR

1518

23332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Zúbrik Jozef, nar. 19.01.1954,
Ing., R.Viesta č.58. Martin, 036
01, SR

1525

9332/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Zúbrik Milan, nar. 07.02.1966,
Ing.PhD., Jesenského č.870/52,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1526

25665/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Zúbrik Peter, nar. 30.06.1950,
J.Horvátha č.956/98, Kremnica,
967 01, SR

1527

12833/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Rakovský Ján, nar. 20.10.1957,
M.R.Štefánika č.460/9. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1561

14515/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Hrivňáková Bronislava, nar.
21.05.1978, Tomášikova
Č.15950/10C, Bratislava, 821 01,
SR

1577

45497/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14- pol.1924/14

Rakovský Martin, nar. 07.11.1973,
Bellušova č.889/20, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1578

45497/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol.1924/14

Gallo Juraj, nar. 15.04.1976,
Bottova č. 183/20, Lutna, 966 22,
SR

1579

10499/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Berkeš Dušan, nar. 19.06.1965,
Ing., J.Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1585

7000/1455893

63

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žiiina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sieti v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 2441/14 - pol. 1924/14

Kapusta Zdenko, nar. 03.10.1961,
Trubín č.250, Lovčica-Trubín, 966
23, SR

1606

11666/1455893

2586

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP
Č.27-B/2013 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 2441/14 - pol.1924/14

Galandová Daniela, nar.
20.10.1952, Amurská 1396/8.
Košice-Nad jazerom, 040 12. SR

1607

4054/1455893

2587

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

2588

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2664

V 329/16 - vecné bremeno - zriaďuje sa právo vstupu osobami a
motorovými vozidlami, vrátane tretích osôb a vjazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom prevádzkovania,
užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv dažďovej kanalizácie alebo
odstránenia dažďovej kanalizácie a užívania dažďovej kanalizácie
vedenej na účely užívania Bytového domu č.1 - 24 b.j. so súp.č.2844,
postaveného na CKN parc.č.1798/116 a Bytového domu č.2 - 24 b.j. so
súp.č.2845 postaveného na CKN parc.č.1798/117 v prospech Mesto Žiar
nad Hronom. Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 321 125 pol.379/16

ŠPORT BUlLDING.s.r.o.,
Priemyselná č. 12, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1460

1/1

2684

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Detva so sídlom
Štúrova 784/52, 962 12 Detva, súdny exekútor JUDr.Ján Debnár na
základe Z 870/13 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 582/2012-15 zo dňa 12.3.2013 (povinný
Pružina Branislav) - listina zapísaná dňa 18.3.2013 - pol.556/13

Pružina Branislav. nar.
05.07.1972, Gazdovská č.117/4,
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2684

Z 3024/15 - exekučné záložné právo EX 180/15 zo dňa 16.11.2015 od
Exekútorského úradu Bratislava, Záhradnícka č.39, 821 08 Bratislava,
súdny exekútor JUDr. Martin Závodský v prospech oprávneného
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17,
965 01 Žiar nad Hronom - listina zapísaná dňa 23.11.2015 - pol.2028/15

Pružina Branislav, nar.
05.07.1972, Gazdovská č.117/4,
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2684

Z 978/16 - Exekučné záložné právo EX 157/2015 od Exekútorského
úradu Žiar nad Hronom, Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny
exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller v prospech oprávneného: Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, A. T. Sytnianskeho 1180,
Banská Štiavnica, IČO: 30794536 zo dňa 12.5.2016 - listina zapísaná dňa
17.5.2016-pol.791/16

Pružina Branislav. nar.
05.07.1972. Gazdovská Č.117/4,
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2684

Z 1294/16 - Exekučné záložné právo EX 13871/13 od Exekútorského
úradu Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor
JUDr. Rudolf Krutý, PhD. v prospech oprávneného: Slovenský
plynárenský priemysel, a.s.. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava II., IČO:
35815256- pol. 1021/16

Pružina Branislav, nar.
05.07.1972, Gazdovská č.117/4,
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2781

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Zvolen. Nám.SNP
6/11, 960 01 Zvolen, súdny exekútor Mgr.Eva Uhaľová na základe Z
2073/13 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1423/11-58 zo dňa 12.7.2013 (povinný Ing.Milan
Čopík) - listina zapísaná dňa 17.7.2013 - pol.1524/13

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2781

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Jesenského 61,
965 01 Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr Ing. Miroslav Paller na
základe Z 737/14 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 1306/2013-24 zo dňa 13.3.2014
(povinný Čopík Milan) - listina zapísaná dňa 18.3.2014 - pol.384/14

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č. 110. Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2781

Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad so sídlom Sad
SNP 666/12, 010 01 Žilina- súdny exekútor JUDr. Marian J a n e c - n a
základeZ 1852/11- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 3202/07 zo dňa 11.7.2011 (povinný Čopík Milan) listina
zapísaná dňa 15.7.2011-pol. 1219/11

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing..
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

64

2785

Exekútorský úrad Nitra. UI.Piaristická 2, 949 01 Nitra, súdny exekútor
Mgr.Erik Tóth - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnsti Ex 439/03 zo dňa
12.9.2003, P1 223/03 (Magula Karol Ing.) - pol. 760/03

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/1

2785

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol. nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

1/1

2785

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.
Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško na
základe Z 1074/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 2823/2013-14 zo dňa 1.4.2014 (povinný Magula Karol) - listina
zapísaná dňa 22.4.2014 - pol.569/14

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/1

2802

Exekútorský úrad Nitra, UI.Piaristická 2. 949 01 Nitra, súdny exekútor
Mgr.Erik Tóth - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnsti Ex 439/03 zo dňa
12.9.2003, P1 223/03 (Magula Karol Ing.) - pol. 760/03

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/2

2802

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol. nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

1/2

2802

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.
Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško na
základe Z 1074/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 2823/2013-14 zo dňa 1.4.2014 (povinný Magula Karol) - listina
zapísaná dňa 22.4.2014 - pol.569/14

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/2

2894

Exekučné záložné právo v prospech : Exekútorský úrad Banská Bystrica,
Robotnícka 4, 974 01 Banská Bystrica , súd. ex. JUDr. Eleonóra Nosková
na základe Z 798/14 - Exekučný príkaz EX 665/13 na vykonanie exkúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa
18.3.2014 - listina zapísaná dňa 27.3.2014 -pol. 442/14

Debnáriková Lýdia. nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2894

Z 1459/15 - Exekučné záložné právo EX 47014/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý, PhD. v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava V, IČO: 35 724 803 zo dňa 03.06. 2015 - listina
zapísaná dňa 15.06.2015 - pol. 1058/15

Debnáriková Lýdia. nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57.
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2894

Z 1461/15 - Exekučné záložné právo EX 44853/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý, PhD. v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25. 811
09 Bratislava l, IČO; 35 807 598 zo dňa 03.06. 2015 - listina zapísaná dňa
15.06.2015 - pol. 1059/15

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA Č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2894

Z 2584/15 - Exekučné záložné právo EX 41975/14 od Exekútorského
úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krutý PhD. v prospech CD Consulting s.r.o., Politických vézňú
1272/21, 110 00 Praha 1, Česká republika 26429705 zo dňa 13.10.2015listina zapísaná dňa 22.10.2015 - pol. 1856/15

Debnáriková Lýdia, nar.
08.02.1980, ČSA č.211/57,
Kremnica, 967 01, SR

1240

1/1

2907

Z 2192/15 - exekučné záložné právo EX 508/15 zo dňa 31.8.2015 od
Exekútorského úradu Stropkov, Námestie SNP 538/16, 091 01 Stropkov,
súdny exekútor JUDr. Miroslav Friga v prospech oprávneného FEGA
FROST s.r.o.. Tehelňa 675/2. 060 01 Kežmarok, ICO 36 475 939 - listina
zapísaná dňa 7.9.2015- pol.1571/15

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

2907

Z 2864/15 - exekučné záložné právo EX 3686/2014-47 zo dňa 11.11.2015
od Exekútorského úradu, Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava,
súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter v prospech CEE COLLECT FUND 1
LTD, Agiou Nikolaou 67-69 1 stfloor Fiat/Office 103 Egkomi, Nikózia zo
dňa 16.10.2014 - listina zapísaná dňa 18.11.2015 - pol. 1988/15

Molnárová Mária. nar. 10.01.1962.
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

2907

Z 620/16 - exekučné záložné právo EX 797/16 -11 KH zo dna 30.3.2016
od Exekútorského úradu Bratislava, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava,
súdny exekútor JUDr.Eva Falisová v prospech oprávneného DÔVERA
zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO
35942436 - listina zapísaná dňa 6.4.2016 - pol.558/16

Molnárová Mária. nar. 10.01.1962,
č.259. Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

2907

Z 2165/2016 - Exekučné záložné právo EX 7349/13 od Exekútorského
úradu Bratislava, Záhradnícka 60. 821 08 Bratislava, súdny exekútor
JUDr. Rudolf Krutý, PhD. v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V, IČO: 35724803 zo dňa
5.10.2016 - listina zapísaná dňa 14.10.2016 -pol.2156/16

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259. Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

65

2930

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010- pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2931

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5. 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

2934

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol. nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

9332/1455893

2935

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol. nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

9332/1455893

2957

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ICO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a oklíesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Urblík Vladimír, nar. 19.04.1970,
JUDr., Š.Moysesa č.423/55. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1504

1/1

2957

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a oklíesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Urblík Vladimír, nar. 19.04.1970,
JUDr., Š.Moysesa č.423/55, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1504

1/1

2980

Z 1447/15 - exekučné záložné právo EX 381/2015 zo dňa 9.6.2015 od
Exekútorského úradu so sídlom l.mája 223/25, 058 01 Poprad, súdny
exekútor JUDr. Róbert Rychtarčík v prospech oprávneného Home Credit
Slovakia a.s., Teplická 147/7434, 921 22 Piešťany, IČO 36234176 na listina zapísaná dňa 8.2.2016 - pol. 171/16

Klimová Mária, nar. 1105.1951,
Partizánska č. 156/14, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

442

1/1

2980

Z 2203/15 - exekučné záložné právo EX 9026/15 zo dňa 26.8.2015 od
Exekútorského úradu so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny
exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. v prospech oprávneného
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 1, IČO: 35807598 listina zapísaná dňa 8.2.2016 - pol.172/16

Klimová Mária, nar. 11.05.1951,
Partizánska č.156/14. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

442

1/1

2981

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Zvolen, Nám.SNP
6/11, 960 01 Zvolen, súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová na základe Z
2073/13 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1423/11-58 zo dňa 12.7.2013 (povinný Ing.Milan
Čopík) - listina zapísaná dňa 17.7.2013 - pol.1524/13

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín. 966 24, SR

133

1/1

2981

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Jesenského 61.
965 01 Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr.Ing. Miroslav Paller na
základe Z 737/14 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 1306/2013-24 zo dňa 13.3.2014
(povinný Čopík Milan) - listina zapísaná dňa 18.3.2014 - pol.384/14

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, lng. :
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2981

Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad so sídlom Sad
SNP 666/12, 010 01 Žilina- súdny exekútor JUDr. Marian Janec - na
základe Z 1852/11- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 3202/07 zo dňa 11.7.2011 (povinný Čopík Milan) listina
zapísaná dňa 15.7.2011-pol. 1219/11

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110. Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2983

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893
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2984

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

2985

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetického zariadenia a jeho ochranného pásma v rozsahu GP
31628826-89/2014 - pol. 148/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

Kosorínová Anna, nar.
23.04.1937, Penzión Dominik
č.440. Veľká Lehota. 966 41, SR

460

1/1

3037

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre.Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

3058

Exekútorský úrad Nitra, Ul.Piaristická 2. 949 01 Nitra, súdny exekútor
Mgr.Erik Tóth - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnsti Ex 439/03 zo dňa
12.9.2003. P1 223/03 (Magula Karol Ing.) - pol. 760/03

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/1

3058

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

1/1

3058

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.
Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško na
základe Z 1074/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 2823/2013-14 zo dňa 1.4.2014 (povinný Magula Karol) - listina
zapísaná dňa 22.4.2014 - pol.569/14

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13. SR

619

1/1

3072

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Miškovská Mária

665

1/1

3072

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Miškovská Mária

665

1/1

3014

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcii zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom piáne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pOl.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

67

3073

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ICO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Kukučka Štefan

532

1/1

3073

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kukučka Štefan

532

1/1

3074

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislostí so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Záhorský Miloš, nar. 03.07.1963.
Ing„ M.R.Štefánika č.2583/27,
Zvolen, 960 01. SR

1518

1/1

3074

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Záhorský Miloš, nar. 03.07.1963,
Ing., M.R.Štefánika č.2583/27,
Zvolen, 960 01, SR

1518

1/1

3075

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

624

1/1

3075

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

624

1/1

3076

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ICO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Líška Jozef, nar. 22.03^1940,
Jesenského č.882/80. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

590

1/1

68

3076

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 597 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Líška Jozef, nar. 22.03.1940,
Jesenského č.882/80. Žiar nad
Hronom. 965 01. SR

590

1/1

3077

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Líška Ján, nar. 26.09.1945,
Morovianska cesta č.24/1,
Handlová, 972 51, SR

587

1/1

3077

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Líška Ján, nar. 26.09.1945,
Morovianska cesta č.24/1,
Handlová, 972 51, SR

587

1/1

3078

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28. 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Slamková Viera, nar. 16.03.1949,
Ing., Dr.Jánskeho č.447/5. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1459

1/1

3078

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Slamková Viera, nar. 16.03.1949.
Ing., Dr.Jánskeho č.447/5, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1459

1/1

3080

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28. 817 62 Bratislava, ICO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Mesto Žiar nad Hronom,
Š.Moysesa č.46, Žiar nad
Hronom, 965 19, SR

656

1/1

3080

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločností Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na G P č.17/2014 - pol.2049/15

Mesto Žiar nad Hronom,
Š.Moysesa č.46. Žiar nad
Hronom, 965 19, SR

656

1/1

69

3081

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava, ICO 35763459 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3081

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3082

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond. Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol.1962/11, 1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3084

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

3084

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol. 1962/11, 1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45.
Bratislava. 821 09. SR

679

1/1

3084

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3085

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločností
Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45.
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3085

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol. 1962/11, 1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09. SR

679

1/1

70

3085

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09. SR

679

1/1

3086

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol. 1962/11,1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3087

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol. 1962/11,1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3088

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

135

1/4

3088

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

135

1/4

3088

Z 252/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena: a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonaváť
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to
v rozsahu vyznačenom na GP č.16/2014 - pol.323/15

Danko Michal, nar. 13.04.1976,
Nám.Matice slovenskej č.33/9,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

141

3/4

3088

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti prange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Michal, nar. 13.04.1976,
Nám.Matice slovenskej č.33/9,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

141

3/4

3089

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Sklenková Mária, nar._07.08.1936.
Opatovská č.791/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

832

1/1

71

30S0

3091

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol. 1962/11, 1665/15

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a prijazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09. SR

679

1/1

Kukučková Mária

542

1/1

Tenkelová Mária

906

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pOl.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pOl.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15. V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol .960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3092

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15. V 2318/15 - pol.2022/15)

3093

PredkuDné právo - spočívajúce v práve Dredávajúceio a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, ICO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol. 1962/11,1665/15

Národná diairiičná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

3094

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Kaša Ján

420

1/1

72

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3095

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činností, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Čierny Jaroslav, nar. 18.04.1963,
Kpt.Jaroša č.20. Lutila, 966 22.
SR

1237

1/1

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09. SR

679

1/1

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

259

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3096

3097

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond. Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v pripade. že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci. V 2289/11 - pol.1962/11, 1665/15

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo Iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15. V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

73

3098

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Baloghová Mária, nar. 13.09.1950,
Svätokrížske námestie č.270/47.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

1/1

Beňo Peter. nar. 28.12.1963,
Nitrianska č.136/28, Partizánske,
958 01, SR

1570

1/1

Slašťanová Viera, nar.
17.06.1950, Č.2, Ihráč. 967 01, SR

837

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pOl.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pOl.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3099

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činností, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15poi.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3100

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

74

3101

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcii zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Slašťanová Helena, nar.
04.03.1949, Tajovského č.552/32.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

835

1/1

Kominková Anna, nar.
16.12.1960, Ing., Hlavná č.148/11,
Čierny Balog, 976 52, SR

452

1/1

Martincová Erika. nar. 16.10.1938

635

1/2

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3102

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pOl.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3103

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere pristúp a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (Pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-poi.958/15, V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15.
1665/15. V 2028/15. Z 2559/15 - pol. 1803/15. V 2318/15 - pol.2022/15)

75

3103

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a prijazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcii zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Vanko Ján. nar. 26.11.1951, Jána
Smreka č.6168/9, Bratislava. 841
08, SR

973

1/10

Vanko Ľubomír, nar. 19.07.1956,
Ing.. Š.Moysesa č.53/12. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

974

2/15

Vanko Pavel, nar. 21.09.1944,
Hutníkov č.303/9, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

975

2/15

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-po!.129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pOl.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pOl.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3103

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a prijazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav. oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15. V 1676/15. Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3103

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a prijazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pOi.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15. V 2318/15 - pol.2022'15)

76

3103

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Vanková Soňa, nar. 08.03.1949,
Ing., Blagoevova č.6, Bratislava.
852 35, SR

976

2/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

Valachová Ľudmila, nar.
30.03.1930, SNP Č.579/105, 2iar
nad Hronom, 965 01, SR

962

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3106

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere pristúp a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pOi 217/16, V940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15. Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3107

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

77

3108

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Kúšová Júlia, nar. 03.03.1970,
Medzi vodami č.228/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

561

1/1

Orságová Mária, nar. 08.10.1930.
Svitavská č.903/12, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

724

1/1

Mráziková Ľudmila, nar.
25.09.1952, Mgr., Bernolákova
č.559/4, Žiar nad Hronom. 965 01,
SR

1413

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V940/15-pOl.958/15, V 941/15- pol.966/15, V 942/15pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15. Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3109

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činností, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3111

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav. oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15. V 2318/15 - pol.2022/15)

78

3112

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Líška Ján, nar. 26.09.1945,
Morovíanska cesta £.24/1,
Handlová, 972 51, SR

587

1/3

Líška Jozef, nar. 22.03.1940,
Jesenského č.882/80, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

590

1/3

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

624

1/3

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol. 968/15, V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol 1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol .2022/15)

3112

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3112

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15. Z 2559/15 - pol.1803/15. V 2318/15 - pol.2022/15)
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3113

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Slamková Viera, nar. 16.03.1949,
Ing.. Dr.Jánskeho č.447/5. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1459

1/1

Wallo Karol. nar. 06.04.1938,
Ing.CSc., Kempelenova č.685/11,
Bratislava, 841 04, SR

994

1/3

Wallo Tomáš. nar. 30.08.1946,
Hornádskač.5115/4. Bratislava.
821 07, SR

996

1/3

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3114

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3114

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15. V 2318/15 - pol.2022/15)

80

3114

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Perlová Karolína, nar. 06.03.1970,
U Zastávky č. 1535/1, Praha, 143
00, ČR

1562

1/9

Holejšovská Gabriela, nar.
19.04.1972, Urbánkova Č.3361/49.
Praha, 143 00, ČR

1563

1/9

Musilová Daňhelová Kristýna. nar.
26.07.1973, Plovdivská č.3426/7,
Praha, 143 00, ČR

1564

1/9

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-poI.958/15. V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pOl.968/15, V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol. 2022/15)

3114

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15poi.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15- pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3114

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V 2 5 1 3 / 1 5 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15- pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15. V 2028/15. Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)
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3116

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav. oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Angyal Ivan, nar. 07.04.1939,
Líščie Nivy č.458/12, Bratislava,
821 08, SR

9

5202/8543

Dallosová Katarína, nar.
22.03.1962, PharmDr., Rákócziho
č.230/17, Komárno, 945 01, SR

1576

3341/8543

Kovalčíková Gabriela, nar.
20.03.1969, Ing.. Dr.Jánskeho
č.473/17, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1368

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3116

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pOl.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3118

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15- pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15. V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15. Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)
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Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Kukučková Iveta, nar. 21.07.1962,
Ing., SNP č.52/36, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1378

1/1

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3134

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15. Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15. V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V301/15 pol.465/15, 1665/15)

Šipkovská Oľga. nar. 19.05.1955,
A.Dubčeka č.369/17, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

869

1/1

3135

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15. V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3119

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15- pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15. V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3120

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)
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3136

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b. 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15. Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol. 1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15. V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kováčová Anna, nar. 04.04.1952,
Ing., Novomeského č.521/7. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

488

1/1

3137

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15. Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 -pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15. V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kováč Dušan, nar. 10.10.1953,
MUDr., A.Dubčeka č.37/21. Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

473

1/1

3138

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3139

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pot.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol. 1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pOl.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3140

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15. V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15. V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kováč Jozef, nar. 27.06.1947,
Záhradná č. 654/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

476

1/1

3141

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15-pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kenížová Mária, nar. 02.01.1945,
Opatovská č.785/8, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

429

1/1

3142

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b. 825 11 Bratislava. ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15. Z 956/15 pol.850/15. V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol. 1727/15, V 301 /15 pol.465/15, 1665/15)

Karniš Róbert, nar. 06.01.1970,
Na Brázdach č.645/16, Rybáre,
962 31, SR

1333

1/1

84

3146

V 302/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť:a) - existenciu plynárenského zariadenia plynovodu, jeho ochranného a bezpečnostného pásma a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č.35859890-22/2014, b) - strpieť
prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného
bremena na EKN parc.č.382/6 za účelom vykonávania prevádzky, údržby,
opráv, rekonštrukcie či obnovy plynárenského zariadenia - plynovodu,
pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú
dotknutú nehnuteľnosť - pol.468/15

Packo Jozef, nar. 24.07.1935,
Hlavná cesta č.329/6, Trnavá
Hora, 966 11, SR

1590

1/1

3149

V 300/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť a) - existenciu plynárenského zariadenia - potrubia,
jeho ochranného a bezpečnostného pásma a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č.35859890-22/2014, b) - strpieť prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
vykonávania prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie či obnovy
plynárenského zariadenia - plynovodu, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť pol.464/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3151

Z 250/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ICO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na parcelu a
vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a
okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť
vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ
pozemku a to v rozsahu vyznačenom na GP č.35859890-15/2014 pol. 322/15

AZEX, s.r.o., č.274, Janova
Lehota, 966 24, SR

12

1/1

3169

Z 2270/15 - vecné bremeno -zákonné vecné bremeno spočívajúce v
uložení inžinierskych sietí vrátane pásma ochrany na SO 660-00
Prekládka DK-SSE v km 3,130 R 2 na pozemku v rozsahu GP č.
35859890-21/2014 (diel č.3 - 56 m2) v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina,
IČO 36 442 151 - pol. 1756/15

Sedliak Jozef, nar. 07.04.1978,
Hviezdoslavova č.284/44/6, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1452

1/1

3170

Z 2270/15 - vecné bremeno -zákonné vecné bremeno spočívajúce v
uložení inžinierskych sietí vrátane pásma ochrany na SO 660-00
Prekládka DK-SSE v km 3,130 R 2 na pozemku v rozsahu GP č.
35859890-21/2014 (diel č.3 - 56 m2) v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO 36 442 151 - pol.1756/15

Miškovič Michal, nar. 10.06.1981,
Gaštanová č.3079/10, Žilina, 010
07, SR

1575

1/1

3172

Z 2270/15 - vecné bremeno -zákonné vecné bremeno spočívajúce v
uložení inžinierskych sietí vrátane pásma ochrany na SO 660-00
Prekládka DK-SSE v km 3,130 R 2 na pozemku v rozsahu GP č.
35859890-21/2014 (diel č.3 - 56 m2) v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
IČO 36 442 151 - pOl.1756/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45.
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

3173

Z 2270/15 - vecné bremeno -zákonné vecné bremeno spočívajúce v
uložení inžinierskych sietí vrátane pásma ochrany na SO 660-00
Prekládka DK-SSE v km 3,130 R 2 na pozemku v rozsahu GP č.
35859890-21/2014 (diel č.3 - 56 m2) v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO 36 442 151 - pol.1756/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3174

Z 2270/15 - vecné bremeno -zákonné vecné bremeno spočívajúce v
uložení inžinierskych sietí vrátane pásma ochrany na SO 660-00
Prekládka DK-SSE v km 3,130 R 2 na pozemku v rozsahu GP č.
35859890-21/2014 (diel č.3 - 56 m2) v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO 36 442 151 - pol.1756/15

MALES, s.r.o., SNPč.16. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

629

1/1

3242

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010- pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958.
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

3243

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

85

3245

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

3247

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958.
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 1 3, SR

619

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Baloghová Mária, nar. 13.09.1950.
Svätokrížske námestie č. 270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

7000/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Barátová Anna. nar. 11.04.1954.
Šoltésovej č.704/37, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

29

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Barniak Márius, nar. 26.03.1976,
Partizánska č.63. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

35

4289/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Baxová Alexandra, nar.
16.11.1967, Jesenského č. 17, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

40

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločností Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Beňová Terézia, nar. 01.10.1945,
Mgr., Jesenského č.875/64, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

50

2334/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Bieleschová Helena, nar.
07.12.1960, Ing., A.Štefanku
č.898/1. Žiar nad Hronom, 965 01,
SR

53

9332/1455893

86

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Binderová Mária, nar. 03.06.1953,
Kukučínova č.767/21, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

56

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Boboková Elena, nar. 03.03.1949,
6.131, Ladomerská Vieska, 965
01, SR

59

2334/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Bohošová Slavka, nar.
22.03.1970, Sládkovičova č.22/39.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

65

260/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Bojo Milan, nar. 16.01.1950,
MUDr.. Námestie Pod Krížom
Č.66/19, Poniky, 976 33, SR

75

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Broda Milan, nar. 02.11.1953,
Ing., A.Dubčeka č.388/20, Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

92

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

135

16332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Jozef, nar. 29.03.1949,
Šoltésovej č.690/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

137

2334/1455893

87

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Július, nar. 15.10.1943,
Lúčna č.894/5, Žiar nad Hronom,
965 01, SR

139

18666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena, a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dekýš Jozef, nar. 30.10.1963,
Kuzmányho č. 13, Banská
Bystrica, 974 01, SR

154

3499/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dekýš Peter, nar. 10.03.1966,
č.64, Hontianske Nemce. 962 65,
SR

157

3499/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dodek Martin, nar. 22.07.1965,
Mgr., A.HIinku č.7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

174

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dvonč Milan, nar. 10.06.1948,
Jesenského č.842/31, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

199

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dvonč Miroslav, nar. 23.06.1949,
Podhorská č 510/11, Lutila, 966
22. SR

201

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena, a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dvornák Peter. nar. 23.05.1935,
MUDr., Dobšinského č.1521/28.
Zlaté Moravce. 953 01, SR

210

9332/1455893

88

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dvornáková Emília, nar.
03.04.1926, Šoltésovej č.730/48,
2iar nad Hronom, 965 01, SR

213

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Fedáková Anna, nar. 01.03.1934,
Svätokrižske námestie č. 234/8,
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

221

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Filús Milan, nar. 29.11.1975,
Partizánska č. 109/61, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

225

17293/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Gajdošová Zuzana, nar.
12.08.1959, Ing., Javornícka
č.6180/12. Banská Bystrica, 974
11,SR

243

23332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Galandová Emília, nar.
03.02.1929

244

5278/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Gašparíková Juliana, nar.
28.05.1951, Bernolákova č.559/4.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

251

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrižske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

259

9332/1455893

89

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hrmo Pavol, nar. 23.11.1951,
Jesenského č.861/28, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

323

11666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hrmová Jana, nar. 28.12.1959,
Č.208. Lovča, 966 21, SR

340

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločností Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hudec Ján, nar. 19.08.1954, SNP
č.597/45, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

353

1167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hurtík Ladislav, nar. 01.07.1927,
Záhradná č.653/5. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

359

8167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hurtík Pavol, nar. 15.02.1953,
V.Rybničkách č.716, Sušiče, 342
01, ČR

361

14166/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hurtík Peter, nar. 28.11.1962,
Svätokrížske námestie č.272/51,
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

362

20500/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hurtik Peter, nar. 25.04.1966.
Hviezdoslavova č.283/40, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

363

27998/1455893

90

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č. 17/2014 - pol.2049/15

Jarošová Elena, nar. 26.05.1947,
Ing.. Blumentálska č.2726/17,
Bratislava, 811 07, SR

385

83995/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kenížová Mária, nar._02.01.1945,
Opatovská č.785/8. Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

429

11666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol. 2049/15

Kmeťová Terézia, nar.
26.03.1931, Sov.armády č.353,
Hliník nad Hronom, 966 01, SR

443

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kosorínová Anna, nar.
23.04.1937. Penzión Dominik
č.440, Veľká Lehota, 966 41, SR

460

27998/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kováč Ján, nar. 04.11.1949,
Partizánska č. 128/111, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

474

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kováč Jozef, nar. 27.06.1947,
Záhradná č.654/7. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

476

11666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kováč Jozef, nar. 12.04.1952,
Lúčna č.893/4, Žiar nad Hronom,
965 01. SR

478

4666/1455893

91

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kozárová Anna, nar. 18.05.1935.
Záhradná č.669/2, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

500

2334/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kukučka Jozef, nar. 11.07.1948,
Ing., Šoltésovej č.686/1, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

520

1167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kukučka Zoltán, nar. 29.03.1934,
Jesenského č.875/62. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

535

11666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kukučková Gabriela, nar.
24.03.1940, Jesenského č.875/62,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

539

3499/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so šidlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kukučková Helena, nar.
19.04.1943, Mgr., Haydnova
č.4725/17, Bratislava, 811 02, SR

540

7000/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kulhánková Mária, nar.
10.08.1931, č.161, Bzenica. 966
01, SR

546

7000/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kuníková Mária Vlasta, nar.
29.01.1930. MUDr.. Barakova
č. 29, Lučenec, 984 01, SR

547

7000/1455893

92

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kúšová Júlia, nar. 03.03.1970,
Medzi vodami č.228/32, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

561

13999/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol. 2049/15

Líška Ján, nar. 26.09.1945,
Morovianska cesta č.24/1,
Handlová, 972 51, SR

587

1750/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Líška Jozef, nar. 22.03.1940,
Jesenského č.882/80, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

590

1750/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Lojka Július, nar. 30.03.1933,
Rudenkova č.823/16, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

600

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedeni a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Lupták Miroslav, nar. 10.08.1964,
M.Benku č.7/20. Žiar nad Hronom,
965 01, SR

608

260/1455893

3249

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing . Bukureštská č.2549/11,
Košice, 040 13, SR

619

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

93

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Magula Marián, nar. 09.02.1958,
Kukučínova č.775/14, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

621

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Majerská Anna, nar. 30.11.1942,
Šoltésovej č.692/13, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

624

27415/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Martinská Gabriela, nar.
06.01.1943, Doc.RNDr.CSc.,
Tatranská č. 1234/2. Košice, 040
01, SR

638

18666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Mečiarová Gabriela, nar.
31.01.1944, Š.Petruša č.180/6,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

652

2334/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Neuschl Ján, nar. 01.10.1978,
Hviezdoslavova č.277/35, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

686

11666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Obertáš Pavel, nar._16.06.1946.
A.HIinku č.753/14. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

696

3499/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Orság Ján, nar. 19.08.1941. SNP
č.594/139. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

720

4666/1455893

94

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Orságová Mária, nar. 08.10.1930,
Svitavská č. 903/12. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

724

19249/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Pažmová Mária, nar. 04.01.1926,
A.Hlinku č.741/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

737

2334/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Puťošová Zlata, nar. 29.11.1943,
Krížna č.18, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

774

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Rakovský Jozef. nar. 09.03.1945,
Kukučínova č.765/17, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

785

29165/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na G P č.17/2014 - pol.2049/15

Ronchetti Valentína, nar.
30.12.1944, MUDr.. Škarvana
č.4/36, Prievidza, 971 01, SR

792

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Sklenková Mária, nar. 07.08.1936,
Opatovská č.791/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

832

11666/1455893

3249

Z 2269/15 • vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Slašťanová Helena, nar.
04.03.1949, Tajovského Č.552/32,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

835

11666/1455893

95

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č. 17/2014 - pol.2049/15

Smetanyová Mária, nar.
25.01.1925, Dobšinského
č.1521/28, Zlaté Moravce, 953 01,
SR

840

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti prange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Sopkovičová Gizela, nar.
28.05.1930

842

583/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

SR-Slovenský pozemkový fond,
Búdková č.36, Bratislava, 817 15,
SR

851

2334/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Škodová Helena, nar. 26.08.1958,
Jilemnického č.15/57, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

870

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Truben Peter, nar. 26.01.1952, Na
Súmedzíč.193, Lovča, 966 21,
SR

928

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Tulipánová Daniela, nar.
16.04.1960, Medzi vodami
č.225/24. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

932

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Urblíková Eleonora. nar.
29.06.1949, Š-Moysesa č.55/18,
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

954

2334/1455893

96

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Valachová Ľudmila, nar.
30.03.1930, SNP č.579/105, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

962

13999/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Valušková Mária, nar. 29.01.1941,
Hviezdoslavova č.279/43, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

970

1167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Zúbrik Jozef, nar. 25.03.1949,
Ing., Rudenkova č.4, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1021

23332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Zúbrik Jozef, nar. 12.02.1956.
Podhorská č.569/16, Lutila. 966
22, SR

1022

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Zúbrik Pavel, nar. 11.07.1958,
M.R.Štefánika č.456/44. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1027

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Žemlová Mária, nar. 14.02.1946,
MUDr., Medzi vodami č.223/20.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1035

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 03
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Berkešová Oľga, nar. 20.06.1969,
Mgr„ J.Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

1211

15165/1455893

97

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č. 17/2014 - pol.2049/15

Čierny Jaroslav, nar. 18.04.1963,
Kpt.Jaroša 6.20, Lutila, 966 22.
SR

1237

20415/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č. 17/2014 - pol.2049/15

Danková Zdenka, nar.
06.06.1948, Mgr., M.R.Štefánika
č. 1049/72, Martin, 036 01, SR

1239

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dubnická Viera, nar. 23.03.1963,
Ing., Palisády č.693/9, Bratislava,
811 03, SR

1247

8167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so šidlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 • pol.2049/15

Filus Ján, nar. 23.07.1951,
Tajovského č.539/24/54, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1253

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Greguš Ján, nar. 01.04.1956,
MVDr., Revištské Podzámčie
6.31, Žarnovica, 966 81, SR

1262

7000/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Heilerová Amália, nar.
16.07.1956, Hviezdoslavova
č.281/18. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1274

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hrčka Dušan, nar. 06.10.1950,
Kpt.Jaroša č.347/1, Lutila. 966 22,
SR

1283

2334/1455893

98

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hrošová Zuzana, nar. 02.08.1961,
Ing., Kokšovská č.32, Valaliky,
044 13, SR

1307

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hurtík Milan, nar. 19.04.1954,
Ing., Koprivnická č.2375/28.
Bratislava, 841 01, SR

1311

2916/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Janečková Mária, nar.
05.04.1948. č.77, Bystrička, 038
04, SR

1314

2334/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kapsová Otília, nar. 18.06.1935,
Mgr., Krátka ulica č.229/4,
Kováčová, 962 37, SR

1331

1167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti 9range Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastnik, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Karniš Róbert, nar. 06.01.1970,
Na Brázdach č.645/16, Rybáre,
962 31, SR

1333

20999/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Klimanová Mária, nar. 12.12.1952,
L.Majerského č.585. Hliník nad
Hronom, 966 01, SR

1342

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so šidlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kovalčíková Gabriela, nar.
20.03.1969, Ing., Dr.Jánskeho
č.473/17. Žiar nad Hronom. 965
01, SR

1368

9332/1455893

99

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriadovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriadovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č. 17/2014 - pol.2049/15

Krahulcová Mária, nar.
28.04.1951, Mierová Č.633, Hliník
nad Hronom, 966 01, SR

1369

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriadovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kukučková Anna, nar. 14.11.1949,
Š.Moysesa č. 11/10, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1377

13416/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kukučková Iveta, nar. 21.07.1962,
Ing., SNP č.52/36, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1378

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločností Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Líšková Mária, nar._08.09.1940,
Jiráskova č. 397/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1394

11666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti (prange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Lupták Ivan, nar. 14.05.1946,
Tajovského č.539/28, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

1396

1167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Lupták Jozef, nar. 12.12.1954,
Ing., Pohraničníkov č.515/56.
Bratislava, 951 01, SR

1397

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Luptáková Terézia, nar.
17.11.1955, Pod Háj č.625/1, Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

1398

3499/1455893

100

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločností Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Považan Milan, nar. 07.01.1955,
MUDr., J.A.Komenského
č.2166/7, Zvolen, 960 01, SR

1429

8167/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno • povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Pružinová Anna, nar. 14.05 ; 1969,
Šašovské Podhradie č.29, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1436

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Rakovská Jindŕiška, nar.
13.03.1931, A.Kmeťa č.339/15,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1440

11150/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Sedliak Adam, nar. 02.08.1989,
Gazdovská č.84/11, Lutila, 966
22, SR

1450

4666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so šidlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena, a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Slamková Viera, nar. 16.03J949,
Ing., Dr.Jánskeho č.447/5, Žiar
nad Hronom, 965 01. SR

1459

5250/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Štefančová Magdaléna, nar.
19.07.1951. Bernolákova
č.560/10. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1462

3499/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 • pol.2049/15

Šípošová Terézia, nar.
14.12.1953, Veternícka č.174/76.
Kremnica, 967 01, SR

1468

4666/1455893

101

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so šidlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Urbárske a pasienkové
spoločenstvo Žiar nad Hronom

1500

120224/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena; a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Urblík Vladimír, nar. 19.04.1970.
JUDr., Š.Moysesa č.423/55, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1504

83744/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Vallová Jarmila, nar. 17.03.1953,
Internátna č.63/1, Banská
Bystrica. 974 01, SR

1508

3499/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Záhorský Miloš. nar. 03.07.1963.
Ing., M.R.Štefánika č.2583/27,
Zvolen, 960 01, SR

1518

23332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Zúbrik Jozef, nar. 19.01.1954,
Ing., R.Viesta č.58, Martin, 036
01. SR

1525

9332/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Zúbrik Milan, nar. 07.02.1966,
Ing.PhD.. Jesenského č.870/52,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1526

25665/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Zúbrik Peter, nar. 30.06.1950,
J.Horvátha č.956/98, Kremnica,
967 01, SR

1527

12833/1455893

102

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Rakovský Ján, nar. 20.10.1957,
M.R.Štefánika č.460/9. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1561

14515/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hrivňáková Bronislava, nar.
21.05.1978. Tomášikova
č. 15950/10C, Bratislava. 821 01,
SR

1577

45497/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Rakovský Martin, nar. 07.11.1973.
Bellušova č.889/20, Banská
Bystrica, 974 01, SR

1578

45497/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Gallo Juraj, nar. 15.04.1976,
Bottova č. 183/20, Lutila, 966 22,
SR

1579

10499/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Berkeš Dušan, nar. 19.06.1965,
Ing., J. Kráľa č.900/9, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1585

7000/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Kapusta Zdenko, nar. 03.10.1961,
Trubín č.250, Lovčica-Trubín, 966
23, SR

1606

11666/1455893

3249

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Galandová Daniela, nar.
20.10.1952, Amurská 1396/8,
Košice-Nad jazerom, 040 12, SR

1607

4054/1455893
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3253

V 300/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť a) - existenciu plynárenského zariadenia - potrubia,
jeho ochranného a bezpečnostného pásma a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č.35859890-22/2014. b) - strpieť prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
vykonávania prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie či obnovy
plynárenského zariadenia - plynovodu, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť pol.464/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3264

Z 250/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28. 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na parcelu a
vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a
okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť
vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ
pozemku a to v rozsahu vyznačenom na GP č.35859890-15/2014 pol.322/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3264

V 300/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť a) - existenciu plynárenského zariadenia - potrubia,
jeho ochranného a bezpečnostného pásma a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č.35859890-22/2014, b) - strpieť prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
vykonávania prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie či obnovy
plynárenského zariadenia - plynovodu, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť pol.464/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

3265

Z 250/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na parcelu a
vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a
okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť
vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ
pozemku a to v rozsahu vyznačenom na GP č.35859890-15/2014 pol.322/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3265

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol. 1727/15. V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3266

Z 250/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo spoločnosti
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 ako
oprávneného z vecného bremena a) - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, b) - oprávnenie vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na parcelu a
vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a
okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť
vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ
pozemku a to v rozsahu vyznačenom na GP č.35859890-15/2014 pol. 322/15

AZEX. s.r.o., č.274, Janova
Lehota, 966 24, SR

12

1/1

104

Vecné bremeno podľa GP č.35859890-5/2015 • ( diel č.1 o výmere 47 m2
a diel č.2 o výmere 25 m2) zriadené na základe V 1647/15 zo zmluvy č.
30603/ZoVB001/2015/NDS/Žiar nad Hronom/1192/S0671-00/Geoplán
uzavretej dňa 13.7.2015 v prospech: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001 s p o č í v a j ú c e j ) strpieť
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 35859890-5/2015
umiestnenie a následnú prevádzku elektrických vedení a zariadení, najmä
výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a
odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) elektrických vedení a
zariadení, b) umožniť v nevyhnutnej miere prístup a prechod pešo,
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z
vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky elektrických
vedení a zariadení a distribučnej siete oprávneného z vecného bremena,
c) bez súhlasu oprávneného z vecného bremena neumiestňovať priamo
nad

AZEX, s.r.o., č.274, Janova
Lehota, 966 24, SR

12

1/1

3266

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15. Z 945/15 - pOl.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

AZEX, s.r.o., č.274, Janova
Lehota. 966 24. SR

12

1/1

3267

V 300/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť a) - existenciu plynárenského zariadenia - potrubia,
jeho ochranného a bezpečnostného pásma a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č.35859890-22/2014, b) - strpieť prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
vykonávania prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie či obnovy
plynárenského zariadenia - plynovodu, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť pol.464/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09. SR

679

1/1

3268

V 300/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b. 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť a) - existenciu plynárenského zariadenia - potrubia,
jeho ochranného a bezpečnostného pásma a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č.35859890-22/2014, b) - strpieť prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
vykonávania prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie či obnovy
plynárenského zariadenia - plynovodu, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť pol.464/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3270

V 300/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť a) - existenciu plynárenského zariadenia - potrubia,
jeho ochranného a bezpečnostného pásma a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č.35859890-22/2014, b) - strpieť prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
vykonávania prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie či obnovy
plynárenského zariadenia - plynovodu, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť pol.464/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45.
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

3271

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15. Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

AZEX. s.r.o., č.274, Janova
Lehota, 966 24. SR

12

1/1

3266

elektrickým vedením a v jeho ochrannom pásme vyznačenom v
geometrickom pláne č. 35859890-5/2015 stavby, konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy a nevykonávať iné činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k elektrickému vedeniu a zariadeniu a ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť elektrického vedenia a zariadenia a jeho prevádzky, prípadne
prevádzku distribučnej siete elektrických vedení a zariadení - pol.1491/15

105

3272

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15. Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Šipkovská Oľga, nar. 19.05.1955,
A.Dubčeka č.369/17, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

869

1/1

3273

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kenížová Mária, nar. 02.01.1945,
Opatovská č.785/8, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

429

1/1

3274

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kováč Jozef, nar. 27.06.1947,
Záhradná č.654/7, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

476

1/1

3275

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15. 1665/15)

Kováč Dušan. nar. 10.10.1953,
MUDr., A.Dubčeka č.37/21, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

473

1/1

3276

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kováčová Anna, nar. 04.04.1952,
lng„ Novomeského č.521/7, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

488

1/1

3277

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15. 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3278

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15. V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15. 1665/15)

Kováčová Jozefa, nar.
17.03.1950, Jilemnického č.562/1,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

1364

1/1

106

3279

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15. V
1799/15- pol.1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Kováč Ján, nar. 04.11.1949,
Partizánska č. 128/111, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

474

1/1

3280

Z 946/15 - vecné bremeno - v prospech SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaduje vecné bremeno
a to povinnosť strpieť:a) - v rozsahu vyznačenom v GP č.3585989023/2014 umiestnenie zariadení verejného plynovodu b) - umožniť v
nevyhnutnej miere vstup na parcelu automobilmi, mechanizmami a pešo
za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním
porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení plynovodu, c) - bez
súhlasu vlastníka a prevádkovateľa plynovodu neumiestňovať nad
plynovým potrubím a jeho ochranným pásmom vyznačeným v GP
č.35859890-23/2014 stavby, trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, skládky, nevykonávať
terénne úpravy, a činnosti, ktoré obmedzujú prístup k plynovodu, alebo
ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav - pol.789/15

Zúbrik Milan, nar. 07.02.1966.
Ing.PhD., Jesenského č.870/52,
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

1526

1/1

3296

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V2289/11 - pol.1962/11,1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45.
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3297

V 1043/15 - vecné bremeno - povinnosť povinného strpieť v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č.35859890-23/2014 a) - zriadenie a
uloženie plynového zariadenia, b) - užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy stavby, c) - vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v
bode a) a b) v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy
44/b. 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 - pol.1051/15

Mesto Žiar nad Hronom,
Š.Moysesa č.46, Žiar nad
Hronom, 965 19, SR

656

1/1

3300

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15, Z 945/15 - pol.848/15. V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol. 1727/15, V 301/15 pOl.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3301

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15. V 1182/15 - pol.1141/15. V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol. 1727/15, V 301 /15 pol.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3303

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15. V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15, V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol. 1727/15, V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

107

3304

3306

Vecné bremeno - v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s.. Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 sa zriaďuje vecné bremeno
povinnosť: - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy
plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti - (predtým V 533/15 pol.632/15, V 732/15. Z 945/15 - pol.848/15, V 734/15, Z 956/15 pol.850/15, V 1182/15 - pol.1141/15. V 1907/15 - pol. 1701/15, V
1799/15- pol. 1727/15. V 301/15 pol.465/15, 1665/15)

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou. vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava. 821 09, SR

679

1/1

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09. SR

679

1/1

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol. 1179/15. V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3307

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav. oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3308

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

108

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (povodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-po!.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 P01.967/15.V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15. V 2318/15 - pol.2022/15)

3311

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činností, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

Tenkelová Mária

906

1/1

9

4942/8331

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3312

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3314

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, o) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

109

Angyal Ivan, nar. 07.04.1939,
Líščie Nivy č.458/12, Bratislava,
821 08, SR

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pOl.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15. Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3314

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Dallosová Katarína, nar.
22.03.1962, PharmDr., Rákócziho
č.230/17, Komárno, 945 01, SR

1576

3389/8331

Orságová Mária. nar. 08.10.1930,
Svitavská č.903/12, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

724

1/1

Kúšová Júlia, nar. 03.03.1970,
Medzi vodami č.228/32. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

561

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3315

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav. oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15. V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pOl.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3318

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

110

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol, 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3319

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podlá vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Valachová Ľudmila, nar.
30.03.1930, SNP č.579/105, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

962

1/1

KúšováAnna, nar. 05.07.1923,
Kukučínova č.772/8. Žiar nad
Hronom. 965 01. SR

560

1/1

Kovalčíková Gabriela, nar.
20.03.1969, Ing., Dr.Jánskeho
č.473/17, Žiar nad Hronom, 965
01, SR

1368

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3320

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16. V 940/15-pol.958/15. V 941 /15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3321

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

111

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pOl.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15. V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3322

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Kukučková Iveta, nar. 21.07.1962,
Ing., SNP č.52/36, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

1378

1/1

Beňo Peter, nar. 28.12.1963,
Nitrianska č.136/28, Partizánske,
958 01, SR

1570

1/1

Baloghová Mária. nar. 13.09.1950,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol. 968/15, V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15,
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3323

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15po!.217/16, V940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15.V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15. V 939/15 - pol.960/15,
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3324

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činností, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

112

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.. Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol. 1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15. V 2318/15 - pol.2022/15)

3325

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou,údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcii zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a v j e h o pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav. oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrížske námestie č. 270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

259

1/1

Čierny Jaroslav, nar. 18.04.1963,
Kpt.Jaroša č.20, Lutila, 966 22,
SR

1237

1/1

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivyč.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16. V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15. V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15- pol.968/15, V 1254/15 - pol. 1179/15, V 1676/15, Z
2035/15 - pol.1513/15. V 1838/15 - pol. 1635/15. V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3326

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014. b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a vjeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol.129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol.1513/15, V 1838/15 - pol. 1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15, V 2028/15, Z 2559/15 - pol. 1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3327

Vecné bremeno - a) - strpieť umiestnenie zariadení verejného vodovodu s
jeho pásmom ochrany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č.65/2014, b) - umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd automobilmi
a mechanizmami a pešo na pozemok za účelom zabezpečenia výkonu
prác spojených s prevádzkou.údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu, c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať
nad vodovodným potrubím a vjeho pásme ochrany podľa vyznačenia v
geometrickom pláne č.65/2014 stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé trávne
porasty (s výnimkou trvalého trávnatého porastu), neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický
stav, oplotenie a povrchové úpravV 945/15y realizovať z ľahko

113

rozoberateľných materiálov v prospech Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056
006 (pôvodne V 2516/15 a Z 87/16-pol. 129/16, V 2513/15 a Z 3097/15pol.217/16, V 940/15-pol.958/15, V 941/15 - pol.966/15, V 942/15 pol.967/15,V 945/15 - pol.968/15, V 1254/15 - pol.1179/15, V 1676/15. Z
2035/15 - pol. 1513/15, V 1838/15 - pol.1635/15, V 939/15 - pol.960/15.
1665/15. V 2028/15, Z 2559/15 - pol.1803/15, V 2318/15 - pol.2022/15)

3332

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol.1962/11, 1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivyč.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3333

Predkupné právo - spočívajúce v práve predávajúcejo a to - SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335
345 - kúpiť pozemok v prípade, že by ho chcel kupujúci predať a to za
rovnakú cenu ako ho kúpil predávajúci, V 2289/11 - pol.1962/11, 1665/15

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s.. Mlynské Nivy č.45,
Bratislava, 821 09, SR

679

1/1

3335

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Moyzesova 5, 949
01 Nitra, súdny exekútor Mgr.Stanislav Polák na základe Z 2269/09 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1607/2005-PS zo dňa 5.11.2009 (pre:Magula Karol) listina zapísaná dňa 18.1.2010 - pol.72/10

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing.. Bukureštská č.2549/11,
Košice. 040 13, SR

619

9332/1455893

3336

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Mesto Žiar nad Hronom,
Š.Moysesa č.46, Žiar nad
Hronom, 965 19, SR

656

1/1

3337

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja. Nám.SNP
č.23, Banská Bystrica. 974 01, SR

1592

1/1

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Baloghová Mária, nar. 13.09.1950,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

18

7000/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Baloghová Mária, nar. 13.09.1950,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

18

7000/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Barátová Anna. nar. 11.04.1954.
Šoltésovej č.704/37, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

29

4666/1455893

114

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Barátová Anna, nar. 1_1.04.1954.
Šoltésovej č.704/37. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

29

4666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol. 1493/14

Barniak Márius, nar. 26.03.1976.
Partizánska č. 63, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

35

4289/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Barniak Márius. nar. 26.03.1976.
Partizánska č. 63, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

35

4289/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Baxová Alexandra, nar.
16.11.1967, Jesenského č. 17, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

40

4666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislostí so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Baxová Alexandra, nar.
16.11.1967, Jesenského č. 17, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

40

4666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol. 1493/14

Beňová Terézia, nar. 01.10.1945,
Mgr., Jesenského č.875/64, Žiar
nad Hronom. 965 01. SR

50

2334/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Beňová Terézia, nar. 01.10.1945,
Mgr., Jesenského č.875/64, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

50

2334/1455893

115

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol. 1493/14

Bieleschová Helena, nar.
07.12.1960, Ing., A.Štefanku
č.898/1, Žiar nad Hronom, 965 01.
SR

53

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Bieleschová Helena, nar.
07.12.1960. ing., A.Štefanku
č.898/1. Žiar nad Hronom. 965 01.
SR

53

9332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Binderová Mária, nar. 03.06.1953,
Kukučínova č.767/21, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

56

4666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a Iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo uživateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Binderová Mária, nar. 03.06.1953,
Kukučínova č.767/2.1, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

56

4666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Boboková Elena, nar. 03.03.1949,
č. 131, Ladomerská Vieska, 965
01, SR

59

2334/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Boboková Elena, nar. 03.03.1949,
6.131, Ladomerská Vieska, 965
01, SR

59

2334/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Bohošová Slavka. nar.
22.03.1970, Sládkovičova č.22/39,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

65

260/1455893

116

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a oklíesfiovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Bohošová Slavka, nar.
22.03.1970, Sládkovičova č.22/39,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

65

260/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Bojo Milan. nar. 16.01.1950,
MUDr.. Námestie Pod Krížom
č.66/19, Poniky, 976 33, SR

75

4666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Bojo Milan, nar. 16.01.1950,
MUDr., Námestie Pod Krížom
č.66/19, Poniky, 976 33, SR

75

4666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Broda Milan, nar. 02.11.1953,
Ing., A.Dubčeka č.388/20, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

92

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Broda Milan, nar. 02.11.1953,
Ing., A.Dubčeka č.388/20, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

92

9332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podlá GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

135

16332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Ján, nar. 28.01.1972,
Hviezdoslavova č.275/25, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

135

16332/1455893

117

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Danko Jozef. nar. 29.03.1949,
Šoltésovej č.690/9, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

137

2334/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Jozef, nar. 29.03.1949,
Šoltésovej č.690/9, Žiar nad
Hronom. 965 01, SR

137

2334/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951 /14 - pol. 1493/14

Danko Július, nar. 15.10.1943.
Lúčna č.894/5, Žiar nad Hronom,
965 01, SR

139

18666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Danko Július, nar. 15.10.1943,
Lúčna č.894/5, Žiar nad Hronom,
965 01, SR

139

18666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Dekýš Jozef, nar. 30.10.1963,
Kuzmányho č. 13, Banská
Bystrica, 974 01, SR

154

3499/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8. 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dekýš Jozef, nar. 30.10.1963,
Kuzmányho č.13. Banská
Bystrica. 974 01, SR

154

3499/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol. 1493/14

Dekýš Peter, nar. 10.03.1966,
č.64, Hontianske Nemce, 962 65,
SR

157

3499/1455893

118

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na G P č. 17/2014 - pol.2049/15

Dekýš Peter. nar. 10.03.1966.
č.64, Hontianske Nemce. 962 65,
SR

157

3499/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol. 1493/14

Dodek Martin, nar. 22.07.1965,
Mgr., A.Hlinku č.7. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

174

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti pľange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dodek Martin, nar. 22.07.1965,
Mgr., A.Hlinku č.7. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

174

9332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Dvonč Milan. nar. 10.06.1948,
Jesenského č.842/31, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

199

4666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dvonč Milan, nar. 10.06.1948,
Jesenského č.842/31, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

199

4666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podlá platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Dvonč Miroslav, nar. 23.06.1949,
Podhorská č.510/11. Lutila. 966
22. SR

201

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti 9 r a n g e Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava. IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dvonč Miroslav, nar. 23.06.1949,
Podhorská 6.510/11, Lutila. 966
22. SR

201

9332/1455893

119

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Dvornák Peter, nar. 23.05.1935,
MUDr., Dobšinského č.1521/28,
Zlaté Moravce, 953 01, SR

210

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na G P č. 17/2014 - pol. 2049/15

Dvornák Peter, nar. 23.05.1935,
MUDr., Dobšinského č.1521/28,
Zlaté Moravce, 953 01, SR

210

9332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Dvornáková Emília, nar.
03.04.1926, Šoltésovej č.730/48,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

213

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Dvornáková Emília, nar.
03.04.1926, Šoltésovej č.730/48,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

213

9332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Fedáková Anna, nar. 01.03.1934,
Svätokrížske námestie č.234/8,
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

221

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Fedáková Anna, nar. 01.03.1934.
Svätokrížske námestie č.234/8.
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

221

9332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Filús Milan, nar. 29.11._1975,
Partizánska č. 109/61, Žiar nad
Hronom, 965 01. SR

225

17293/1455893

120

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Filús Milan, nar. 29.11.1975,
Partizánska č. 109/61, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

225

17293/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol. 1493/14

Gajdošová Zuzana, nar.
12.08.1959, Ing., Javornícka
č.6180/12, Banská Bystrica, 974
11, SR

243

23332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Gajdošová Zuzana, nar.
12.08.1959, Ing., Javornícka
č.6180/12, Banská Bystrica, 974
11, SR

243

23332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkolVek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Galandová Emília, nar.
03.02.1929

244

5278/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Galandová Emília, nar.
03.02.1929

244

5278/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Gašparíková Juliana, nar.
28.05.1951, Bernolákova č.559/4,
Žiar nad Hronom, 965 01. SR

251

4666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Gašparíková Juliana. nar.
28.05.1951, Bernolákova č.559/4,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

251

4666/1455893

121

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podlá platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948.
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

259

9332/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Greguš Daniel, nar. 21.11.1948,
Svätokrížske námestie č.270/47,
Žiar nad Hronom. 965 01, SR

259

9332/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Hrmo Pavol, nar. 23.11.1951,
Jesenského č.861/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

323

11666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hrmo Pavol, nar. 23.11.1951,
Jesenského č.861/28, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

323

11666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podlá GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

Hrmová Jana, nar. 28.12.1959,
č.208, Lovča. 966 21, SR

340

4666/1455893

3338

Z 2269/15 - vecné bremeno - povinnosť vlastníka strpieť právo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova č.8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 ako oprávneného z vecného bremena: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, b) oprávnenie vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním,
opravami a údržbou vedení a vykonaváť nevyhnutné úpravy pôdy a jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku a to v rozsahu
vyznačenom na GP č.17/2014 - pol.2049/15

Hrmová Jana, nar. 28.12.1959,
Č.208. Lovča, 966 21, SR

340

4666/1455893

3338

Vecné bremeno - v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa zriaďuje
vecné bremeno na priznanie práva na podporné stĺpy elektrického
vedenia v rozsahu ochranného pásma + právo vstupu a prístupu na
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,
vykonávania údržby a opráv podľa platných predpisov vo vyznačenom
rozsahu podľa GP č.36 639 231-5/13 a vo vykonávaní na pozemkoch
povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

Hudec Ján. nar. 19.08.1954, SNP
č.597/45. Žiar nad Hronom, 965
01, SR

353

1167/1455893

122

