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

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

353

1167/1455893

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

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

359

8167/1455893

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

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

359

8167/1455893

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

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

361

14166/1455893

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

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

361

14166/1455893

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

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

362

20500/1455893

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

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

362

20500/1455893

123

3338

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 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

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

363

27998/1455893

3338

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

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

363

27998/1455893

3338

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 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

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

385

83995/1455893

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, najmá 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

3338

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 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

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

429

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

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

429

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 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

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

443

9332/1455893

124

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

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

443

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 stfpy 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 podfa 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

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

460

27998/1455893

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

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

460

27998/1455893

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 stfpy 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

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

474

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

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

474

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 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

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

476

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

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

476

11666/1455893

125

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

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

478

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

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

478

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

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

500

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

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

500

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

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

520

1167/1455893

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

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

520

1167/1455893

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

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

535

11666/1455893

126

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

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

535

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 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

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

539

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

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

539

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

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

540

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

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

540

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

Kulhánková Mária, nar.
10.08.1931, 6.161, Bzeníca, 966
01, SR

546

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

Kulhánková Mária, nar.
10.08.1931, 6.161, Bzenica, 966
01, SR

546

7000/1455893

127

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

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

547

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

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

547

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

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

561

13999/1455893

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

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

561

13999/1455893

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

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

587

1750/1455893

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

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

587

1750/1455893

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

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

590

1750/1455893

128

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

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

590

1750/1455893

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

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

600

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

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

600

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 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

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

608

260/1455893

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

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

608

260/1455893

3338

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

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

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

619

9332/1455893

129

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 stfpy 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

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

619

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

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

621

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

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

621

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

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

624

27415/1455893

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

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

624

27415/1455893

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

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

638

18666/1455893

3338

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

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

638

18666/1455893

130

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 stlpy 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

Mečiarová Gabriela, nar.
31.01.1944, Š.Petruša 6.180/6,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

652

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

Mečiarová Gabriela, nar,
31.01.1944, Š.Petruša 6.180/6,
Žiar nad Hronom, 965 01, SR

652

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

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

686

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

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

686

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 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

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

696

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

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

696

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

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

720

4666/1455893

131

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

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

720

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

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

724

19249/1455893

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

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

724

19249/1455893

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

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

737

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

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

737

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

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

774

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

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

774

9332/1455893

132

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

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

785

29165/1455893

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

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

785

29165/1455893

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

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

792

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

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

792

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

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

832

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

Sklenková Mária, nar. 07.08.1936,
Opatovská Č.79Í/13, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

832

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 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

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

835

11666/1455893

1
1JJ

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

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

835

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 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

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

840

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

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

840

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

Sopkovičová Gizela, nar.
28.05.1930

842

583/1455893

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

Sopkovičová Gizela, nar.
28 05.1930

842

583/1455893

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

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

851

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

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

851

2334/1455893

134

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

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

870

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

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

870

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

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

928

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

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

928

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

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

932

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

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

932

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

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

954

2334/1455893

135

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

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

954

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

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

962

13999/1455893

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

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

962

13999/1455893

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

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

970

1167/1455893

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

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

970

1167/1455893

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

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

1021

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

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

1021

23332/1455893

136

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

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

1022

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

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

1022

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

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

1027

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

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

1027

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

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

1035

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

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

1035

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 činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete. Z 1951/14 - pol.1493/14

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

1211

15165/1455893

137

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

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

1211

15165/1455893

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

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

1237

20415/1455893

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

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

1237

20415/1455893

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

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

1239

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

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

1239

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

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

1247

8167/1455893

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

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

1247

8167/1455893

138

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

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

1253

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

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

1253

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

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

1262

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

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

1262

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

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

1274

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

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

1274

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

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

1283

2334/1455893

139

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 okllesňovať 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

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 stfpy 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

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

1307

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

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

1307

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 činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol.1493/14

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

1311

2916/1455893

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

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

1311

2916/1455893

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

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

1314

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

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

1314

2334/1455893

140

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

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

1331

1167/1455893

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

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

1331

1167/1455893

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

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

1333

20999/1455893

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

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

1333

20999/1455893

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

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

1342

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

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

1342

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

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

1368

9332/1455893

141

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 okllesňovať 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

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

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

1369

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

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

1369

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 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

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

1377

13416/1455893

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

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

1377

13416/1455893

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

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

1378

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

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

1378

9332/1455893

142

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

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

1394

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

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

1394

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 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

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

1396

1167/1455893

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

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

1396

1167/1455893

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

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

1397

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

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

1397

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

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

1398

3499/1455893

143

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

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

1398

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 činnosti potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, Z 1951/14 - pol. 1493/14

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

1429

8167/1455893

3338

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

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

1429

8167/1455893

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

Pružinová Anna, nar. 14.05^1969.
Šášovské Podhradie č.29, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1436

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

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

1436

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

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

1440

11150/1455893

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

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

1440

11150/1455893

144

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

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

1450

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

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

1450

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

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

1459

5250/1455893

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

Slamková Viera, nar. 16.03/1949,
Ing., Dr.Jánskeho č.447/5, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1459

5250/1455893

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

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

1462

3499/1455893

3338

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

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

1462

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

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

1468

4666/1455893

145

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

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

1468

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

Urbárske a pasienkové
spoločenstvo Žiar nad Hronom

1500

120224/1455893

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

Urbárske a pasienkové
spoločenstvo Žiar nad Hronom

1500

120224/1455893

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

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

1504

83744/1455893

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

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

1504

83744/1455893

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

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

1508

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

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

1508

3499/1455893

146

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

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

1518

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

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

1518

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 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

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

1525

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 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

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

1525

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

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

1526

25665/1455893

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

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

1526

25665/1455893

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

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

1527

12833/1455893

147

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

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

1527

12833/1455893

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

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

1561

14515/1455893

3338

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

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

1561

14515/1455893

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

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

1577

45497/1455893

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

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

1577

45497/1455893

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

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

1578

45497/1455893

3338

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

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

1578

45497/1455893

148

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

Gallo Juraj, nar. 15.04.1976,
Bottova č. 183/20, Lutíla. 966 22,
SR

1579

10499/1455893

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

Gallo Juraj, nar. 15.04.1976,
Bottova č. 183/20, Lutíla, 966 22,
SR

1579

10499/1455893

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

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

1585

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

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

1585

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

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

1606

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

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

1606

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

1607

4054/1455893

149

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

1607

4054/1455893

3339

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

3340

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

Sedliak Ján

1532

1/1

3340

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

Sedliak Ján

1532

1/1

3341

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

Braviak Jozef, nar. 06.11.1966.
M.R.Štefánika č.462/19, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

1227

1/1

3342

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

Kopcová Mária, nar. 26.05.1934,
Hlavná č.439/3. Hronský Beňadik,
966 53, SR

455

1/1

3343

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

1/3

150

3343

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

2/3

3344

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

Makovniková Helena, nar.
21.11.1930, J.Fándlyho
Č.2195/38, Žilina, 010 01, SR

627

1/1

3345

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

1/1

3346

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

1/1

3348

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 nehnuteľnstl Ex 439/03 zo dna
12.9.2003, P1 223/03 (Magula Karol Ing.) - pol. 760/03

Magula Karol, nar. 20.07.1958,
Ing., Bukureštská č.2549/11,
Košice, 04013, SR

619

1/1

3348

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

3348

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

3360

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetlckého 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

3360

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v zriadení ochranného pásma
elektroenergetického zariadenia 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

151

3360

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

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

679

1/1

3360

V 1847/15 - vecné bremeno - a) - povinnosť strpieť existenciu mostných
pilierov, ich správu a údržbu a to v rozsahu vymedzenom geometrickým
plánom č.75/2014, b) - umožniť oprávnenému z vecného bremena prístup
a vstup pešo a mechanizmami na účely prevádzkovania, údržby a opráv
zástavby mostných pilierov v prospech oprávneného Banskobystrický
samosprávny kraj, Námestie SNP 23. 974 01 Banská Bystrica. IČO
37828100 - pol. 1654/15, 1665/15

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

679

1/1

3360

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

3360

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

3363

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-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

3364

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-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

3364

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v zriadení ochranného pásma
elektroenergetického zariadenia 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

3365

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-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

3365

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8.
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v zriadení ochranného pásma
elektroenergetického zariadenia 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

3382

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

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

679

1/1

3382

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-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

3382

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina. IČO 36442151 spočívajúce v zriadení ochranného pásma
elektroenergetického zariadenia 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

152

3382

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36442151 spočívajúce v umiestnení
elektroenergetlckého 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

3403

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 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 Dušan, nar. 03.12.1951,
Ing., Š.Moysesa č.441/60, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

1238

1/1

3419

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

257/596

3419

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

257/596

3419

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

257/596

3419

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

257/596

3422

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-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

3447

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 Michal

155

1/1

3448

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 Ján

305

1/1

3449

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

Kaša Ján

420

1/1

153

3450

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

201

1/1

3462

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

1/2

3462

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

1/2

3462

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

1/2

3462

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

1/2

3462

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 I, 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

1/2

3463

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 nehnutefnsti 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

3463

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

3463

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 1 3, SR

619

1/1

3477

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-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

3482

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. IČO 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

3482

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, Aglou Nikolaou 67-69 1 st floor 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

3482

Z 620/16 - exekučné záložné právo EX 797/16 -11 KH zo dňa 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

154

3482

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

3490

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad so sídlom
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý na
základe Z 178/12 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 12895/1 Ou zo dňa 20.1.2012 (povinný Dekýšová Jarmila) listina zapísaná dňa 30.1.2012 -pol.146/12

Dekýšová Jarmila, nar.
03.04.1975. Č.412, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

163

91/90529

3490

Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad Bratislava,
Viedenská cesta 5, P.O.Box 226, 852 51 Bratislava, súd.exek. JUDr.
Patricius Badura, na základe Z 423/07 - Exekučný príkaz EX 366/06 na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť zo dňa 9.3.2007, (listina zapísaná dňa 14.3.2007. Pre:
Kováč Michal)

Kováč Michal, nar. 08.07.1964,
Č.201, Svätoplukovo, 951 16, SR

480

933/90529

3490

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad so sídlom
Dukelských hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky, súdny exekútor
JUDr.Ing.Štefan Hrebík na základe Z 1287/11 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva EX 1414/2011-11 zo dňa
12.5.2011 (povinný Michal Kováč) - listina zapísaná dňa 13.9.2011 pol.1473/11

Kováč Michal, nar. 08.07.1964,
Č.201, Svätoplukovo, 951 16, SR

480

933/90529

3490

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad so sídlom
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý na
základe Z 229/12 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva EX 6801/11 u zo dňa 20.1.2012 (povinný Kováč Michal) - listina
zapísaná dňa 8.2.2012 - pol.193/12

Kováč Michal, nar. 08.07.1964.
č.201, Svätoplukovo, 951 16, SR

480

933/90529

3490

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad, Longobardská
1301/27, 851 10 Bratislava, súdny exekútor JUDr.lvan Lutter na základe Z
1177/14 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1606/2014-15 zo dňa 29.4.2014 (povinný Kováč
Michal) - listina zapísaná dňa 6.5.2014 - pol.639/14

Kováč Michal, nar. 08.07.1964,
č.201, Svätoplukovo, 951 16, SR

480

933/90529

3490

Exekučné záložné právo v prospech Exekútorský úrad Trnava, Dunajská
52, 814 99 Bratislava, P.O.BOX 168, súdny exekútor JUDr.Viera
Horváthová na základe Z 766/07 - Príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva EX 61/06 zo dňa 26.4.2007 (na podiel Rajčana Štefana)
- listina zapísaná dňa 15.5.2007

Rajčan Štefan, nar. 03.12.1960,
č.90, Malé Kršteňany, 958 03, SR

779

933/90529

3491

Z 4/15 - Vecné bremeno v prospech SSE-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

Poznámky preberané z údajov katastra

Vlastník, na ktorého sa v rámci
parcely vzťahuje ťarcha

Číslo
parcely

Znenie poznámky

2124

Exekútorský úrad Banská Bystrica, Robotnícka č. 4, 974 01 Banská
Bystrica, súd. exek. JUDr. Eleonóra Nosková - Upovedomenie Ex 665/13 o
začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť
ZO dňa 14.03.2014 - P 138/14 - pol.440/14

2211

2366

O.č.

Podiel

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

1240

1/1

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny
exekútor JUDr. Jozef Blaško - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 2823/2013-13 zo dňa 7.3.2014 (povinný Magula Karol).
P 130/14- pol. 375/14

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

619

1/1

Exekútorský úrad Lučenec so sídlom T.Vansovej 2, 984 01 Lučenec,
súdny exekútor JUDr.Jana Debnárová - Upovedomenie o zriadení
exekučného záložného práva Ex 2295/2012 zo dňa 5.11.2012 (povinný
Panko Ivan), P 436/12 - pol.1517/12

Panko Ivan, nar. 12.11.1958,
Hviezdoslavova č.284/48/37, Žiar
nad Hronom, 965 01, SR

734

1/1

155

2366

Exekútorský úrad . T.Vansovej 2, 984 01 Lučenec, súd.exek. JUDr. Jana
Debnárová - Upovedomenie Ex 470/2013 o spôsobe vykonania exekúcie
zriadením exekučného záložného práva zo dňa 20.3.2013 - (Panko Ivan) P 155/13- pol.619/13

Panko Ivan, nar. 12.11.1958.
Hviezdoslavova č.284/48/37. Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

734

1/1

2439

Exekútorský úrad Banská Bystrica, Robotnícka č. 4, 974 01 Banská
Bystrica, súd. exek. JUDr. Eleonóra Nosková - Upovedomenie Ex 665/13 o
začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť
zo dňa 14.03.2014 - P 138/14 - pol.440/14

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

1240

1/1

2532

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny
exekútor JUDr. Jozeľ Blaško - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 2823/2013-13 zo dňa 7.3.2014 (povinný Magula Karol),
P 130/14-pol.375/14

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

619

1/1

2684

Exekútorský úrad Detva so sídlom Štúrova 784/52, 962 12 Detva, súdny
exekútor JUDr.Ján Debnár - Upovedomenie o spôsobe vykonania
exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 582/2012-12 zo dňa
14.2.2013 (povinný Pružina Branislav). P 94/13 - pol.429/13

Pružina Branislav, nar.
05.07.1972, Gazdovské č.117/4,
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2684

Exekútorský úrad Detva so sídlom Štúrova 784/52, 962 12 Detva, súdny
exekútor JUDr.Ján Debnár - Upovedomenie o spôsobe vykonania
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky
podiel EX 524/2014-7 zo dňa 2.7.2014, P 391/14 - pol.1055/14

Pružina Branislav, nar.
05.07.1972, Gazdovská č.117/4.
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2684

P 507/14 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 690/2014-6 zo dňa 21.8.2014 od
Exekútorského úradu Detva so sídlom Štúrova 784/52, 962 12 Detva,
súdny exekútor JUDr. Debnár Ján v prospech: Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.-Zvolen, Partizánska cesta 5,
Banská Bystrica, IČO: 36644030 - pol.1411/14

Pružina Branislav, nar.
05.07.1972, Gazdovská č.117/4.
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2684

P 171/16 - poznamenáva sa Upovedomenie o vykonaní exekúcie EX
157/2015 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť 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 25.4.2016
-pol.678/16

Pružina Branislav. nar.
05.07.1972. Gazdovská č.117/4.
Lutila, 966 22, SR

766

1/1

2781

Exekútorský úrad Jesenského 61. 965 01 Žiar nad Hronom, súdny
exekútor JUDr.Ing. Miroslav Paller - Upovedomenie o vykonaní exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 1306/2013-13 zo dňa
19.12.2013 (povinný Čopík Milan), P 769/13 - pol.2481/13

Čopík Milan. nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2781

Exekútorský úrad so sídlom Sad SNP 666/12,010 01 Žilina- súdny
exekútor- JUDr.Marián Janec - Upovedomenie o začatí exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 3202/07 zo dňa
14.3.2011(povínný Čopík Milan)- P 557/10 - pol.427/11

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2781

P 482/14 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 358/2014-7 od Exekútorského úradu,
Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr.Ing.
Miroslav Paller v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava, Sládkovičova
17, Žiar nad Hronom, IČO: 30807484 zo dňa 11.8.2014- pol. 1335/14

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2781

Exekútorský úrad Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny
exekútor JUDr.Ing. Miroslav Paller - Upovedomenie o vykonaní exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 192/2014-6 zo dňa 29.4.2014
(povinný Čopík Milan), P 252/14 - pol.623/14

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

2785

Exekútorský úrad Michalovce. Kpt. Nálepku č.8. 071 01 Michalovce, súdny
exekútor JUDr. Jozef Blaško - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 2823/2013-13 zo dňa 7.3.2014 (povinný Magula Karol),
P 130/14 -pol.375/14

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

619

1/1

2802

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny
exekútor JUDr. Jozef Blaško - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 2823/2013-13 zo dňa 7.3.2014 (povinný Magula Karol),
P 130/14-pol.375/14

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

619

1/2

2894

Exekútorský úrad Banská Bystrica, Robotnícka č. 4, 974 01 Banská
Bystrica, súd. exek. JUDr. Eleonóra Nosková - Upovedomenie Ex 665/13 o
začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť
ZO dňa 14.03.2014 - P 138/14 - pol.440/14

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

1240

1/1

2907

P 566/14 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 3686/2014-17 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 st floor Fiat/Office 103 Egkomi, Nikózia zo dňa
16.10.2014-pol.1700/14

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01. SR

1412

1/1

156

2907

P 412/15 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 508/15 zo dňa 7.8.2015 od
Exekútorského úradu Stropkov, Námestie SNP 538/16, 091 01 Stropkov,
súdny exekútor JUDr. Miroslav Friga v prospech FEGA FROST s.r.o.,
Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO 36 475 939 - pol. 1442/15

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

2907

P 25/16 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 9000/15 zo dňa 8.1.2016 od
Exekútorského úradu Bratislava, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
súdny exekútor Mgr. Jana Virličová (r.Sitášová) v prospech oprávneného
Poštová banka, a.s., Dvofákovo nábrežie 4. 811 02 Bratislava, IČO 31 340
890 - pol. 90/16

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259. Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

2907

P 104/16 - poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania
exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného
práva EX 9/2014-17 zo dňa 14.3.2016 od Exekútorského úradu Lipová 7,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová v
prospech oprávneného NEXT TFÍADE s.r.o.. Banská 4, Nové Mesto nad
Váhom - pol.443/16

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962.
č.259. Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

2907

P 105/16 - poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
predajom nehnuteľnosti EX 9/2014-22 zo dňa 14.3.2016 od Exekútorského
úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr.
Eva Šteinerová v prospech oprávneného NEXT TFtADE s.r.o., Banská 4,
Nové Mesto nad Váhom - pol.444/16

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962.
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

2969

P 558/15 - poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania
exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1808/11 zo dňa
18.11.2015 od Exekútorského úradu so sídlom Námestie SNP 30, 960 01
Zvolen, súdny exekútor JUDr.Lucia Ulianková v prospech oprávneného
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO 35937874 - pol.2026/15

Kalužná Viera, nar. 25.04.1961,
A. Dubčeka č.37/50, Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

410

1/1

2969

P 562/15 - poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania
exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1298/12 zo dňa
18.11.2015 od Exekútorského úradu so sídlom Námestie SNP 30, 960 01
Zvolen, súdny exekútor JUDr.Lucia Ulianková v prospech oprávneného
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava.
IČO 35937874 - pol.2027/15

Kalužná Viera, nar. 25.04.1961,
A.Dubčeka č.37/50. Žiar nad
Hronom, 965 01, SR

410

1/1

2931

Exekútorský úrad Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny
exekútor JUDr.Ing. Miroslav Paller - Upovedomenie o vykonaní exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 1306/2013-13 zo dňa
19.12.2013 (povinný Čopík Milan), P 769/13 - pol.2481/13

Čopík Milan. nar. 27.01.1953, Ing.,
č. 110, Kosorín, 966 24. SR

133

1/1

2981

Exekútorský úrad so sídlom Sad SNP 666/12,010 01 Žilina- súdny
exekútor- JUDr.Marián Janec - Upovedomenie o začatí exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 3202/07 zo dňa
14.3.2011 (povinný Čopík Milan)- P 557/10 - pol.427/11

Čopík Milan. nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24. SR

133

1/1

2981

P 482/14 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 358/2014-7 od Exekútorského úradu.
Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr.Ing.
Miroslav Paller v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava, Sládkovičova
17. Žiar nad Hronom, IČO: 30807484 zo dňa 11.8.2014 - pol. 1335/14

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24. SR

133

1/1

2981

Exekútorský úrad Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny
exekútor JUDr.Ing. Miroslav Paller - Upovedomenie o vykonaní exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 192/2014-6 zo dňa 29.4.2014
(povinný Čopík Milan), P 252/14 - pol.623/14

Čopik Milan. nar. 27.01.1953, Ing..
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/1

3058

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny
exekútor JUDr. Jozef Blaško - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 2823/2013-13 zo dňa 7.3.2014 (povinný Magula Karol).
P 130/14-pol.375/14

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

619

1/1

3169

P 166/16 - Poznamenáva sa Rozhodcovské uznesenie R 39/2016 zo dňa
18.4.2016 - predbežné opatrenie, ktorým odporcovi Sedliak Jozef, nar.
22.4.2016 zakazuje previesť, zaťažiť ťarchou, nájmom alebo vecným
bremenom, poškodiť, zničiť, či akýmkoľvek spôsobom nakladať s
pare.3169 predtým (EKN parc.č. 383/60) - pol. 650/16

Sedliak Jozef, nar. 07.04.1978,
Hviezdoslavova č.284/44/6, Žiar
nad Hronom. 965 01, SR

1452

1/1

3348

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny
exekútor JUDr. Jozef Blaško - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 2823/2013-13 zo dňa 7.3.2014 (povinný Magula Karol).
P 130/14-pol.375/14

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

619

1/1

3419

Exekútorský úrad Banská Bystrica, Robotnícka č. 4, 974 01 Banská
Bystrica, súd. exek. JUDr. Eleonóra Nosková - Upovedomenie Ex 665/13 o
začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť
zo dňa 14.03.2014 - P 138/14 - pol.440/14

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

1240

257/596

157

3462

Exekútorský úrad Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny
exekútor JUDr.Ing. Miroslav Paller - Upovedomenie o vykonaní exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 1306/2013-13 zo dňa
19.12.2013 {povinný Čopík Milan), P 769/13 - pol.2481/13

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, lng„
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/2

3462

Exekútorský úrad so sídlom Sad SNP 666/12.010 01 Žilina- súdny
exekútor- JUDr.Marián Janec - Upovedomenie o začatí exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 3202/07 zo dňa
14.3.2011(povinný Čopík Milan)- P 557/10 - pol.427/11

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24, SR

133

1/2

3462

P 482/14 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 358/2014-7 od Exekútorského úradu,
Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr.Ing.
Miroslav Paller v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava. Sládkovičova
17. Žiar nad Hronom, IČO: 30807484 zo dňa 11.8.2014 - pol. 1335/14

Čopík Milan. nar. 27.01.1953, Ing..
č.110. Kosorín, 966 24, SR

133

1/2

3462

Exekútorský úrad Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, súdny
exekútor JUDr.Ing. Miroslav Paller - Upovedomenie o vykonaní exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 192/2014-6 zo dňa 29.4.2014
(povinný Čopík Milan), P 252/14 - pol.623/14

Čopík Milan, nar. 27.01.1953, Ing.,
č.110, Kosorín, 966 24. SR

133

1/2

3463

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny
exekútor JUDr. Jozef Blaško - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 2823/2013-13 zo dňa 7.3.2014 (povinný Magula Karol),
P 130/14-pol.375/14

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

619

1/1

3482

P 566/14 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 3686/2014-17 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 st floor Flat/Office 103 Egkomi. Nikózia zo dňa
16.10.2014-pOl.1700/14

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

3482

P 412/15 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 508/15 zo dňa 7.8.2015 od
Exekútorského úradu Stropkov, Námestie SNP 538/16, 091 01 Stropkov,
súdny exekútor JUDr. Miroslav Friga v prospech FEGA FROST s.r.o..
Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO 36 475 939 - pol. 1442/15

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962.
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

3482

P 25/16 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva EX 9000/15 zo dňa 8.1.2016 od
Exekútorského úradu Bratislava, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
súdny exekútor Mgr. Jana Virličová (r.Sitášová) v prospech oprávneného
Poštová banka, a.s., Dvorákovo nábrežie 4. 811 02 Bratislava. IČO 31 340
890 - pol.90/16

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962.
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

3482

P 104/16 - poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania
exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného
práva EX 9/2014-17 zo dňa 14.3.2016 od Exekútorského úradu Lipová 7,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Eva Šteinerová v
prospech oprávneného N EXT TF5ADE s.r.o.. Banská 4, Nové Mesto nad
Váhom - pol.443/16

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259. Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

3482

P 105/16 - poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
predajom nehnuteľnosti EX 9/2014-22 zo dňa 14.3.2016 od Exekútorského
úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr.
Eva Šteinerová v prospech oprávneného NEXT TRADE s.r.o.. Banská 4.
Nové Mesto nad Váhom - pol.444/16

Molnárová Mária, nar. 10.01.1962,
č.259, Dolná Ždaňa, 966 01, SR

1412

1/1

3490

Exekútorský úrad Žiar nad Hronom,Ul.Cyrila a Metoda 22 -súdna
exekútorka Bronislava Pračková - Opravné upovedomenie o spôsobe
vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 108/05 zo
dňa 1.4.2011 (povinný Dekýšová Jarmila) P 4/11 -pol.555/11

Dekýšová Jarmila, nar.
03.04.1975, č.412, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

163

91/90529

3490

Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad Žiar nad Hronom.
Ul.Cyrila a Metoda 22 - súdna exekútorka JUDr. Bronislava Pračková - na
základe Z 37/11- Opravný exekučný príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva EX 108/05 zo dňa 1.4.2011 (povinný Dekýšová Jarmila) listina zapísaná dňa 13.4.2011- pol. 556/11

Dekýšová Jarmila, nar.
03.04.1975, č.412, Ladomerská
Vieska, 965 01, SR

163

91/90529

3490

Exekútorský úrad Trnava, Dunajská 52, 814 99 Bratislava, P.O.BOX 168,
súdny exekútor JUDr.Viera Horváthová - Upovedomenie o začatí exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 61/06 zo dňa
25.4.2007, P1 146/07

Rajčan Štefan, nar. 03.12.1960,
č.90. Malé Kršteňany. 958 03, SR

779

933/90529

3490

Exekútorský úrad Trnava, Dunajská 52, 811 08 Bratislava, súdny exekútor
JUDr.Viera Horváthová - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
predajom nehnuteľnosti Ex 61/06 zo dňa 22.11.2007, P1 415/07

Rajčan Štefan, nar. 03.12.1960,
č.90, Malé Kršteňany, 958 03, SR

779

933/90529

158

b) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor zriaďuje v súlade s § 151 n) až
p) Občianského zákonníka vecné bremeno - právo prechodu súvisiace s hospodárením na
pôde v prospech vlastníkov pozemkov v záujme zabezpečenia prístupnosti k novým
pozemkom. Uvedené vecné bremeno sa vzťahuje na časti parciel znázornené vo vrstve
ŤARCHY grafickej časti projektu pozemkových úprav nasledovne:

Ťarchy novozriadené v PPÚ
Číslo
parcely

Vlastník, na ktorého sa v rámci
parcely vzťahuje ťarcha

Znenie ťarchy

o.e.

Podiel

3254

vecné bremeno - právo prechodu v prospech vlastníkov parciel 3232 a
3234 v zmysle §11 ods. 12 zákona 330/1991Zb. v znení neskorších
predpisov, v celom rozsahu

AZEX, s.r.o., č.274, Janova
Lehota, 966 24. SR

12

1/1

2239

vecné bremeno - právo prechodu v prospech vlastníkov parciel 2232 až
2236 v zmysle §11 ods.12 zákona 330/1991Zb. v znení neskorších
predpisov, v celom rozsahu

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

788

1/1

2292

vecné bremeno - právo prechodu v prospech vlastníkov parcely 2291 v
zmysle §11 ods.12 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v
celom rozsahu

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Partizánska cesta
č.5, Banská Bystrica, 974 01. SR

858

1/1

Novozriadené poznámky v PPÚ vyplývajúce z obmedzení
Číslo
parcely

IV.

Znenie poznámky

2232

prístup právom prechodu cez parcelu 2239 v zmysle §11 ods. 12 zák.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

2233

prístup právom prechodu cez parcelu 2239 v zmysle §11 ods.12 zák.330/1991Zb. v znení neskorších predpisov

2234

prístup právom prechodu cez parcelu 2239 v zmysle §11 ods.12 zák.330/1991Zb. v znení neskorších predpisov

2235

prístup právom prechodu cez parcelu 2239 v zmysle §11 ods.12 zák.330/1991Zb. v znení neskorších predpisov

2236

prístup právom prechodu cez parcelu 2239 v zmysle §11 ods.12 zák.330/1991Zb. v znení neskorších predpisov

2291

prístup právom prechodu cez parcelu 2292 v zmysle §11 ods.12 zák.330/1991Zb. v znení neskorších predpisov

3232

prístup právom prechodu cez parcelu 3254 v zmysle §11 ods.12 zák.330/1991Zb. v znení neskorších predpisov

3234

prístup právom prechodu cez parcelu 3254 v zmysle §11 ods.12 zák.330/1991Zb. v znení neskorších predpisov

Podľa § 11 ods. 19 zákona č. 330/1991 Zb. vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú
umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia nadobudne Mesto Žiar nad Hronom:
DPRP

CisloRP

CastRP

VymeraRP

2157

0

853

14

2193

0

1676

14

1 prístupová poľná cesta

2226

0

65

14

1 prístupová poľná cesta
1 hlavná cesta

KodOpatrenia

Poznamka

1 prístupová poľná cesta

2228

0

5304

13

2256

0

1359

14

1 prístupová poľná cesta

2263

0

794

14

1 prístupová poľná cesta

2323

0

1453

14

1 prístupová poľná cesta

2336

0

747

14

1 prístupová poľná cesta

159

2358

0

1032

14

1 prístupová poľná cesta

2386

0

1751

14

1 prístupová poľná cesta

2387

0

1050

14

1 prístupová poľná cesta

2388

0

1357

14

1 prístupová poľná cesta

2405

0

5197

14

1 prístupová poľná cesta

2424

0

1319

14

1 prístupová poľná cesta

2425

0

2651

14

1 medza

2426

0

1320

14

1 prístupová poľná cesta

2500

0

1291J

14

1 vedľajšia poľná cesta

2569

0

21215

14

1 hlavná poľná cesta

2582

0

1698

14

1 prístupová poľná cesta

2596

0

1946

14

1 hlavná poľná cesta

2666

0

2366

14

1 prístupová poľná cesta

2667

0

8082

14

1 hlavná poľná cesta

2668

0

698

14

1 prístupová poľná cesta

2804

0

7424

14

1 vedľajšia poľná cesta

2821

0

13961

14

1 hlavná poľná cesta

2868

0

619

14

1 prístupová poľná cesta

2976

0

2947

14

1 prístupová poľná cesta

2977

0

1179

14

1 prístupová poľná cesta

3004

0

2315

14

1 prístupová poľná cesta

3080

0

1660

14

1 prístupová poľná cesta

3153

0

1265

14

1 prístupová poľná cesta

3165

0

2556

14

1 prístupová poľná cesta

3244

0

1902

14

1 prístupová poľná cesta

3246

0

374

14

1 prístupová poľná cesta

3293

0

322

14

1 prístupová poľná cesta

3297

0

718

14

1 prístupová poľná cesta

3313

0

1362

14

1 prístupová poľná cesta

3336

0

1697

14

1 prístupová poľná cesta

3492

0

2662

14

1 prístupová poľná cesta

V.

Podľa § 11 ods. 20 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Okresný úrad
Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pri zápise vlastníckeho práva zapíše do katastra
nehnuteľností obmedzujúcu poznámku v zmysle § 38 a § 39 ods. 1 zákona č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a to
zákaz scudzenia a zaťaženia pozemkov určených projektom pozemkových úprav na
spoločné zariadenia a opatrenia, tak ako sú uvedené v bode 4 tohto rozhodnutia.

VI.

Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňom
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú.
Žiar nad Hronom, zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom, právo
na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu vyhotoveného vo forme geometrického
plánu úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom dňa
09.03.2017 pod č. G2-1/17.
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Rozdeľovači plán vo forme geometrického plánu, súčasťou ktorého je register nového
stavu, schválený rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného
odboru pod č. OÚ-ZH-PLO-2016/000486-255 zo dňa 30.09.2016 je podkladom pre vykonanie
zmien v katastri nehnuteľností.

Odôvodnenie
Pozemkový úrad Žiar nad Hronom nariadil prípravné konanie o začatí pozemkových
úprav v katastrálnom území Žiar nad Hronom podľa § 7 zákona č. 330/1991 Zb. pod číslom
047/96 zo dňa 06.03.1996.
V priebehu prípravného konania prerokoval Pozemkový úrad Žiar nad Hronom
podmienky, dôvody pozemkových úprav, obvod pozemkových úprav a rozsah vyňatia pozemkov
z obvodu pozemkových úprav so Správou katastra Žiar nad Hronom, s Mestom Žiar nad
Hronom, s užívateľmi lesných a poľnohospodárskych pozemkov, so Slovenským pozemkovým
fondom Bratislava, Regionálny odbor Žiar nad Hronom.
Vychádzajúc z uvedených zistení rozhodnutím č. 828/96-PÚ zo dňa 14.06.1996 nariadil podľa
§ 8 zákona č. 330/1991 Zb. zákona pozemkové úpravy z dôvodov uvedených v § 2 ods.
1 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb. z dôvodu je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia
funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny
(v platnom znení zákona písmeno d).
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, v zmysle § 12 ods. 6 zákona
330/1991 Zb., individuálne prerokoval návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými
vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotovil zápisy. Ak sa vlastník opakovane bez
ospravedlnenia rokovania nezúčastnil, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov
v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území
Žiar nad Hronom ako aj
upresnenia ďalšieho nakladania s nimi za prerokovaný.
Pozemkový úrad Žiar nad Hronom určil obvod pozemkových úprav a rozsah vyňatia
pozemkov z obvodu pozemkových úprav v súčinnosti s Katastrálnym úradom v Banskej
Bystrici, Správou katastra Žiar nad Hronom, s Mestom Žiari nad Hronom, s užívateľmi lesných
a poľnohospodárskych pozemkov a Slovenským pozemkovým fondom Bratislava. Vonkajší
obvod predstavuje súčasná katastrálna hranica, predmetom projektu pozemkových úprav nie je
zastavané územie obce ako aj ďalšie pozemky v extraviláne.
Po schválení registra pôvodného stavu Obvodným pozemkovým úradom v Žiar nad
Hronom, podľa § 10 ods.3 zákona č. 330/1991 Zb. pod číslom OPU-ZH-2007/00049/224 zo dňa
11.07.2007 a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
podľa § 10, ods.6 zákona
č. 330/1991 Zb. pod číslom OPU ZH 2007/00049/280 zo dňa 05.09.2007 Obvodný pozemkový
úrad v Žiari nad Hronom zadal vypracovanie projektu pozemkových úprav pre katastrálne
územie Žiar nad Hronom.
Následne bol vyhotovený návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov, ktorý bol dňa
27.11.2014 prerokovaný spolu s predstavenstvom. Podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov sa zásady pre umiestnenie nových pozemkov zverejnili verejnou
vyhláškou č. OÚ-ZH-PLO-2014/002208/256 zo dňa 08.12.2014 na úradnej tabuli Okresného
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úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru od 12.12.2014 do 26.12.2014 a na
úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom od 12.12.2014 do 26.12.2014 a boli doručené známym
vlastníkom do vlastných rúk, nato bolo 11.02.2015 zverejnené oznámenie o ich platnosti.
Rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru (ďalej
len „OU-ZH-PLO") č. OÚ-ZH-PLO/2016/000486-255 zo dňa 30.09.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 31.10.2016 bol v zmysle § 13 ods. 3 a 7, zákona č. 330/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, schválený rozdeľovači plán, plán spoločných zariadení a opatrení a plán
verejných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej
stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny, ktorého zhotoviteľom
TEKDAN, spol. s.r.o., Bjornsonova 3 811 05 Bratislava.
OU-ZH-PLO dňa 02.11.2016, pod číslom OU-ZH-PLO-2016/000486 nariadil podľa
§ 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. znení neskorších predpisov vykonanie
projektu
pozemkových úprav.
Vykonanie
bolo
zadané zhotoviteľovi TEKDAN, spol. s.r.o.,
Bjornsonova 3,811 05 Bratislava, na základe zmluvy o dielo č. 11/1996, zo dňa 04.03.1996
a dodatku č. 12 k zmluve o dielo zo dňa 29.09.2016.
Vykonanie projektu spočívalo vo vytýčení a označení lomových bodov hraníc nových
pozemkov v teréne vrátane trvalej stabilizácie nových hraníc a ich zameraní s následným
vyhotovením geometrického plánu G2-1/17.
Pozemky vytýčené do užívania boli vlastníkmi prevzaté, čo títo potvrdili svojimi
podpismi na preberacom protokole.
Pozemky, ktoré vlastníci ponechávajú v nájme poľnohospodárskeho alebo lesného
podniku sa vytýčili tým spôsobom, že sa v teréne vytýčili iba význačné lomové body hraníc
pôvodných celkov.
Všetky súvisiace práce s vykonaním projektu pozemkových úprav boli zhotoviteľom
vykonané.
Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav bol ku dňu 15.10.2016
aktualizovaný register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom. Na
vykonanie tejto aktualizácie Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pozastavil
od 15.10.2016 zápisy do KN v obvode pozemkových úprav.
Rozdeľovači plán bol vyhotovený vo forme geometrického plánu, tento bol úradne
overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom dňa 09.03.2017 pod
č. G2-1/17. Tento bude spolu s registrom nového stavu podkladom pre vykonanie zmien
v katastri nehnuteľností.
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
zanikajú pôvodné vlastnícke práva k nehnuteľnostiam zahrnutým do obvodu pozemkových
úprav a vlastníci podľa registra nového stavu nadobúdajú vlastníctvo k pozemkom podľa
geometrického plánu G2 - 1/17 a právo na vyrovnanie v peniazoch.
Podľa § 11 ods. 12 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na účel
pozemkových úprav, rozhodnutím okresného úradu môžu na sa zriadiť alebo zaniknúť iné vecné
práva k pozemku. Pri zriadení iného vecného práva, okresný úrad určí mieru zohľadnenia ujmy
v rozdeľovačom pláne.
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Podľa § 11 ods. 19 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vlastníctvo
k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov
uvedených v odseku 21 nadobudne obec, v ktorej obvode sa pozemky nachádzajú za náhradu.
Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení
a opatrení. Ak ide o špecifické spoločné zariadenia a opatrenia, okresný úrad určí iného
vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav.
Podľa § 11 ods. 20 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pozemky
určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na
účely upravené osobitným predpisom. Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na
základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
V zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. v záujme plynulého prechodu hospodárenia
v novom usporiadaní môže okresný úrad na žiadosť vlastníka schváliť umiestnenie nových
pozemkov a začatie hospodárenia na nich už po schválení rozdeľovacieho plánu vo fórme
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav, ak ide o vlastníka,
ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný alebo v jeho nespornej časti. Schválenie umiestnenia
nových pozemkov sa oznamuje verejnou vyhláškou.
V zmysle § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňom
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším
dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam
a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu. Ak nájomca riadne a včas plní svoje
záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme
nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré
sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov
zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností upravenú podľa § 13 ods. 1.
V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, projekt
pozemkových úprav je záväzný pre všetkých účastníkov pozemkových úprav, pre rozhraničenie
pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskou pôdou a pre zmeny druhu
pozemku.
Podľa § 14 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. je projekt pozemkových úprav podkladom pre
územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu
spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený
projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby,
vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie
o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.

Poučenie:
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov proti tomuto
rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

163

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní, ako aj na
internetovom portáli www.minv.sk/7pozemkovy-a-lesny-odbor-49. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu
Mesta Žiar nad Hronom.

Doručuje sa
1. Účastníci konania verejnou vyhláškou
2. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Zvolen, Nám SNP 50, 960 01 Zvolen
3. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica
Na vedomie
1. Mesto Žiar nad Hronom
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor - úsek ochrany
poľnohospodárskej pôdy
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor - úsek lesného hospodárstva
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor + prílohy (po právoplatnosti)
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