
Príloha č. 1 VZN č. 8/2017  

B 20. Z  Á  V  Ä  Z  N  Á      Č  A  S  Ť

Mení sa text v nasledovných kapitolách:

B.20.1.2 Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí 
mesta

B.20.1.2.6 Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta 
VI – Kremnička
X) Na Hrone v rkm 169,355 počítať do r. 2025 s vybudovaním rešpektovať platné
rozhodnutia súvisiace s MVE Vlkanová.

B.20.1.2.10 Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta X – 
Rakytovce
XI) Na Hrone v rkm 169,355 počítať do r. 2025 s vybudovaním rešpektovať platné
rozhodnutia súvisiace s MVE Vlkanová.

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a 
technického vybavenia územia

B.20.4.2. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia  – vodné hospodárstvo 

V bode  II)  „V  jednotlivých  častiach  mesta  považovať  za  záväzné  nasledujúce  zásady  a  regulatívy
vodného hospodárstva“ sa v tabuľke mení text nasledovne:

ČM
číslo, názov

Zásady a regulatívy podľa častí mesta

II
Iliaš

8)              realizovať MVE Iliaš, Hron rkm 172,660
8)9) realizovať rešpektovať platné rozhodnutia pre MVE Vlkanová, Hron rkm 169,355

V
Kráľová

10)           realizovať MVE Iliaš, Hron rkm 172,660

VI
Kremnička

8) realizovať rešpektovať platné rozhodnutia pre MVE Vlkanová, Hron rkm 169,355

X
Rakytovce

8)    realizovať rešpektovať platné rozhodnutia pre MVE Vlkanová, Hron rkm 169,355,

XV
Šalková

10)           realizovať MVE Šalková na Hrone, rkm 180,680
10)            MVE Šalková na Hrone, rkm 180,680 – stavba realizovaná

B.20.4.3. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia  – energetika 

B.20.4.3.1. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia  – elektrická energia

V bode II) „V záujme využitia hydroenergetického potenciálu vodného toku Hrona počítať s  okrem zre-
alizovanej stavby MVE  Šalková v návrhovom období do r. 2025 na Hrone s  realizáciou navrhovanej
MVE:“

Vypúšťa sa text:
1)  MVE Šalková, Hron rkm 180,680 (ČM XV Šalková),
2)  MVE Iliaš, Hron rkm 172,660 (ČM II Iliaš, ČM V Kráľová), 
3)  MVE  Vlkanová,  Hron  rkm  169,355  (ČM  IX  Radvaň,  ČM  VI  Kremnička,  
ČM X Rakytovce).
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Nahrádza sa textom:

 Na hranici s ČM VI Kremnička, ČM X Rakytovce a obcou Vlkanová rešpektovať vydané platné
rozhodnutia pre MVE Vlkanová.

Ostatné kapitoly ostávajú bez zmeny
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