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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov schvaľuje nasledovné 

všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej VZN): 

 

Článok I 

VZN vymedzuje záväzné časti Územného plánu mesta Žiar nad Hronom – Zmeny  a doplnky  

č.2, schválené Mestským zastupiteľstvom v  Žiari nad Hronom dňa 26.04.2012 , podľa 

ktorých mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad 

Hronom    v znení VZN č.7/2011 takto:  

 

1. §1, ods.4, sa  na konci dopĺňa písmenom j):  

j)  „Stavbu malej vodnej elektrárne vo výrobnom území Šášovské Podhradie na toku Hron   

v rkm 134,620 riešiť architektonicky tak, aby stavba neprevyšovala výškovú úroveň 

najbližších rodinných domov, t.j. 4,2 m nad terénom a jej architektonickú úpravu riešiť 

tak, aby sa minimalizovala hmota, s vhodným materiálovo-farebným riešením                 

a vylúčením lesklých a leštených povrchov.“ 

 

2. §1, ods.5, sa na konci dopĺňa písmenom k): 

 k) Realizovať stavbu malej vodnej elektrárne vo výrobnom území Šášovské Podhradie na 

toku Hron v rkm 134,620 tak, aby sa uľahčilo zdolávanie prekážky na toku Hrona ako 

turistickej vodnej cesty vybudovaním nástupnej a výstupnej rampy. 

 

3. V §22 sa za bodom 1) dopĺňa bod 2) s nasledovným znením a  pôvodné body 2-4 sa menia 

na body 3-5 .  

2) Realizovať VD – MVE Šašovské Podhradie na toku Hron v rkm 134,620 

 

 

4. V § 26, ods. 6 sa vypúšťa posledná veta: Na menovanom úseku sa nepovoľuje žiadna 

investičná činnosť. Ods. 6 má znenie : 

6) Rešpektovať a chrániť genofondovo významné lokality Šášovský hradný vrch, 

Borovina, Skalka, Kupča – Kopanica. Rešpektovať a chrániť alúvium rieky Hron 

v úseku od sútoku s Rudnicou po most s cestou I/50 v dotknutom úseku s CHKO 

Štiavnické vrchy. 

 

 

Článok II 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 26.04.2012 

uznesením č.  29/2012 a nadobúda účinnosť dňom 01.06.2012. 

 

 

        Mgr. Ivan Černaj 

              primátor    


