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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 10. feb ru ára 2004

o pa miat ko vých re zer vá ciách Ban ská Bys tri ca a Krem ni ca

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 16 ods. 2 zá ko na
č. 49/2002 Z. z. o ochra ne pa miat ko vé ho fon du na ria -
ïu je:

§ 1

Pred met úpra vy

(1) Tým to na ria de ním sa na účely za bez pe če nia
ochra ny a vy u ží va nia his to ric kých, ur ba nis tic kých, ar -
chi tek to nic kých, vý tvar ných, kra ji nár skych a kul-
túrno-spoločenských hod nôt pa miat ko vých re zer vá cií
Ban ská Bys tri ca a Krem ni ca v sú vis los ti s ich ohroz e -
ním vy vo la ným zme na mi ži vot né ho štý lu a trans for má -
ciou spo lo čen ských a eko no mic kých pod mie nok vy me -
dzu jú úze mia tých to pa miat ko vých re zer vá cií.

(2) Pred me tom ochra ny je kultúrno-historické a prí -
rod né pros tre die pa miat ko vých re zer vá cií s ich his to -
ric kou, urbanisticko-architektonickou sklad bou zá -
stav by.

§ 2

Pa miat ko vá re zer vá cia Ban ská Bys tri ca

(1) Úze mie pa miat ko vej re zer vá cie Ban ská Bys tri ca
je vy me dze né v prí lo he č. 1.

(2) Ma po vé pod kla dy so za kres le ným úze mím vy me -
dze nej pa miat ko vej re zer vá cie sú ulo že né na Mest skom 
úra de v Ban skej Bys tri ci, na Pa miat ko vom úra de Slo -
ven skej re pub li ky v Bra ti sla ve a na Kraj skom pa miat -
ko vom úra de v Ban skej Bys tri ci.

§ 3

Pa miat ko vá re zer vá cia Krem ni ca

(1) Úze mie pa miat ko vej re zer vá cie Krem ni ca je vy me -
dze né v prí lo he č. 2.

(2) Ma po vé pod kla dy so za kres le ným úze mím vy me -
dze nej pa miat ko vej re zer vá cie sú ulo že né na Mest skom 
úra de v Krem ni ci, na Pa miat ko vom úra de Slo ven skej
re pub li ky v Bra ti sla ve, na Kraj skom pa miat ko vom úra -
de v Ban skej Bys tri ci a v jeho pra co vi sku v Krem ni ci.

§ 4

Účin nos�

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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VY ME DZE NIE HRA NI CE ÚZE MIA PA MIAT KO VEJ RE ZER VÁ CIE BAN SKÁ BYS TRI CA

Po pis hra ni ce bol spra co va ný pod ¾a ma po vých lis tov č. 6-4/11, 6-4/13 Mapy evi den cie ne hnu te¾ nos tí mier ky
1 : 1 000, vy da nej Úra dom geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky v roku 1991 so sta vom po lo ho pi su
k  31.  marcu 1990, a  ma po vých lis tov 7-4/22, 7-4/23, 7-4/24 Mapy evi den cie ne hnu te¾ nos tí mier ky 1 : 1 000, vy da -
nej Úra dom geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky so sta vom po lo ho pi su k 31. decembru 1998.

Po pis hra ni ce

Hra ni ca pa miat ko vej re zer vá cie Ban ská Bys tri ca, ka tas trál ne úze mie Ban ská Bys tri ca, za čí na sa v bode na se ve ro -
zá pad nom ok ra ji jej úze mia na kri žo vat ke Ba kos so vej a Ka tov nej uli ce, je to se ver ný styč ný bod par ciel č. 5422
a č. 5423. Od tia¾ ve die hra ni ca na ju ho vý chod po zá pad nom ok ra ji par ce ly č. 5422 Ba kos so vej uli ce po styč ný bod
s par ce la mi č. 1810 a  č. 1811, kde sa lomí vý chod ným sme rom, pre tí na júc Ba kos so vu uli cu, a ve die do juž né ho rohu
par ce ly č. 1841, od tia¾ po kra ču je po hra ni ci tej to par ce ly do styč né ho bodu par ciel č. 1840 a č. 5422, od kia¾ sle du je
se ver nú hra ni cu par ce ly č. 1840 vý chod ným sme rom do jej sty ku s par ce lou č. 1832 (cin to rín) a tu sa lomí na se ver,
sle du júc zá pad nú hra ni cu par ce ly č. 1832 do jej styč né ho bodu s par ce la mi č. 1845/2, č. 1899 a č. 1900/24. Od tia¾
po kra ču je po se ver nej hra ni ci par ce ly č. 1832 ju ho vý chod ným sme rom až do jej styč né ho bodu s par ce lou č. 5439/1
(uli ca J. Kol lá ra). Od tia¾ ve die se ve ro vý chod ným sme rom po se ve ro zá pad nej hra ni ci tej to ulič nej par ce ly do styč né ho
bodu par ciel č. 5439, č. 30 a č. 5437 (uli ca J. A. Ko men ské ho). Tu sa lomí ju ho vý chod ným sme rom a sle du je ju ho zá -
pad nú hra ni cu par ce ly uli ce J. A. Ko men ské ho do vý chod né ho rohu par ce ly č. 24. Od tia¾ pria mo čia ro pre tí na uli cu
D. Sku tec ké ho do styč né ho bodu par ce ly č. 5440 tej to uli ce a par ce ly č. 126, od kia¾ sle du júc se ve ro vý chod nú hra ni cu 
tej to par ce ly a par ciel č. 127 a č. 129 ve die až do styč né ho bodu par ce ly č. 129 a č. 5458 (uli ca Hor ná). Od tia¾ sme ru je
na vý chod, pre tí na júc uli cu Hor nú do styč né ho bodu jej par ce ly s par ce lou č. 1298. Hra ni ca pa miat ko vej re zer vá cie
po kra ču je po se ve ro vý chod ných hra ni ciach par ciel č. 1298 a č. 1297/1 do styč né ho bodu par ciel č. 1298, č. 1297/1,
č. 1282 a č. 1283. Tu sa lomí sme rom na ju ho zá pad po roz hra ní par ciel č. 1283 a č. 1297 do zá pad né ho rohu par ce ly
č. 1283. Z toh to bodu po kra ču je juž ným sme rom do ïal šie ho styč né ho bodu par ciel č. 1298 a č. 1291/1, pre tí na júc
pria mo čia ro par ce lu č. 1297/1, kde sa lomí na ju ho zá pad a sme ru je po se ve ro zá pad nej hra ni ci tej to par ce ly a par ce ly
č. 1297/2 až do jej zá pad né ho rohu. Od tia¾ ju sle du je ju ho vý chod ným sme rom do jej sty ku s par ce lou č. 1204/1, po -
kra ču je ïa lej, sle du júc jej spo loč nú hra ni cu s par ce lou č. 1332 juž ným sme rom do sty ku s par ce lou č. 1204/16, a po
jej vý chod nej a ná sled ne juž nej hra ni ci zbie ha do styč né ho bodu s par ce la mi č. 1353 a č. 5400 (Ná bre žie Du kel ských
hr di nov). Od tia¾ ve die roz hra ním par ciel č. 1353, č. 5440 a č. 5506 (Ka pi tul ská uli ca) do styč né ho bodu s par ce lou
č. 1354, po jej hra ni ci sa ob tá ča juž ným a zá pad ným sme rom do spo loč né ho bodu s par ce la mi č. 1355 a č. 5400. Po -
kra ču je po se ver nej hra ni ci par ce ly č. 5400 (Ná bre žie Du kel ských hr di nov, Štad le ro vo ná bre žie) zá pad ným sme rom
do jej styč né ho bodu s par ce la mi č. 1539 a č. 5513, od tia¾ sme ru je po roz hra ní par ce ly č. 5513 s par ce la mi č. 1539
a č. 1540 do styč né ho bodu par ciel č. 1540 a č. 5512, kde pre tí na uli cu Dol nú se ver ným sme rom do styč né ho bodu
par ciel č. 5512, č. 5514 a č. 1541/2. Po tom sme ru je na se ver, sle du júc vý chod nú hra ni cu par ce ly č. 5514 do bodu jej
sty ku s par ce la mi č. 1558/2 a č. 1647, ïa lej po ich roz hra ní a po kra ču je po spo loč ných hra ni ciach par ce ly č. 1647
s par ce la mi č. 1564 a č. 1565, spo loč ný mi hra ni ca mi par ciel č. 1565 a č. 1566/2, spo loč ný mi hra ni ca mi par ciel
č. 1566/2, spo loč ný mi hra ni ca mi par ciel č. 1566/2 a č. 1566, spo loč ný mi hra ni ca mi par ciel č. 1566/2 a č. 1568,
lomí sa se ve ro vý chod ným sme rom a sle du je se ve ro zá pad né hra ni ce par ciel č. 1568, č. 1569, č. 1572, ïa lej roz hra nie
par ce ly č. 1647/1 s par ce la mi č. 1573, č. 1575, č. 1577, č. 1581, pre chá dza po roz hra ní par ciel č. 1582 a č. 1581, lomí 
sa na roz hra ní par ce ly č. 1647/1 s par ce la mi č. 1581, č. 1583, č. 1586, č. 1587, č. 1590, č. 1591, č. 1594, č. 1595/1
a č. 1609, kto rej se ve ro zá pad nú hra ni cu sle du je až do jej sty ku s par ce lou č. 1610/1, otá ča sa po zá pad nej hra ni ci
tej to par ce ly do jej styč né ho bodu s par ce lou č. 1610/2. Hra ni ca pa miat ko vej re zer vá cie ïa lej ve die po se ve ro zá pad -
ných hra ni ciach par ciel č. 1610/2, č. 1611, č. 1613, č. 1615/2. Tu sa lomí a ve die po roz hra ní par ce ly č. 1633/1
s par ce la mi č. 1616, č. 1617, č. 1618, č. 1624, č. 1623, od tia¾ sa lomí na se ver po zá pad ných hra ni ciach par ciel
č. 1623 a č. 1629 do styč né ho bodu s par ce lou č. 5518 (uli ca Dol ná Strie bor ná), od tia¾ sme ru je na vý chod, sle du júc
juž nú hra ni cu par ce ly tej to uli ce do styč né ho bodu s par ce la mi č. 1627 a č. 5407 — Strie bor né ná mes tie (Ná mes -
tie 1. mája), po kra ču je tým is tým sme rom, po tom na se ve ro vý chod a se ve ro zá pad, sle du júc tak par ce lu Strie bor né ho
ná mes tia (Ná mes tia 1. mája) po jeho vý chod nej hra ni ci do styč né ho bodu s par ce lou č. 5521 (Ka tov ná uli ca), a po jej
se ve ro zá pad nej hra ni ci sa do stá va do jej se ver né ho cípu, čo je styč né mies to s par ce lou č. 5409/1 (La zov ná uli ca).
Hra ni ca pa miat ko vej re zer vá cie pre tí na túto uli cu ju ho vý chod ným sme rom a po kra ču je do naj juž nej šie ho bodu par -
ce ly č. 5522, ve die po jej ju ho vý chod nej hra ni ci a lomí sa do bodu sty ku par ciel La zov nej uli ce, par cel né č. 5409 a Ka -
tov nej uli ce, par cel né č. 5423. Po se ve ro zá pad nej hra ni ci par ce ly tej to uli ce sme ru je hra ni ca pa miat ko vej re zer vá cie
na se ve ro vý chod do svoj ho vý cho dis ko vé ho bodu na kri žo vat ke ulíc Ka tov ná a Ba kos so va.

Čiastka 52 Zbierka zákonov č. 108/2004 Strana 1467

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 108/2004 Z. z.



VY ME DZE NIE HRA NI CE ÚZE MIA PA MIAT KO VEJ RE ZER VÁ CIE KREM NI CA

Po pis hra ni ce bol spra co va ný pod ¾a ma po vých lis tov č. 3-5/11, 3-5/13, 3-5/31, 4-5/42 Mapy ka tas tra ne hnu te¾ -
nos tí mier ky 1 : 1 000, vy da nej Úra dom geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky, spra co va nej Ka tas trál -
nym úra dom v Ban skej Bys tri ci v roku 1994 na pod kla de technicko-hospodárskej mapy z roku 1976, so sta vom po lo -
ho pi su k 26. sep tembru 1994.

Po pis hra ni ce

Hra ni ca pa miat ko vej re zer vá cie Krem ni ca, ka tas trál ne úze mie Krem ni ca, za čí na sa naj se ver nej ším bo dom hra ni -
ce, kto rý tvo rí stret pra vé ho bre hu Piar ské ho po to ka na par ce le č. 2299 s vý chod nou stra nou Kut no hor skej uli ce na
par ce le č. 2196. Hra ni ca po kra ču je vý chod nou stra nou chod ní ka par ce ly č. 2198 na juh po pe šiu ko mu ni ká ciu na
par ce le č. 2199. Po kra ču je se ver nou a po tom vý chod nou stra nou par ce ly č. 2199 a pre tí na Zá moc ké ná mes tie na par -
ce le č. 2201. Tu sa od klá ňa ju ho vý chod ným sme rom se ve ro vý chod nou stra nou ces ty a chod ní ka par ce ly č. 2201 až
po Kol lá ro vu uli cu na par ce le č. 2222, kto rú pria mo kri žu je. Ďa lej sa hra ni ca od klá ňa ju ho zá pad ným sme rom ju ho -
vý chod nou stra nou par ce ly č. 2222. Ďa lej sa hra ni ca lomí juž ným sme rom, po kra ču je vý chod nou stra nou par ce ly
č. 2231, pri ju ho zá pad nom rohu domu na par ce le č. 511, kri žu je par ce lu č. 2231 a ïa lej po kra ču je vý chod nou stra -
nou par ce ly č. 2232 a kri žu je ulič ku par ce ly č. 2233. Smer hra ni ce sa ná sled ne od klá ňa vý chod ným sme rom Zvo le no -
do lin ské ho po to ka, po kra ču je po jeho pra vom bre hu, se ver nou stra nou par ce ly č. 2300, v dĺž ke cca 140 m, po ju ho vý -
chod ný roh domu na par ce le č. 795, kde sa od klá ňa juž ným sme rom. Kri žu je Zvo le no do lin ský po tok a chod ník na
par ce le č. 2237. Ďa lej sme ru je po vý chod nej hra ni ci par ciel č. 955/2, č. 953, č. 952, č. 950, č. 2236, č. 948 k Ze chen -
te ro vej zá hra de na par ce le č. 947, kto rú ohra ni ču je z vý chod nej stra ny až po ju ho zá pad ný roh. Pri stre te par ciel
č. 947, č. 2241 a č. 965 po kra ču je hra ni ca ju ho vý chod nou stra nou par ce ly č. 2241, kri žu je Ze chen te ro vu uli cu na
par ce le č. 2247, po kra ču je ju ho vý chod nou hra ni cou par ciel č. 927, č. 928, č. 922, č. 2254, kri žu je uli cu Pav la Križ ku
na par ce le č. 2240 a lomí sa ju ho zá pad ným sme rom. Hra ni ca po kra ču je ju ho vý chod nou stra nou par ciel č. 2256
a č. 2253 na Ma tu ná ko vej uli ci po kri žo vat ku s Ve ter níc kou uli cou. Hra ni ca sa láme zá pad ným sme rom, za hŕ ňa júc
par ce lu č. 842 a kri žu júc Dol nú uli cu na par ce le č. 2196. Ďa lej sa hra ni ca lomí se ver ným sme rom, po kra ču je zá pad -
nou stra nou Dol nej uli ce na par ce le č. 2205. Pri dome č. 68/95 na par ce le č. 1690 sa hra ni ca lomí zá pad ným sme -
rom, za hŕ ňa júc par ce lu č. 1689/3. Od tia¾ sa hra ni ca lomí a po kra ču je vý chod nou stra nou par ce ly č. 1689/1, juž nou
stra nou par ciel č. 1679, č. 1680, č. 1681/1, č. 1684, pre tí na štát nu ces tu I/65 (uli ca Jú liu sa Hor vát ha) na par ce le
č. 2196. Hra ni ca po kra ču je se ve ro vý chod ným sme rom a po zdĺž zá pad nej stra ny par ce ly č. 2184 (uli ca Jar ka Lan ge -
fel da — štát na ces ta I/65 — smer Žiar nad Hro nom — Mar tin) po kra ču je až po do tyk štát nej ces ty I/65 (uli ca Jú liu sa
Hor vát ha) s Krem nic kým po to kom na par ce le č. 2298. Od tia¾ kri žu je štát nu ces tu I/65 vý chod ným sme rom a po kra -
ču je pra vým bre hom Krem nic ké ho po to ka zá pad nou stra nou na par ce le č. 2298. Pri sú to ku s Piar ským po to kom pre -
chá dza hra ni ca na pra vý breh Piar ské ho po to ka, na se ver nú stra nu par ce ly č. 2299. Hra ni ca po kra ču je pro ti prú du
vý chod ným sme rom až po vý chod nú stra nu par ce ly č. 2198 (chod ní ka Kut no hor skej uli ce) a na pá ja sa na vý cho dis -
ko vý bod.
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k nariadeniu vlády č. 108/2004 Z. z.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 39 ods. 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov

opat re nie zo 17. feb ru ára 2004 č. OPL0204 — 06161-2/2004, kto rým sa mení opat re nie Mi nis ter stva zdra -
vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 05380/2003, kto rým sa vy dá va zoz nam lie čiv a lie kov uhrá dza ných ale bo
čias toč ne uhrá dza ných na zá kla de zdra vot né ho po is te nia v zne ní opat re nia č. OPL 0104-06161/2003.

Prí lo hou k to mu to opat re niu je zoz nam lie čiv a lie kov uhrá dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla de zdra -
vot né ho po is te nia.

Opat re nie na do bú da účin nos� 15. mar ca 2004.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 11 Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň na -
zrie� na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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