
Vec: Vyjadrenie ku konceptu riešenia ÚPN-SÚ Zlaté Moravce.

OKRESNÝ ÚRAD V ZLATÝCH MORAVCIACH

,,

V Zlatých Moravciach dna 29.10.1999

Mesto Zlaté Moravce
primátor mesta

císlo: ŽP-99/15242 PK

vybavuje: Ing. arch. Róbert Fáber.

odbor životné. ,)rostredia
Sládkovicova 3, 953 33 Zlaté Moravce

Zároven upozornujeme obstarávatel'a ÚPN-SÚ Zlaté Moravce, že orgán UP-okresného

úraduI ako nadradený orgán UPI bude požadovat dokumentáciu podl'a ktorej bude
posudzovat obsahovú úplnost schval'ovacieho protokolu a záväzných castí UP pocas celého '
;chval'ovacieho procesu. Táto dokumentácia 1pod}'a vyhlášky 84/1916 nove!. 377/19921

.•. "'" •.•.• 4 •• " .• '~ .• , .• ~' .•.•.•.•••

'UGe r~é:'CG~>'" iii~v,pv\.4Kl;;a fTe vypracovame stanOVISKaOU- USC,~il C..;,- >;.,:Li•.•Vífiil '-Jr-ne
)redloženého obstarávatel' om.

Okresný úrad v Zlatých Moravciach, odbor životného prostredia, úsek ÚP sa na základe
vyjadrení úsekov odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia
vyjadruje ku konceptu riešenia ÚP bez námietok.

Za úsek ocmany prírody sa vyjadrila ŠSOPaK formou stanoviska c. 99/15249 vydané
dna23.9.1999 a zaslané na MsÚ Zlaté Moravce. Ich prípadné námietky alebo pripomienky je
potrebnépredložit spracovatel'ovi k zapracovaniu do návrhu.

-~~

Ing. Serafína Ostrihonová
vedúca odboru ŽP



- ..

Alojz, Cajkovského 5, 953 Ol Zlaté Moravce

Pripomienkovanie konceptu územného plánu

,,
Referent:

MESTO Zlaté Moravce
MESTSKÝ ÚRAD

Došlo: 22. G1<.1.,\~gg

Cislo :r./4. 131/ 9fPrilbhY: ~

Zlaté Moravce

Dolupodpísaný Alojz pánik navrhujem doplnit územný plán
"Individuálnej bytovej výstavby" o lokalitu na ul. Vinicná
{prílohapriložená/ s možnostou rozdelenia cca 7 stavebných
pozemkov. Pozemok, ktorý je v mojom vlastníctve má rozlohu 80 á.

Návrh pcedpokladá prepojenie ulíc Vinicná a nad Šafra
nicamia v budúcnosti s možnostou prepojit s ul. Šafranická.

Mestský úrad

Odbor výstavby

l. mája

S pozdravom

~ílohy: Ix situacný plán
Ix hrubý návrh rozdelenia pozemku

Zlatých Moravciach 22.10.1999.

,.,.1 •• "
'Im a.s.

\'~~/
, .. ,



?{)~tovýpril 'lok 21.B.

ZÁPADOSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE

'-----

štátny podnik Bratislava
tepný závod Nitra 949 60 Nitra :::l hydro 4

953 33 Zlaté Moravce ,,

Vaš list znacky Naša znacka Vybavuje Nitra

Vec UPD - SU Zlaté Moravce
- \;-..zjadr--s·nie

Listom zn. V;st.99!DR 20 dMa 30'.9.99 ste n~c

Dominantn~m Yc)dovodn~m systémom v širšom (~koli SU je skupJ,no'-

Sk'..i napc!jE'n:/c h 18 -/:i (j Ctt~v"l2tE,lJo\/ .. L!LtO LtC l·~(.J~.t .....~;;:;-,
otakáva radikálny ~ozvoj verejných vodovodov~ nakolko v~etky
Jidla okresl.\ sa nachádzajt:t v ochrar~nom pás~ne JE MOCt10V(:2" Na-
':.01""r:.D v .•-.. f'- Ll ŠE' r'~é "i ~:~.E' t j.-:. y
existujúce vodné zdroje pitnej vody a ~\pravne vody, bLtde zá
sobovar1ie vodou SU Zl. Moravce zabezpetené zo SV Gab~ikovov v

a tD :z [:8 i·'/r-áctle -·./)t.latn)IT: PC!t~-Llt:~i!n [t!\! SCiC> c!c~ \)r:~\J CiE-rr:€:' ~:::r2.-

~~:t~~~~a~o~7~:k~:~~~~~~~~~:~:~~d~5~e:5~m:D~~~h~~6~~I:OdOVOd
v UO t.b a 7. V~hladDvo ~oz~iruje vodovod.si.e·t o d}al~ie vodo-
vodné rédv PVC DN l()O~ ktol"é bud(i situované v novonavrhova-
n/c I~ L', l ic i ac t-~ ~. r~C:~\/l- t-~Cf\/c:'~nCIL\ z á~.tc~\/bOL\ •

s centrálnou COV. Na ka-
ii~.lizáclL~
Ll.Moravce-mesto a Chyze~ovce. 'Cel~ kanal.koiTIPle>: g~avitLij~'" ""
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l.r.1;:1 F.; ()C; P .. ·~/C'C: 7.~C~ :-:jLJ

l.·' ;", ",-, ,"- .:.:',
o' '." •...•.••.•••• ..i; ....(.: ._. :::{! i: C·. :::: . i7':~ ~.: r'; "/

; t7~ .~ . '.0.' ;: : ..: ~.-:t: c:~;:..C.: ...: .::, •. '::~ i... .•..•.•.•.. ;_ ~ ~ V ;--;••.. •..•, • -,.• , t.;;·"

u ~'---,-=- ..•. ;'::'.0 _ > •• _ .:-~;'-: :.::. ..-
'.-' .' ., '_.' L ,::~ '. , .

Telefón:087/518756,518747,518745

Fax 087/513300

J



pi.f2Sk.u.

k. to~-á

žiadame predkladat na

\/Y 2 adL\j e

vodovod.sie'te o d'alŠie

k3pac:ity l"'IP"'li:D\1

k.Dr-Jceptu

ZÁPADOSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANAliZÁCIE

š. p. Bratislava
odštepný zévod N IT R A

94960 NITRA, Nábr. za HC 4
c.2

Ing. Stan~a ...{
riaditel od5tepného závodu

techni!:kého staVLt a kapacity

spracovaním konceptu ÚPD-SÚ
nÄvrh zohlad~uje skuto(nosti

J.

Gabtikovo vF'átane f1av~t1ovanÝch

I a~:·.cJ

Z s:'·JA~<

r·; I
,::",,,,..

~. ff:c!dern i 2 ác i CILl

....,~
l.Ji..

biologického StL~P~2, pr·e{jDv~e·tk)I!~ 7v~šer1ie privodu kyslíka do

nc)~.ti

·' ,
UF'i\j-·-f:;;U

hOSPDdárstva-plynojemu~
Po preštudovani predloženého

lame nasledovné vyjadrenie :

1/
Zl~Mo~avce~ nakolko pl-edl(~žer~~

vypl~vaj(\ce zo sitLtO~anj.a danej
~iochovce, ako i. SkLttDtnost~

jestv.CDV.

•• _ .l.1

vodovodnrády v novonavrhovan~ct1 Ltli.ci.ach bude n}ožné až PO do-

jektov a jeho L\vedeni dQ trvalého l.t~ívar1ia.

vyhnívacej nádrže a s vybLtdoV2r~iffi n~2ct1anického odvodnsf1ia ka
lL\ kalo1i.smi. Navrhr~Ltté je tl2i dobudovanie plynovéhc)

too

V pripade vybudovania verejnej kar1alizácie v tasti Zitavar1Y

žovat a~ po rekonštrL\kcj.i biologi.ckého stLtP~a~ dobudovar}i ka

lového hospodárstva a plynového t)osp.jestv.tOV. Upozo~~ujeme
na otázku zabezpecenia likvi.dácie kalu~ Taktiež "treba uva~o-

2/ Doplnenj.e jestvljj.vodovod~siete c) zokruhLlj(lCi vodovod v LJO

a jej napojeni. a na jestv.kanalftsys"tém bLtde potrebné rekonšt-

~.~fdli~::.k.ci..

S J:"/c~zdl-a"/offJ

3/ Rozširenie kana"l.siete o d/alšie kanalftstoky je možné uva-

r·Ja \lE·dc!fnie, v
OL~ c!db .. ZFi r·li tr-E\

4/ PD v~hladovo nav~hovanjch objek·tov

HVS Zl. Moravce TiJ!
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Mestský úrad - odbor v~stavby

Ing.Gahír

,,

Zl.Moravce 6.10.1999

Vec: Pripomienkovanie konceptu rie~enia územného plánu

Dolupodpísaný Ing. Pavel Kojnok týmto pripomienkujem koncep

rie~enia územného plánu Zlaté Moravce z nasledovných dôvodov:

Mám postavený rodinný dom. na Bottovej ulici ~.17, na pozemj.:.L

parc.~íslo 4714/34 o výmere á.ra. Nakolko tieto pozemky s

najffien~ie, rozhodol som sa, ~e dokúpim ur~itú ~ast z vedlaj~ieh

pozemku. Po dlhom jednaní s majitelom sa mi podarilo odkúpit CC2

árov, parc.~íslo 4659/2 a3.

Po pre~tudovaní Vašej koncepcie rie§enia územného pláru SOI

zistil, ~e cesta, ktorá je zakreslená pre prípadnú dal§iu výstavbL

prechádza celým moj·im pozemkom. Z tohoto dôvodu Vás ~iadaffipr_

dal§om plánovani o zohladnenie tejto situácie a posunutie tej te

cesty, ak by do§lo k dal§ej vÝstavbe.

Za pochopenie a kladné posúdenie mojej pripomienky Vám voprec

dakujem.

ing. Pavol KoJnok

,
r

)
• J

j



ng. Jozef Pružinský a manž. Eva, Bottova 16, 953 OO Zlaté Moravce

Mestský úrad

1. mája 2
953 33 Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, 4.10.1999

Vec: Pripomienka k návrhu územného plánu

,,

Z dôvodu záujmu o odkúpenie pozemku (parcela KN c. 4714/1) žiadame Vás o
l1'ehodnotenieNávrhu územného plánu mesta Zlaté Moravce.

Zároven Vás žiadame prehodnotit v predmetnom návrhu rozšírenie výstavby miestnej
.omunikáciena konci Bottovej ulici s napojením na Banicovu a Pružinského ulicu.

Za kladné vybavenie dakujeme a zostávame

S pozdravom

v· ký

t/tU4~
Eva Pružinská

a.s.

l~ /
••• J
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v Zlatých Moravciach
dna 30.9.19,99

Vec: Rozšírenie hranice intravilánu

Vzhladom na odsúhlaJhie výstavby rOdinných domov na Kalin

ciakovej ulici, ktorú odporucilo Mestské zastupitelstvo na svojom

zasadnutí dna 28. 9. 1999, požadujeme rozšírit hranice intravilánu
o l pozemok.

Ing. Lubomír Gahír

,,

t."
a.s.

~ "'-J

-
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Ing. Vladimír Pecho,Po~javorinskej 32,Zlaté Moravce.
~.

-~. ,~

;V!i.:.:S ro Zlaté Moravce
~" ~~'TSKÝÚRAD

,
Mestský úrad

ul. l. máj a

Zlaté Moravce

Došla:

Refe,(;;lit:

Píilohy: 4
V Zl. Moravciach29.9.l999

Vec Pripomienka k návrhu UP mesta Zlaté Moravce.

K návrhu ÚP pre mesto Zlaté moravce mám nasledovny návrh:

Pri sústredenéj IBV za OSP na ulici Spojovacej je možné

,,

v~tvorit 3 samostatné stavebné pozemky.Spôsob riešenia Je

zakreslený na priloženom snímku z návEhu ÚP.

Navrh~uté stavebné pozemky je možné napojit na jestvujúce inži

nierske ·sietejkanalizáciu,vodovod,plynovod,el, energiuj.

Pristup k pozemkom je po spevnenéj komunikácií.

Zostávam s pozdravom

Ing.Vladimír Pecho

Priloha: l x snímék z UP
j

•• ,t
a.s.

~ .;
'" J
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OKRESNÝ ÚRAr) V ZLATÝCH MORAve I?' ~~--I
o d bor ž i v u t n é hop r o str edi a

Sládkovitov2 3, 953 33 Zlaté Moravce
-------------------------------------------~--------------------
Císlo: ŽP-99/15249 VK Zlaté Moravce:27.9.1999
~bavuje:Ing.V.Kara

MESTO Z1c:lté iv10ravce
MESTSK'Ý' ÚRAD

Došlo:

21 SEP.1999

Císlo:

I Sc"ohy .
l' ,...

Referent: Mesto Zlaté Moravce
Oddelenie výstavby a ŽP
1. mája ~. 2
953 01 Zlaté Moravce

VEC: Odpoved na žiadost o vyjadrenie.

Okresný úrad v ZlatÝch Moravciach, odbor životného
prostredia ako prislu~nÝ orgán ~tátnej správy ochrany prirody
a krajiny podla § 5 ods. l zákona NR SR t.222/96 Z.z.o organizácii
miestnej ~tátnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov,
zo d~a 4.júla 1996 na základe Va~ej žiadosti zo d~a 17.9.1999 Vám
oznamuje, ie vecne prislušným orgánom ŠS na žiadost o vyjdrenie
ku Konceptu rie~enia ÚPN SÚ Zlaté Moravce v zmysle zákona NR SR
t. 287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor~ich
predpisov je KÚ v Nitre, odbor životného prostredia.

__ ••,._ '~."~_"'-:4,"__"''''''-'''_'''

O l' P ~:.:'~, ,.'. :', 1"-; •• 'O1\ " \' io' > , :-', 'o'. ,•• __ .J .•• \.••• J '.

ZLATÉ MORAVCE

odbor životného prostredio
-2 -

Dorut i sa :

- Primátor mesta Zlaté Moravce

1

Ing. Pavol K o v á ~
vedúci oddelenia SoŽP a ÚP

.."

tI.s.

l).. ,

--



Dt-<RESNÝ ÚRAD V ZLATÝCH MORAVCIACH
D d bor Ž i vot n é hop str edi a

Sl~.dkovitova 3, 953 3:3 Z1.:J.i Dt-aVce

I1ESTO Zlaté Moravce
MESTSKÝ ÚR,L\O

)ošlo: Z 3. S EP. 1999

~ Prílohy:

\eíerent:

VEC : Postúpenie podania.

Krajský úrad v Nitre
Odbor životného prostredia
Štefánikova tr.69
949 01 N i t r a

,,

,,

Okresný 6rad v Zlatých Moravciach, odbor životného
prostredia ako príslu~nÝ orgán ~tátnej správy ochrany prírody
a krajiny podla § 5 ods. 1 zákona NR SR t.222/96Z.z. o org~Mizácii
miestnej §tátnej správy a o zmene a doplnení niektorÝch zAkonov,
zo d~a 4.j6la 1996 Vám podla § 20 zákona t. 71/67 Zb. o správnom
konaní ako príslu~nému orgánu p o s t u p uje žiadost Mesta
Zlaté Moravce, zast6peného primátorom Ing.Milanom Skyvom o
vyjadrenie k ÚPN - SÚ Zlaté "Moravce na priame vybavenie.

OKRESN~' ÚRAD
ZLATÉ MORAVCE

odbor žIvotného prostredIa-2 --
DOt-ut í sa :

- Primátor mesta Zlaté MQLay~e
--KU-odbo~ŽP Ni t"=-~---.---
- k spisom

1

-.
Ing. Pavol K o v á c

ved6ci oddelenia SoŽP a ÚP

••,t
a.s.

I~ -'•••!

--



Okresnv úrad Zlaté Moravce..

odbor pozemkový, pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva
Sládkovicova 3, PSC 953 33 Zlat~ Moravce -

Mestský úrad Zlaté Moravce
p. primátor
ul. 1. mája 2
953 33 Zlaté Moravce ,,

Vaša znacka
výst. /99

Naša znacka
99/15182 OP

Vybavuje
Ing.Lisá
C.t.0814/401242

Dátum
17.9.1999

Prílohy:
1. Koncept riešenia ÚPN-SÚ
2. Komplexný urbanistický návrh

Vec: V Y JAD R E NIE

Okresnému úradu v Zlatých Moravciach, odboru pozemkovému,
polnohospodárstva a lesného hospodárstva, orgánu ochrany PPF bola dna
14.9.1999 dorucená žiadostou s koncepciou· riešenia ÚPN - SÚ, komplexný
urbanistickýnávrh, vypracovaný Stavoprojektom Nitra a.s., Ing. arch. Borgul'om,
CSc., pod c. zákazky 011/98 v mesiaci 07/99.

Po prešetrení Vašej žiadosti, koncepcie ÚPN - SÚ a dokladovej
dokumentácie, Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor PPaLH, orgán ochrany Vám
dáva

súhlasné vyjadrenie

Prižiadosti o vydanie rozhodnutia podla § 7 zákona SNR c. 307/1992 Zb. a následne'
Nariadenia vlády - - vyhlášky c.- ; 52/1996 Z.z. požadujeme predložit jedno

vyhotovenie PD. ~Ing, Ján Pobuda
vedúci odboru PPaLH

OKRfSf# ÚPJD V lLATfOi ,~OF.Alfntr~·

odxi poz...:.rr.xcV'i. p.::fr.('I)0'f:':--X:,-,:,. í

a !esr& ho;,pc':érstvo

- ~ -

.,.."
, a.s.

~~ "
•• J



.(

Ing. Rudolf K o v á c, Palárikova 8, 95.~n1 Zlaté Moravce

.......,.,;;"', ...•,

MESTO Zlaté Moravce
MESTSK'( ÚRAD

Došlo: 2 O. S EP. 1999

Mestský lÍrad

Císlo:

Reíere

953 01 Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, 16.9.1999

VEC:Územný plán mesta Zlaté Moravce
- pripomienka I návrh riešenia

a) V územnom pláne mesta sa predlžuje ulica Ludmila Podjavorinskej po spojnicu ulíc
Chyzerovecká a Pa/árikova

V casti navrhovanej ulice Ludmily Podjavorinskej v ÚP nie je uvažované spristupovou
cestou k parcelám Chyzeroveckej ulici a k rodinným domom k Palárikovej ulici.
Obcania Palárikovej ulice v priaznivom pocasí využívajú jestvujúci chodník k ulici
Ludmily Podjavorinskej do mesta (centra), co im podstatne skracuje d{žku cesty a je
zakreslený v katastráinej mape a s navrhnutým riešením územného plánu sa rušÍ, s cím
nesúhlasím a navrhujem nasledovné riešenie:
Na novouvažovanej ulici Ludmily Podjavorinskej navrhujem vytvorit križovatku smerom
k parcelám k Chyzeroveckej ulici a Palárikovej ulici, vedra rodinného domu C. 2.
Do územného plánu navrhujem zaradit zakreslit cestu medzi novovytvorenou castou
ulice Ludmily Podajvorinskej a Palárikovej ulice vedra domu C. 2 a uvažovat v nej
s inžinierskymi sietami a ich vzájomným zokruhovaním (elektrina, voda, plyn,
kanalizácia, slaboprúd) ..
V budúcnosti sa dá uvažovat s touto komunikáciou pre dalšiu výstavbu rodinných
domov medzi Pa/árikovou ulicou a Podjavorinskej ulicou, vzhradom na to, že sú tam
pozemky väcšie ako 30 árov.

b) Na najnižšom mieste v terene v casti pred{ženej ulice L. Podjavorinskej v územnom pláne
je vermi dôležité zrealizovat priepust za úcelom odtekania povrchových zrážkových vôd,
ktoré týmto priíestorom pretekajú vcasIt nadmemých zrážok od Prilep pod priepust pod
štátnou cestou Žiar nad Hronom - Nitra cez Laktišovské role do priepuste na
Chyzeroveckej ulici pred kostolom a pokracujú do rieky Žitavy.
Priepust musí mat väCŠÍprierez ako je zrefJlizovaný na štátnej ceste.
V tomto úseku bývajú pozemky zaplavené a bo/zaplavený i kostol na Chyzeroveckej ulici
a tieto skutocnosti pri územnom pláne je nutné rešpektovat (vid nácrtok).

S pozc!ravom

Ing. Rudolf K o v á c

Príloha: návrh riešenia
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Vybavuje/Linka
Ježa / 238

Zlaté Moravce
10.5.1999

ec: ÚPN - SÚ Zlaté Moravce - prerokovanie v štádiu spracovávania - pripomienky

Okresný úrad v Zlatých Moravciach, odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových
dahov sa na základe pozvánky Mestského úradu Zlaté Moravce zo dna 19.4.1999 zúcastnil
rerokovania Konceptu riešenia ÚP SÚ Zlaté Moravce.

Tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej správy podla zákona NR SR c.222/1996 Z.z.
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podla §5 ods. l ,
Ism. a) zastupuje štát pri schvalovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obcí a pri
rerokúvaní územných plánov obcí okrem územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky
ratislavy a mesta Košice.

Na našom odbore boli vypracované materiály mapujúce súcasný stav sociálneho
hospodárskeho rozvoja okresu Zlaté Moravce vo všetkých oblastiach. Tento materiál ako aj dalšie
lateriály vypracované rôznymi subjektami sú k dispozícii na Odbore RR a lOV OÚ Zlaté
foravce. V prílohe je zoznam týchto materiálov, ako aj materiálov ktoré sa budú pripravovat
najbližšom období.

Preto bude hlavne pri vypracovávaní urbanistických štúdií jednotlivých zón, alebo
:dnotlivých objektov potrebné tieto konzultovat aj s našim odborom RR a lOV. K samotným
fzemnýma hospodárskym zásadám ÚPN - SÚ Zlaté Moravce možno pripomenút:

0.2.Obcianska vybavenost
III. Telovýchova a šport
• samostatné futbalové ihriská v casti Chyzerovce a Prílepy je potrebné dobudovat tak, aby

boli vyhovujúce pre klubovú športovú cinnos~ Ihlavne kabíny/,
• uvažovaná cyklotrasu treba riešit tak v intraviláne mesta ako aj v extraviláne s možnostou

napojenia k nadradeným uvažovaným trasám,
(~) je potrebné dobudovat auto motokrosový areál v casti Žitavany lautokemp, tribúny,

služby ... l.

IV. Zdravotníctvo

• z dlhodobého hladiska sa vekové zloženie obyvatelov okresu Zlaté Moravce a aj samotného
mesta bude vyvíjat velmi nepriaznivo hlavne vo vekovej štruktúre poproduktívneho
obyvatelstva /dlhodobo to predstavuje nárast l 000 obyvatelov v tejto vekovej skupine/.
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