
Zmenou socio-ekonomických pomerov je potrebné uvažovat so sociálnymi službami, ktoré

;foteraz neboli požacI1é. Z našich prognóz sa jedná o tieto zariadenia:
~_a!\Stanica opatrovateJ'skej služby pre osamelé matky s det'mi s krátkodobjm pobytom s

kapacitou la lôžok

, bl Azylový dom pre mládež po dosiahnutí plnoletosti. V tomto dome by bola ubytovaná
mládež po prepustení z detského domova, ktorá nemá kam íst, nemá príbuzných, nedisponuje
financnými prostriedkami na kúpu vlastného bytu a do azylového domu pre spolocensky
neprispôsobilých obcanov svoji~ sociálnym zaradením nepatria. Požadovaná kapacita zariadenia
t: 50 lôžok.: .,.,',. o";! V "'7 ~-" /c

CI Azylový dom pre mladé rodiny s 1-2. detmi. Je to po~obný typ zariadenia ako azylový
dom pre mládež po dosiahnutí plnoletosti. Jednalo by sa i o obyvatelov toho istého typu, ktorí si
založia rodinu a nemajú kam íst. V tomto zariadení by mohli žit približne pocas jedného roka,
kým by si zabezpecili vlastný byt. Odhadom je potreba 50 malometrážnych bytov.
Na úseku obcanov vyžadujúcich osobitnú pomoc a spolocensky neprispôsobilých obcanov:

al 1 azylový dom pre bezdomovcov s kapacitou 50lôžok. Budova by mala byt' majetkom
mesta pod správou odboru sociálnych vecí OÚ -~. '" ~",0:

bIl resocializacné zariadenie pre drogovo závislých obcanov s kapacitou la lôžok J' /,-. 'IJ/,/ '. I :,

Na úseku starostlivosti o starých a invalidných obcanov:
a! 1 domov dôchodcov s kapacito~ 100 lôžok - ..:.;'/' / .. '.•.
bIl penzión pre dôchodcov s kapacitou 50 lôžok - fC.// '~~ .

cl 1 celodenný klub dôchodcov s celodenným pobytom ,'. >

Pri klube dôchodcov bude potrebné zriadit' aj 1 vývarovnu s jedálnou s kapacitou 300 - 400
obedov denne s cielom zabezpecovat rozvoz obedov v spolupráci so starostami obcí aj do
okrajových castí okresu.
VII. Služby

• je potrebné podporit' snahu sústredit urcitú cast' služieb do jednotného celku s tým že je
podla nás treba zvážit inú lokalitu ako je uvažovaný priestor za CTZ hlavne v súvislosti
poskytovania služieb aj pre okolité sídla ILJližšiek SADI

VII. Administratíva

• v architektonickej štúdii "Župný dom" sa uvažuje s lokalizovaním sídla komercnej banky. Je
žiadúce potrebu takejto bankovej inštitúcie zakomponovat do ÚP SÚ v prípade rozvoja
bytovej výstavby a oživenia podnikatelských aktivít,

• dávame na zváženie možnost sústredit štátnu správu do na jednom mieste. IOkresný
danový úrad, Okresný úrad práce a Okresný úrad, Okresná vojenská správa!.

)3, Výroba
• podružné centrum drobnej výroby a skladového hospodárstva pri Župnom dome je potrebné

premiestnit do inej oblasti z dôvodu možnosti lepšieho využitia tohoto lukratívneho
priestoru lnapr.: cestovná kancelária, mestské informacné centrum, predajna darcekový ch
predmetov atd'.l

S pozdravom

Príloha: Materiály odboru RR a lOV
Na vedomie: Mestský úrad Zlaté Moravce

,l••"
Ja.s.

H)
••• J

Ing. Jozef Š k var e ni n a
zástupca prednostu OÚ
a ved. odboru RR a lOV



Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Centrum územného plánovania a environmentálnej regionaIizácie Banská Bystrica

stredisko Ni

Nitra, Durkova 19 tel.c.:
fax:

087/528 113
087/524 189

dna 6.5.1999

~e:Rl{Dr.Jtýchla
UPEJt NR/124/99

MESTO l.iateiV1oravce
MESTS\<Ý URAL'_o uošlo :

1 O. MÁJ 1999

Císlo:

-, Prí!ohy:

Referent:

953 33

Mestský úrad
ul. l. mája 2
Zlaté Moravce

Odporúcanie k spracovaniu ÚPD mesta Zlaté Moravce

V zmysle záverov z prerokovania konceptu riešenia ÚPN-SÚ Zlaté Moravce zasielame Vám
mmé odporúcanie z hladiska územného rozvoja (ústne boli predložené na prerokovaní dna
U999):
,zmysle zákona 262/92 Z.z. odporúcame doplnit dokumentáciu o Výkres širších vtahov
i uvedením všetkých navrhovaných riešení, t.j. nových dopravných, technických, sociálnych,
rrajinárskych, a.podo funkcií s dôrazom na celé katastrálne územie sídelného útvaru,
,celom komplexe riešenia ÚPD zvýraznit novú pozíciu mesta, a síce okresnú a to hlavne za
)blast ekonomickú, ale i sociálnu, kultúm~, bankovú a pod.,
1ešeniecestovného ruchu chápat ako súcast hospodárstva s možnostou riešenia nezamestnanosti
, okrese,

lavrhnút riešenie stavu životného prostredia podla jednotlivých zložiek (voda, pôda, ovzdušie,
)dpady, hluk, radiácia, a pod.),
)odla akceptovaných požiadaviek zainteresovaných orgánov a organizácií pre další rozvoj mesta
rypracovat záväzné regulatívy a H!!,jtyvyužitia územia pre jednotlivéJunkcie mesta.

Naše odporúcania nenahrádza jú stanovisko orgánu štátnej správy.

S pozdravom

626 03 1

SLOVENSKÁ AGENTÚRA
~IVOTNÉHO PROSTREmA

:ltrum uzemného plánovania
..tvlrunmentálnej regiona 1izácit

Banská Bystrica

stredisko ;'JlrJ~
RNDr. He ~~chlavedúca stredis~rCUPER Nitra

Poštová banka Trnava 43-20006848/6500

,...,
'a.s.
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-
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SLOT/ENSKÁ SPRÁVA CIEST

MžZeticova 19, 826 19 Bratislava

ME,':::'!·,_ .'. :,.. L, !'.·j(Jré.'\-'ce Mestský úrad

ul. 1. mája C. 2

955 33 Zlaté Moravce

Císlo:

Referent:

VUš.list. :11.:

P~;lr""'''.
I .... l:: .

Naša ::'lIac'Ka: Dátllm:

výst. 99/DR
Vec:

2120/7596/99-Kt Bratislava, 4.5.1999.,

~·bO\·"jc:
rc/.:

L-tU::

Koncept riešenia ÚPN - SÚ Zlaté Moravce - vyjadrenie k dokumentácii v štádiu
spracovávania.

Na základe Vašej pozvánky k prerokovaniu konceptu riešenia horeuvedenej ÚPD,

dávame po predbežnej konzultácii u spracovatela dopravnej casti na Stavoprojekte Nitra
a úcasti na predmetnom rokovaní dna 27.4.1999 z hradiska koncepcie rozvoja cestnej siete
nasledovné -\'yjadrer:ie:

Dopravnú kostru sídelného útvaru tvorí predovšetkým priet ah cesty II/SIl, siet
ciest III. triedy a v širších súvislostiach tah cesty V65 vedený v podstate obchvatom

spomínaného sídelného útvaru.
Z pohladu nového trasovania cesty V65 v rámci spracovanej štúdie výhladového

riešenia v úseku Nitra - Caradice, je v oblasti SÚ uvažované s vedením v pôvodnej trase

(modrá alternatíva), resp. preložkou (cervená alternatíva) zhruba medzi SÚ Zlaté M.oravce
a Prílepy (súcast).

S posunom umiestnenia cesty W5ll (zmena oproti doteraz platnému ÚPN) je možné
súhlasit, pokial budú dodržané technické parametre smerového vedenia za predpokladu
pojatia územia do intravilánu.

Odklon cesty IV5ll vo východnom smere považujeme len za lokálne riešenie
(dlhodobý výhlad po casovom horizonte spracovania ÚP) a nemá opodstatnenie z hladiska
smerovania dopravy v riešenom území.

Zo spracovanej štúdie tahu cesty V65 je potrebné vychádzat pri návrhu dopravných
uzlov (križovatiek), aj ked v momentálnej polohe nepotvrdzujeme ani nevyvraciame ich
geometrický tvar.

Doporucujeme sa v hlbšom merítku zapodievat problematikou súcasného

nepriaznivého dopravného napojenia cesty IIV51l9 na cestu V65 (možnost prepojenia s cestou
IIV5lll0).

BaIlKo\'(! spojcllic:
NBS Bra/is/m'a

C. ú.: 4321-012/0720
lCO: 003328

)



Ostatné križovania hlavne so žel. tratou ciest IV5Il a IIV5I18 v úrovni kol'ají musí
posúdit sDrávny orgán, nakol'ko sa v zmysle novelizovanélv .estného zákona C. 193/97
z hladiska dopravného momentu majú postupne nahradit mimoúrovnovým.

Kategorizácia cestnej komunikacnej siete v zásade zohl'adnuje naše výhl'adové zámery
v šírkovom usporiadaní v riešenom území. '

Koncept riešenia ÚPN - SÚ Zlaté Moravce - dopravnú cast požadujeme po spracovaní
predložit k posúdeniu.

SLOVENSKA SPRAvA CIEST
Mileticova 19

826 19 BRA T l S L A V A

f L .-'11'AltllIng. Ludmila V~:i:Ská, CSc.
riaditelka úseku

dopravného plánovania a technického

rozvoJa

Vybavuje: p. Róbert Kitt
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Váš list znacky/zo dna

Vec:

Naša znacka
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Vybavuje V Nitre
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PredloŽenie podkladov

Naše družstvo v rámci

hodlá realizovat~ v meste Zlaté Mor-avce v~stavbu šir-okosor--ti-

mentnej predajne potravin, drogistického tovaru, hratiek a

vybranjeh druhov priemyselného tova~u. s predajnou plochou

1000 až: 1200 m:2.

Pre uvedenú vjstavbu bol vybranj pozemok na ulici Janka

Krála, medzi domom Janka Krála a domom Dr. Lanáka. ,""L::.'j ~. ,-...•.-'-o __ .•. 'o. '-'

právne vysporiadanie nehnutelnosti.

V prílohe Vám predkladáme kópiu z katastráinej mapy.

~ vyznaten1m uvažovaného územia.

/l/ /
Emil C ent é(Š /I /i -'

námestník vedúceho of0ániZáCie,
, 'L

poverený vedením 6~ek -aTR
/

.4 _,.,., •• ,,

'tlt/lra a.s.

·'T'N~, '"r~. """J

Telefón:087/5284 71-5

CI l' a tr·~:-:tu.

JEDNOTA
spotrebné družstvo

N I T R A, $tefónikova 54
C. tel. 087/529 75 I

Fax: 087/5297 54 Bankové spojenie:
VÚB Nitra
1 10 .. 162/0200
ICO 168 874
DIC 00168874/627

.• '
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O
en:

.~



Q

rC kras :!lq -l r:: ( fr ovc;. (Je e

·2.~3(q.p

KÓPIA Z

670

'..,

T Obe o .i.." J I j.., o I K(\. t. územ i13 L-r. r1j(;f<{Te /(OvC(VCe /1. F{Ov-.4.Vc..

Map. l.lat - O~ 1/3 ~I 0-/41 \ Mladc!1. -1.' f 000

KAT.l\_S1.~RÁLNE.J MAPY

15:

,.."

tI.s.

i)
... ,

Vyhotcvll Po'.vrd! 1 Oslobodené od poplatku

It o 3ltfvL

l 6 o" !1C;P

H -



odbor bytovE' ..i ;::;. l.::: i ky

STAVOPROJEKT NITRA a.s.
ŠtÚrova 22
ci49 22 Ni tra

VEC: Stanovisko k rie~eniu Územného plánu sídelného Útvaru Zlaté
Moravce

Z pracovného stretnutia, na ktorom vedenie Mestského úradu a
autora projektu oboznámilo prítomnjeh s rie~ením Územného plánu
sídelného Útvaru Mesta ZI.Moravce v ~tádiu spracovávania,
vyplynulo vela zaujimavjch návrhov a podnetov. Nás, ako odbor
bytovej politiky okrem iného hlavne zaujímal bytovj fond a jeho
rast do budÚcna. Z Vašich informácii. ktoré ste na stretnutí
poskytli, je predpoklad vjstavby IBV a KBV v Zl.Moravciach 725
bytovjch jednotiek, v obci Žitavany 143 RD. v obci Prílepy 68 RD
a v tasti Vinohrady v ZI.Moravciach možnost vjstavby 200 RD.Preto
je pozitívne, že Vá~ projekt potita s takouto vjstavbou a Že
pozemky na ich realizáciu sú pripravené.

Vzhladom na sÚtasnÚ finantnú situáciu a podla v~etkjch
ukazovatelov ani blízka budúcnost nenaznatuje vjrazné zlep~enie v
tejto oblasti, by bolo velmi dobré, keby sa tieto predpokladané
byty skutotne postavili. Spósob ich realizácie ponúka aj ná~
odbor v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bjvania, ktorj
doposial posky~oval velmi vjhodné stavebné Úvery, využívané

prevažney mladjmi ludmi, ktorí si svoju bytovÚ otázku dokázali
pomocou SFRB vyrie~it.Tento spósob získania úveru pomohol nárastu
bytovej vjstavby po roku 1995, dokedy bola zaznamenaná jej
stagnácia. V budúcnosti je predpoklad, že SFR8 sa stane obratovjm
fondom, tjm pádom zanikne náväznost na ~tátny rozpotet a následne
bude poskytovanie Úverov pružnej~ie. Jednou z možností je získat
úver aj pre právnické osoby Inapr.mestol na vjstavbu nájomnjch
bytov, tím by sa vyrie~ila bytová otázka strednej v~stVY
obyvatels~va a Qb~anDV s nízkym príjmom, alebo d8~onca
poberajÚcich soc.dávky. Riešením by mohla byt vjstavba komplexu
bytov nižšej ~tandardnej kategórie.

Tjmto sme chceli zaujat stanovisko nášho odboru a v
krátkosti naznatit, Že existujÚ spÓsoby, ktoré by mohli pomÓct
rozšíreniu bytovej vjstavby. K ostatnjm tastiam Vášho projektu sa
nechceme vyjadrovat, nakolkcr nie sme odborne spÓsobili v
dotknut jeh oblastiach, ale celkovj dojem z Vášho návrhu sa nám
pátil a sÚhlasíme s ním.

Te~íme sa na spoluprácu a zostávame s pozdravom .------,..•,~~.;-.;..;;.:;,~:..~.;,-;::._;:;~

. OKRESNY Ú~fdj I
ZLATÉ MGdUj..'·j(~! i
()dt)or tírtGt:j~ f:-'bi)m~'1

;~...:.__ .-
ZI.Moravce,28.4.1999 Ing.Älžbeta Adamitková

poverená vedením odboru byt
polit.iky

/

,.,., ..,,
ftl'fl tI.S.
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Okresný ,"u~~dZlaté Moravce
odbor pozemkový, pol. ivspodárstva a lesného hospodárstve..

Sládkovicova 3, pst 953 33 Zlaté Jyloravce

Vec: STANOV1SKO

: .\I;v..)\(j Ziaté Moravce
, i\.~r::C~TCI'(\f l)RAD1 I J 1 '-~ ' .....•. I L.'. 'o. "- f .•

1. _

I ,,0'_10_: _3_0._APB:._1999r i
I ~Islo : I fJrilony:

I Referent:

Mestský úrad
ul. 1. mája 2
p. primátor
95333 Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor pozemkový, polnohospodárstva a lesného
hospodárstva na základe pozvánky vo veci: ÚPN - SÚ Zlaté Moravce - prerokovanie
v štádiu spracovávania bol dna 27.4.1999 oboznámený so zámerom ÚPN - SÚ a
k uvedenému dávame nasledovné stanovisko:

Na posúdenie o vyjadrenie budeme požadovat:

o predložit spracovaný návrh, kde budÚ známe konkrétne údaje, ako je výmera,
kultúra, BPEJ, užívatel (vlastník), kat. územie a požadovaný záber PPF a LPF mimo
zastaveného územia mesta.

Žiadame postupovat v zmysle zákona SNR c. 307/1992 Zb. o ochrane PPF a
Nariadenia vlády c. 152/1996 Z.z., ako aj zákona o lesoch c. 61/1977 Zb. v znení
neskorších predpisov.

I

Zlaté Moravce

27.4.19~99
·00 ....• .. ..............

OOOKf ÚlJJ) V l~rfoi MO~VO'~Gj
0::1bcl poze.1'J<ovf, ~;.(''''4-''OO:r.;'''.''

Q ~.éto ~5tva
-& -I

Zlaté Moravce
27.4.1999
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MESTSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

odd.výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Záznam

Z prerokovania konceptu riešenia Územného plánu sídelného útvaru Zlaté Moravce,
ktoré sa uskutocnilo dna 27.4.1999 na MsÚ Zlaté Moravce.

Prítomní: podla priloženej prezencnej listiny

ROKOVANIE

Dnešné prerokovanie konceptu riešenia Územného plánu sídelného útvaru Zlaté Moravce
bolo zvolané Mestom Zlaté Moravce v zmysle zák. c.1 09/98 na základe požiadavky
spracovatela STAVOPROJEKT NITRA a.s. prerokovat ÚPN-SÚ Zlaté Moravce v štádiu
spracovávania.

Predmetom rokovania bolo prerokovanie konceptu riešenia Územného plánu sídelného
útvaru Zlaté Moravce v závere prác a dokladovania opodstatnených požiadaviek a
podmíenok zo všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácíí.

Záväzným východiskovým podkladom pre jeho vypracovanie sú PaR a ÚHZ z roku 1998
(shválené 8.12.1998). Návrh územného plánu má riešit aktualizáciu ÚPN-SÚ Zlaté Moravce
vypracovaného v roku 1985. Na zaciatku rokovania projektanti oboznámili prítomných a s
rozsahom návrhu územného plánu, každý vo svojom odbore. Ing.arch.M.Borgula, CSC. 
urbanizmus a arch.,- teplofilácia a plynofikácia, Ing.Slivkanic - doprava, Ing.M.Baláž - vodné
hospodárstvo, p.V.pócsik - elektrické rozvody a telekomunikácie.

K dnešnému rokovaniu projektant predložil:

1. ÚPN - SÚ Zlaté Moravce, vypracovanú v roku 1985.

2. Prieskumy a rozbory 07/98 - textová cast a výkresová cast.

3. Navrhovaný ÚPN-SÚ Zlaté Moravce

- urbanizmus a architektúra

- doprava

- vodné hospodárstvo

- elektrické rozvody, telekomunikácie

- plynofikácia, teplofikácia

Spracovatel ÚPN-SÚ Zlaté Moravce predložil na rokovanie návrh konceptu riešenia a
špecifikoval predmet, rozsah a formu riešenia.

Predmetom a cíelom riešenia Aktualizácie ÚPN-SÚ Zlaté Moravce - je vytvorit podklady pre
komplexný rozvoj organizmu sideiného útvaru vo všetkých jeho zložkách, so zachovaním
vlastnej identity mesta. Urbanistická koncepcia sídelného útvaru vychádza z danosti územia
(terénný relief, vodné toky, dopravné prepojenia, mestské casti) pri rešpektovaní
kompozícných prvkov územia (námestie, pamiatkové objekty, CMZ, kostol, objekty OV) a
základnej urbanistickej osi (št.cesta 11/511 a 11115119,žel.trat a vodný tok Žitavy a Zlatnanky).
Dalšíu výstavbu je nutné priorítne usmernovat v rámci intravilánu obce k 1.1.1990.
Skutocnost, že priebeh tejto hranice je znacne clenitý, ako i zámer na cielové skompaktnenie
SÚ, ako i snaha O dôsledné využitie jestvujúcej, resp. budovanej technickej infraštruktúry, 
územný plán predkladá návrh na úpravu hranice intravilánu. Vytvorená rezerva presahuje
rámec potrieb rozvoja mesta do návrhového obdobia ÚPN-SÚ , dáva ale predpoklady pre
kompaktný, cielavedomý a kontinuálny rozvoj sídla vrátane jeho prilahlých castí, aj pre dalšie
obdobie.



Návrh riešenia jednotlivých zón:

Predpokladané návrhové obdobie ÚPN SÚ je rok 2015. Celkové clenenie sídelného útvaru je
prevedené na dvanást základných urbanististickýh obvodov:

1 - Zlaté Moravce - STRED
2 - SíDL. 1.MÁJA A ZLATNANKA
3 - SíDL. PRI ŽiTAVE A ISV DATELlNISKÁ
4 - PRIEMYSEL ZÁPAD
5 - PRIEMYSEL SEVER
6 - ISV VÝCHOD - HORNÉ MESTO
7 - ISV JUH
8 - CHVZEROVCE
9 - VINIHRADY ZÁPAD
10- VINOHRADY SEVER
11- ŽiTAVANY
12- PRíLEPY

1. Bývanie - ÚPN-SÚ predkladá s umietnením hromadnej bytovej výstavby (HSV) najmä v
lokalite Tekovská, Stred I.al/., Žitava 1/1., Sihot, Vion, doprucené je tiež humanizácia
jestvujúcich sídlisk. Pre HSV sú vytvorené podmienky na umiestnenie cca 705 b.j. Z toho v
intraviláne 510 b.j. a 195 mimo intravilánu. V okrajových castiach mesta je predložený
alternatívny návrh potencionálnych možností pre vytvorenie pozemkov na výstavbu rodinných
domov. Pri clenení na 23 základných lokalít bolo vykázaných spolu cca 635 pozemkov pre
výstavbu RO + rezerva pre 245 RO + prestavba schátralej casti. Z toho nové lokality v
intraviláne 250 RO, nové lokality mimo intravilánu 385 RO, ako rezerva (po návrhovom
období ÚPN SÚ) je vykázaná lokalita c.91, 92, 123 (245 RO).

2. Obcianska vYbavenost

Zlaté Moravce ako okresné mesto a podla VÚC ako tažisko osídlenia regionálneho významu
- doporucuje sa podporovat rozvoj mesta s cielom vytvorit centrum regionálneho významu. Z
toho dôvodu je potredné dobudovat centrum o funkcie vyplývajúce z daného postavenia
mesta a podporovat rozvoj sídelného útvaru predovšetkým v nasledovných oblastiach:
verejnej správy a okres. súdov,regionálneho významu, odborné školy, inštitúty vzdelávania
dospelých, zdravotnícke a sociálne zabezpecenie, kultúrne zariadenia regionálneho
významu, strediská volného casu, nákupné a obchodné strediská, strediská cestoného ruchu,
ubytovacie a stravovacie zariadenia.

- navrhujeme dobudovanie Nemocnice s poliklinikou.
- rešpektovat kultúrno - historické dedicstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,

OV je okrem rozptýlených drobných lokalít sústredená:

a) okolo námestia A.Hlinku a Župnej ul. (CMZ - administatíne - kultúrne - komercné
vzdelávacie a sociálne funkcie s prechodom do obytnej a športovo rekreacnej zóny v
okrajových polohách CMZ. Navrhujeme tu dobudovanie štátnej správy a samosprávy, MsÚ
premiestnit do župného domu, penažné ústavy - rekonštr. v jestvujúcich objektoch, nový
kult.dom vrátane klubových priestorov a stredisk volného casu (alt. "A" vedla domu J.Kráfa,
"B" vedla domu obuvi- pri Žitave), obchodný dom Jednota (alt. ako KD), polyfunkcné bývanie
vrátane podnikatelských aktivít komercného charakteru bez negatívnych vplyvov na svoje
okolie v JZ casti CMZ dopracovat podla "Regulacnej štúdie - Linea 94". V rámci CMZ
navrhujeme zachovat malomestský kolorit Zlatých Moraviec - doporucená výška zástavby do
4 n.p..V SV casti CMZ okrem tc. rozostavaného penzion Eminent - navrhujeme zmenu
funkcného využitia areálu býv. Kovoplastu (župný dom) - na MsÚ, penažné ústavy,
ubytovacie a stravovacie zariadenie. Pre celú lokalitu-{býv.Stred 1/ je potrebné spracovat
urbanisticko-arch. návrh využitia týchto plôch - doporucená nápln ako v SV casti. V celej CMZ
je potrebné dbat na zachovanie aj obytnej funkcie. b) Ako podružné centrá navrhujeme dve
lokality na Hviezdoslavovej ul. lokality:

- OV na križovatke Hviezdoslavovej a Duklianskej ul. plní funkciu obvodového centra,
navrhujeme jej súvislé prepojenie až po Župnú ul.vrátane prechodu z SAD. Taktiež
navrhujeme dobudovanie OV pri vstupe na Továrenskú ul.
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- OV na Hviezdoslavovej ul. pri križovatke s Nitrianskou ul.

cl základná obcianska vybavenost je rozmiestnená rovnomerne po celom sideinom útvare
vrátane prilahlých casti podla potreby tak, aby boli zabezpecené rovnomerné dochádzkové
vzdialenosti.

Lokalizácia týchto uzlových bodov je správna, vybavenie je primerané. KR ÚPN SÚ predkladá
návrh rezervných plôch pre dostavbu obcianskej vybavenosti lOVI v každej z uvedených
lokalít.

3. Výroba pol'nohosPodárstvo a služby.

- Polnohospodárska výroba je umiestnená v troch výroných areáloch - Chyzerovce (AGRO
Hostovce), Žitavany (PD Topolcianky v prenájme Dulex), Školský majetok. Napriek
docasnému útlmu polnohospodárskej výroby, ÚPN SÚ predpokladá so zachovaním všetkých
hospodárskych dvorov s tým, že najväcšiu koncentráciu hosp.zvierat navrhujeme umiestnit v
Chyzerovciach a Žitavanoch . Areály býv. PD a ŠM chápeme tiež ako potencionálnu rezervu
pre iné nazávadné podnikatelské aktivity tak, aby postupne dochádzalo k zlepšeniu vplyvov
na prilahlú IBV.

- Priemyselná výroba a skJadové hospodárstvo v rámci sideiného útvaru Zlaté Moravce je
sústredená najmä poZdíž dvoch dopravných osí (št.cesta + železnica), pri severnom a
západnom vstupe do mesta. Nosné podniky sú Calex, Wienerberber-tehelne, Rossa- výroba
obuvi.

- Rezervné plochv - ako rezervu pre výrobné zariadenia a podnikatelské aktivity výrobného
charakteru navrhujeme tri lokality (lok.41+42 zbývajúca plocha medzi žel tratou a Zlatnankou
- náväzne na jestvujúce prevádzky, lok. 53 - západne od Calexu, lok. 51+52 - Továrenská
ul.oproti Calexu, lok.114 - Rossa v Žitavanoch. Nároky na nové plochy s urcenlm konkrétnej
napi ne neb01í uplatnené. Prioritne je potrebné využit jestvujúce disponibilné plochy areálov
ktoré sú t.C. mimo prevádzky resp. ich využitie nie je adekvátne ich možnostiam.

4. Zelen. rekreácia. šport

- ÚPN-SÚ rešpektuje plochy vzrasti ej verejnej (mestský park) a úcelovej zelene (areálová a
sídlištná zelen). Navrhuje priebežne doplnovat výsadbu areálových zariadení, pobrežnej
zelene, dalej uvažovat s rozšírenim a rekonštrukciou miestnych cintorínov na parkovú
úpravu. Zároven navrhujeme rekonštrukciu kalvárie na lesopark.

- Jestvujúce plochy pre športové zariadenia sú postacujúce, navrhujeme dobudovanie
zimného štadiona (opláštenie) a dobudovanie areálu kúpaliska (vstupné priestory a
parkoviská) .

- Automotokros v Žitavanoch - rezerva pre dobudovanie areálu (parkoviská, technické a
sociálne zariadenia).

- usmernovat tvorbu funkcno-priestorového subsystému na vytváranie súvislejšich
rekreacných územi, tzv. rekreacných krajinných celkov, v severnom cipe okresu Zlaté
Moravce s centrom v Topolciankach a využitím potenciálu Žitaván - vybudovanie prímestkej
rekreacnej zóny (pešia turistika, agroturistika, vinohradnictvo, jazdecká škola, atomotokros,
cykloturistika, polovníctvo).

- Záhradkárske a vinohradnicke osady ktoré sa t.c. nachádzajú vo troch okrajových polohách
mesta Z+SZ+SV z hladiska lokalizácíe rešpektujeme a daný potenciál zaradujeme medzi
dennú a koncotýždnovú rekreáciu.

5. Dopravné zariadenia a technická infraštruktúra
5.1. Doprava a dopravné zariadenia
5.1.1. Cestná doprava

Koncept návrhu ÚPN-SÚ bol vypracovaný na základe vyjadrenia Slovenskej správy ciest zo
dna 4.5.1998 ako aj na základe osobného prerokovania so zástupcom SSC.
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Aktualizácia územného plánu v podstate rešpektuje jestvujúci cestný komunikacný systém,
pozostávajúci z prietahového úseku cesty 11/511a cestnej siete III. triedy. V širších
dopravných väzbách zostane nadradená komunikácia cesta l. triedy 1/65.

Cesta l. triedY 1/65

Pre mesto je z hladiska širších dopravných vztahov najdôležitejšia, lebo ho spája s Pohroním
a Západným Slovenskom. Cesta prechádza mimo intravilán mesta je mestom prepojená
v troch úrovnových napojeniach - s cestou 11/511,c cestou 11/51110a s cestou 11/5119.

V súcasnosti je spracovaná štúdia cestného tahu 1/65 v úseku Nitra - Caradice v 2-och
alternatívach, a to v pôvodnej trase so smerovými výškovými korekciami na návrhovú
rýchlost Vn=100-80 km/hod tzv. modrá alternatíva a trasy vedenej obchvatmi SÚ ako
rýchlostnej štvorpruhovej komunikácie tzv. cervená alternatíva.

Z pohladu nového trasovania cesty 1/65je pre mesto dôležité nové napojenie na túto cestu.

aJ modrá alternatíva:

-cesta 11/511 : navrhuje sa ptipojenie mimoúrovnovým križovaním trubkovitou križovatkou

-cesta 111/51110 : navrhuje sa pripojenie mimoúrovnovým križovaním osmickovitovou
križovatkou

-cesta 111/5119 : v rámci štúdie sa neuvažuje s pripojením tejto cesty na cestu 1/65

-MK Palárikova ulica: v rámci štúdie sa neuvažuje s pripojením tejto cesty na cestu 1/65

b/ cervená alternatíva

-cervená alternatíva rieši cestu 1/65 v riešenom území medzi Tesárskymi Mlynanmi
a Olichovom v novej trase. Pôvodná cesta 1/65 tým stratí svoj pôvodný význam a stane sa
cestou III. triedy.

-pripojenia cesty 111/51110,111/5119na pôvodnú trasu cesty 11/511zostanú úrovnové

-pripojenie pôvodnej trasy cesty 11/511na novú trasu 11/511je v štúdii riešené
mimoúrovnovým križovaním osmickovitou križovatkou.

Cesta II. triedY 11/511

Z hladiska dopravného významu najdôležitejšia cesta, v meste tvorí prietah sídelným
útvarom. Zabezpecuje prepojenie mesta s cestou 1/65a s Hornonitrianskym regiónom
pripojením na cestu 1/64vo Vel'kých Uherciach. V intraviláne mesta je cesta vybudovaná
v rôznych kategóriách. V nezastavanej casti medzi cestou 1/65 a intravilánom mesta je
vybudovaná v kategórii S 7,5/60. V intraviláne má po križovatku s Továrenskou ulicou
kategôriu MOK 7,5/60, na Továrenskej ulici je vybudovaná v kategórii MO 14/80.

Celý úsek cesty v Chyzerovciach a v meste až po križovatku s Továrenskou ulicou
považujeme za líniovú závadu nielen co do kategórii, ale aj z hladiska normových
charakteristik týkajúcich sa križovatiek, priamej dopravnej obsluhy, kolízii s chodcami a pod.

V návrhu konceptu ÚPN-SÚ uvažujeme preto s novou trasou cesty 11/511v úseku od cesty
1/65až po križovatku s Továrnickou ulicou. V porovnaní s predošlým doteraz platným ÚPN
SÚ sa posúva trasa prekládky cesty 11/511na druhú stranu vodného toku Žitava za hranicu
intravilánu z dôvodu zastavania pôvodne rezervovaného územia.

V intraviláne sa uvažuje s kategóriou cesty MO 14/50 v zmysle STN 736110, v extraviláne
s kategóriou S 11,5/80 v zmysle STN 736101.

Cesta III. triedY 111/51110

Zabezpecuje spojenie mesta s cestou 1/65a dalej s mestskou castou Prí1epy. V dalšej trase
prepája Zlaté Moravce s cestou 1/76a dalej na Levice."

Križovanie s cestou 1/65sa v koncepte návrhu rieši v závislosti od budúcej trasy cesty 1/65
a je podrobne opísané v kapitole "Cesta 1/65".

Výhladová kategória cesty je S 7,5/70 v extraviláne v zmysle STN 736101 a MO 8/50
v intraviláne v zmysle STN 736110 .
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Cesta III. triedy 111/5119

Zabezpecuje spojenie mesta s cestou 1/65.Slúži pre vjazd vozidiel hlavne od smeru
z Banskej Bystrice. Križovanie s cestou 1/65sa v koncepte návrhu rieši v závislosti od budúcej
trasy cesty 1/65a je podrobne opísané v kapit-,>Ie"Cesta 1/65". V pripade vybudovania cesty
1/65podla modrej varianty cesta nebude napojená priamo na cestu 1/65, ale sa prepojí
s cestou 111/51110v trase za cintorínom.

Výhladová kategória cesty je S 7,5f70 v extraviláne v zmysle STN 736101 a MO 8/50
v intraviláne v zmysle STN 736110.

Cesta III. triedy 111/5118

Zabezpecuje spojenie Zlatých Moraviec s mestskou castou Žitavany. Cesta križuje
železnicnú trat Zlaté Moravce - Kozárovce cez nechránené priecestie. Pred aj za priecestim
sú na ceste nevyhovujúce smerové pomery.

V rámci konceptu návrhu ÚPN-SÚ navrhujeme vyrovnanie smerových oblúkov a zriadenie
nového železnicného priecestia. S predbežným súhlasom generálneho riaditelstva ŽSR
navrhujeme úrovnové priecestie vzhladom na nízky dopravný moment na ceste 111/5118.

Výhladová kategória cesty je S 7,5f70 v extraviláne v zmysle STN 736101 a MO 8/50
v intraviláne v zmysle STN 736110.

Cesta III. triedY 111/06433

Zabezpecuje spojenie Zlatých Moraviec s Nitrou v trase paralelne s cestou 1/65. Cesta križuje
v intraviláne Zlatých Moraviec železnicnú trat Zlaté Moravce-Kozárovce úrovnovým
chráneným priecestím.

V rámci konceptu návrhu ÚPN-SÚ navrhujeme mimoúrovnové križovanie železnicnej trate.
Zároven sa rieši aj križovanie s cestou 111/06441.

Výhladová kategória cesty je S 7,5f70 v extraviláne v zmysle STN 736101 a MO 8/50
v intraviláne v zmysle STN 736110.

Cesta III. triedy 111/06441

Cesta prepája Zlaté Moravce s Lovcami a Topolciankami. V Zlatých Moravciach odbocuje
z cesty 111/06433úrovnovým križovaním. V koncepte návrhu ÚPN-SÚ navrhujeme
mimoúrovnové križovanie z cestou 111/06433v rámci riešenia mimoúrovnového križovania so
železnicnou tratou.

Výhladová kategória cesty je S 7,5f70 v extraviláne v zmysle STN 736101 a MO 8/50
v intraviláne v zmysle STN 736110.

Miestne komunikácie

Vzhladom na pomerne hustú siet ciest III. triedy miestne komunikácie už len dopínajú
dopravnú kostru vytvorenú cestou 11/511a cestami III. triedy.

Z hladiska ich funkcného zaradenia ich zatriedujeme do ciest obslužných spojovacích C2
a prístupových C3.

Z jednotlivých miestnych castí Zlatých Moraviec majú najrozvinutejšiu a najkvalitnejšiu
komunikacnú siet MK sídliská Žitava a Zlatnianka kategória M07/30 zodpovedá ich
funkcnému zaradeniu a IBV Juh, kde je väcšina ulíc stavebne upravená v kategóriách MO
7/50 s odvodnením vozovky.

V ostatných miestnych castiach je nová úprava komunikácií sporadická a návrh konceptu
ÚPN-SÚ uvažuje s ich dobudovaním na zodpovedajúce kategórie.

V koncepte návrhu sa uvažuje s rozšírením siete MK o cesty v novej bytovej zástavbe.

Úcelové komunikácie

Je to kategória komunikácií, ktoré nie sú obostavané, ktorých úcelom nie je priama obsluha
objektov, ale sprístupnenie, prepojenie a skrátenie dopravných vzdialeností medzi
zastavaným územím, areá/mi.

V koncepte návrhu sa uvažuje
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al s dobudovaním jestvujúcich úcelových komunikácií na vyhovujúcu kategóriu a so
spevnením doteraz nespevnených ciest

bl s vybudovaním novej úcelovej komunikácie, zabezpecujúcej prepojenie cesty 11/511

s cestou 1/65 vo východnej casti sídelného útvaru. Toto prepojenie by umožnilo odklonenie
dopravy v smere Banská Bystrica - Topolcianky - V. Uherce z centra mesta. Sírkové
usporiadanie sa navrhuje v kategórii S 7,5/80. Trasa cesty vedie cez nezastavané územie.
Dížka cesty je 400 m.

Pešie komunikácie a priestranstvá

Najväcšie priestranstvá pešieho charakteru sa nachádzajú v centre mesta na Námestí A.
Hlinku a na Župnej ulici. V meste nie je doteraz vybudovaná pešia zóna, t.j. zóna so zákazom
vjazdu motorových vozidiel.

V koncepte návrhu sa uvažuje

al s postupným prebudovaním námestia A. Hlinku a Župnej ulice na pešiu zónu

bl s postupným rozšírením pešej zóny na ul. J. Krála s predížením až na autobusovú stanicu

Cyklistické trasy

V súcasnosti nie sú vybudované v SÚ žiadne cyklistické trasy. V koncepte návrhu ÚPN-SÚ sa
navrhuje cyklistická trasa na území SÚ popri vodného toku Zlatnianka. Prepojenie tejto
cyklistickej trasy s plánovanými regionálnymi trasami sa upresní v dalších rokovaniach
s príslušnými organizáciami.

Statická doprava

al Parkovacie plochy

Parkovacie plochy pre zákazníkov, návštevníkov a stránky sú riešené predovšetkým
-parkovacími státiami na námestí A. Hlinku a na Župnej ulici
-parkoviská na ul. J. Krála
-parkoviská pri mestskej tržnici
-pri športovom areáli TJ CALEX
-pri obchodnom dome TEKOV
-pri Dome služieb na Duklianskej ulici
-pri výrobnom závode CALEX

-V koncepte návrhu ÚPN-SÚ sa uvažuje s preriešením parkovísk na nám. A. Hlinku a na
Župnej ulici v rámci prestavby týchto na pešiu zónu.

al Odstavné plochy

Plochy pre odstavenie vozidla sú vybudované v rámci bytovej výstavby (bývalá KBV) pre
obyvatelov sídlisk, a to v odstavných pásoch priamo pri komunikáciách, v menšej miere na
samostatných plochách.

V ostatných mestských castiach kde je bývanie zväcša v rodinných domoch je odstavenie
vozidla riešené individuálne (v garáži ap.).

Dopravné zariadenia

Prudký nárast automobilizmu, najmä individuálnej automobilovej dopravy, ale aj možnosti
rozvíjania podnikatelských aktivít vytvoril aj v Zlatých Moravciach podmienky na dobudovanie
chýbajúcich zariadení dopravnej infraštruktúry.

Cerpacie stanice PH

V poslednej dobe pribudli k jednej jestvujúcej cerpacej stanici PH dve nové cerpacie stanice
PH a jedna CS PH je v štádiu príprav. Tento pocet cerpacích staníc sa javí ako dostatocný
pre SÚ a v koncepte návrhu sa neuvažuje s dalšími CS PHo

Autoservisy, opravovne, pneuservisy

V sideinom útvare sa t.c. nachádzajú dva väcšie aniekolko menšich autoservisov. V rámci
konceptu návrhu ÚPN-SÚ je uvažované s územnou rezervou aj pre tento druh prevádzok,
dalšie tieto zariadenia budú závislé od podnikatelských aktivít.
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Hromadná preprava osôb

Po novom územnosprávnom rozclenení Slovenska vznikol v novom okresnom meste
samostatný závod SAD Zlaté Moravce.

Hlavná autobusová stanica je umiestnená v centre mesta na Mlynskej ulici. Areál a závodu
SAD je umiestnený na Stanicnej ulici. Hromadná autobusová doprava je zabezpecená 5
linkami.

V koncepte návrhu ÚPN-SÚ sa neuvažuje s dalším rozširovaním liniek.

5.1.2. Železnicná doprava

Riešeným územím prechádza:

-jednokolajná neelektrifikovaná trat Leopoldov - Kozárovce C. 141

-jednokolajná neelektrifikovaná trat Úlany n/Žitavou - Topolcianky c.151

V riešenom území sa nachádza železnicná stanica Zlaté Moravce a železnicná zastávka

Prílepy.

Podla vyjadrenia Železnice Slovenskej republiky. generálneho riaditelstva odbor stratégie sú
železnicné zariadenia na predmetných tratiach stabilizované. výhladovo je po roku 2010
uvažované s elektrifikáciou trate Lužianky - Kozárovce systémom 25 kV. 50Hz.

5.2. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia
Zásobovanie vodou:

SÚ Zlaté Moravce má vybudovanú verejnú vodovodnú siet. ktorá okrem sídla Zlaté Moravce
zásobuje vodou aj miestne casti Chyzerovce. Žitavany a Prilepy. Na tieto vodovody je
napojených celkom 15837 obyvatelov.

Sideiný útvar a miestne casti sú zásobované pitnou vodou zo systému skupinového
vodovodu Zlaté Moravce. z ktorého okrem SÚ Zlaté Moravce sú zásobované aj Cierne
Klacany. Topolcianky a Obyce.

Skupí nový vodovod Zlaté Moravce je dotovaný vodou z miestnych vodných zdrojov. ktoré
dodávajú do SÚ Zlaté Moravce nasledovné množstvo pitnej vody:
- zo studní RH-9. RH-10 6.2 lis

- zo studne HŠ-8. HŠ-10 22.0"
- zo studní HZM-1a. HZM-2a. HZM-5. HZM-6 .46,4"
- z pramenov Struhárov a Vrábikov /pre Žitavany!... 3,4 "
- Spolu je do SÚ dodávané: 78.0 l/s
Z uvedených zdrojov je dodávaná pitná voda do rozvodnej siete cez:
- VDJ Zlaté Moravce o obsahu 2 x 1500m3 3 000 m3

- prerušovacej komory ÚV II o obsahu 2 x 150m3 300 m3

- ÚV I + CS - - VDJ Žitavany o obsahu 1 x 100m3 100 m3

Kapacita vodojemov spolu: 3400 m3 Vodojem 2x1500m3 má dno osadené n~ kóte 249.86
m n.m. Cez uvedený VDJ. ktorý je súcastou Il.tl. pásma. je zásobovaný celý SU pitnou

vodou. Vodojem dodáva vodu aj do prerušovacej komory pri ÚVII 2x150 m3• ktorá zásobuje l.
tl.pásmo SÚ. Pitná voda dodávaná z uvedených zdrojov do verejného vodovodu vyhovuje
STN 83 0611. jej úprava je v dezinfekcii chloráciou. V náväznosti na výškové pomery
intravilánu SÚ sa zásobovanie vodou zabezpecuje v dvoch tlakových pásmach. l. tlakové

pásmo: z akumulacnej nádrže 2 x 150 m3 pri ÚV II s kótou dna/max hladiny - 224.35/228.50
m n.m. sa zásobuje juhozápadná a južná cast SÚ t.j. bytový fond a úcelová zástavba. ktorej
kóta rimsy nepresiahne výšku 205.00 m n.m. Jedná ~a o nasledovné urbanistické okrsky
:cast UO c.1 - Stred. UO c.7 -IBV Juh. UO c.8 -IBV Chyzerovce. UO c.9 - Vinohrady Západ.

II. tlakové pásmo: z vodojemu 2 x 1500 m3 pri ÚV III s kótou dna/max hladiny 
249.86/254.86m n.m. sa zásobuje severovýchodnú a severnú cast SÚ t.j. bytový fond a
úcelová zástavba. ktorej kóta rimsy presahuje výšku 205.00 m n.m.. ako aj juhozápadnú a
južnú miestnú cast Žitaván.

7

---------------------------- --

.•..

'•• iI .,.,., •• ,,

kt,NlIltI a.S.

It·,tfN~
, ,/

./-t... '- j

'.
~'.
~ '.
o
CI>:

.~
~:



Jedná sa o nasledovné urbanistické okrsky: cast UO c.1 - Stred, UO c.3 - IBV pri Žitave a
Dateniliská, UO c.5 - Priemysel Sever, UO c.6 - IBV Horné mesto, cast UO c.11 - Žitavany.

Samostatné tlakové pásmo Žitavanv: z vodojemu 1 x 100 m3s kótou dnalm~x hladiny 
266,60/270,70m n.m. sa zásobuje severovýchodnú a severnú miestnu cast Zitaván. Jedná sa
o urbanistický okrsok: cast UO c.11 - Žitavany.

Potreba vody v jednotlivých tlakových pásmach pre Qm je nasledovná:

1. tlakové pásmo Zlaté Moravce Om = 42,S lis
2. tlakové pásmo Zlaté Moravce Om = 12,5 lis
Topolcianky ....Om = 8,5 lis
Žitavany ....Om = 2,5 lis
Spolu 2.tlak. pásmo Om = 23,5 lis
Žitavany samostatné pásmo Om = 1,4 lis

Pre výhladové zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou bola vypracovaná ZsVAK-om
Bratislava štúdia stavieb pre sídla v ochranom pásme jadrovej elektrárne Mochovce. Nakolko
v záujmovom území ochranného pásma JE Mochovce 120km od JE Mochovcel budú zrušené
všetky existujúce vodné zdroje pitnej vody, bude podla uvedenej štúdie zásobovanie vodou
SÚ Zl. Moravce zo SV Gabcíkovo a to z CS Vráble výtlacným potrubím DN 500 do VDJ
Cierné Klacany a výtlacnýn potrubím DN 400 od šachty pri VDJ Cierne Klacany až do

akumulacných nádrží 2 x 4S0 m3 pri ÚVIII. Uvedená koncepcia si dalej vyžiada zmeny v
existujúcich a pripravovaných vodárenských objektoch nasledovne:

- pri jestvuj. VDJ Cierne Klacany výstavba nového VDJ 2 x 2000 m3 - pri jestvuj. akum.

nádržiach 2x450m3 zrekonštruovat jestvuj. CS - pri jestvuj. VDJ Zlaté Moravce 2x1S00m3

výstavba nového VDJ 1 x 1500 m3 - rekonštrukcia prívodného potrubia DN 500 pre 2. tI.
pásmo - výstavba novej CS pri existujúcej ÚV l.

Odkanalizovanie a cistenie odpadovÝch vôd:

SÚ Zl. Moravce má vybudovanú celoobecnú verejnú kanalizáciu jednotnej sústavy s
centrálnou COV. Verejnou kanalizáciou, ktorá bud úplné resp. ciastocne odvádza splaškové
a zrážkové vody sú vybavené Zlaté Moravce mesto a Chyzeroce. Na kanalizáciu je v
súcasnosti napojených celkovo 10 203 obyvatelov. Odpadové vody od obyvatelstva,
vybavenosti a priemyslu sú odvádzané hlavnými zberacmi A, B, BJ, E a F do COV, ktorá je
situovaná juhozápadnej casti intravilánu nad sútokom Žítavy a Zlatnanky. Celý kanalizacný
komplex gravituje k recipientu rieky Žitavy.

Uvedené zberace sú v niektorých úsekoch pretažené Ilokálne zberac "B" l. Celková dlžka
kanalizacných stôk v SÚ Zlaté Moravce je cca 22,9 km. Celková dlžka prípojok je cca 2,2 km.

Odpadové vody zo SÚ sú odvádza nej do centrálnej COV. Táto je situovaná v juhozápadnej
casti SÚ, pod Chyzerovcami v blízkosti toku Žitavy. Do COV sú odvádzané odpadové vody

od cca 21 000 EO v celkovom množstve 5 559 m3/den a 1130,2 kg BSKS, pricom

mechanický stupen má kapacitu neriedených splaškov Q24 = 64,341/s a Qmax = 299 lis

riedených splaškov. Cistiaci efekt COV je 00,3 % podla BSKS.Jedná sa mechanicko
biologickú COV s oddeleným anaerobným zneškodnovaním kalov v temperovanej nádrži s
následným vysušením na kalových poliach.

Na základe vyjadrenia ZsVAK-u sa postupne pripravuje dokumentáciu pre rozšírenie
kanalizácie a rekonštrukciou resp. rozšírením COV, cO zahrnuje a koncept ÚPN-SÚ. S
postupným pripojením okolitých sídiel na uvedenú COV sa výhladovo nepocíta, pokial
nebude urobená jej intenzifikácia. Odtokové pomery

Hlavným recipientom pre odtokové pomery zo SÚ Zlaté Moravce je rieka Žitava, ktorá mimo
širšieho územia je pravostranným prítokom rieky Nitíy. Rieka Žitava tecie zo severovýchodu
na juhozápad cez intravilán SÚ a v SÚ má prítoky: - Zlatnanka, tecie zo severozápadu na
juhozápad - Pelúsok, tecie zo západu na juh - Podhájsky p., tecie z východu na západ Trasa
toku rieky Žitavy v SÚ križuje štatne cesty IILtr. a železnicnú trat. V juhozápadnej casti
intravilánu priberá precistené odpadové vody z centrálnej cistiacej stanice. Tok Žitavy je
upravený až po km 43,920 Icca 500 m nad žel.tratou/. Úprava je na 0100' Významnejšími
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pritokmi v intraviláne SÚ sú : z pravobrežnej strany potok - Zlatnanka lúpravený je po km 5,6
a je o celkovej dFžke 20 km/. - Pelúsok I úpravený je po km 2,958 Martin nad Žitavou a je o
celkovej dFžke 14 kml z Favobrežnej strany potok - Podhájsky lúpravený je po km 1,135 a je o
celkovej dFžke 2 kml Koncept ÚPN-SÚ pocíta výhlado s úpravou tokov Žitavy Zlatnianky.

5.3. Zásobovanie elektrickou enerqiou

Predložený návrh elektrifikácie ÚPN-SÚ ZLATÉ MORAVCE bol prijatý úcastníkmi
dielenského výboru dna 27.4.1999 na MsÚ Zlaté Moravce.

Investicné zámery navrhujeme zásobovat elektrickou energiou nasledovne:

HROMADNAB YTOVA VÝSTA VBA:

- 01 - TEKOVSKÁ 90 b.j. z TS 46
- 02 - STRED l. 140 b.j. + ov z navrh. TS
- 03 - STRED II. 150 b.j. + ov zTS 6
- 04 - ŽiTAVA 111.100 b.j. + ov zTS 11
- 05 - SIHOT 195 b.j. z navrh. TS
- 06 - VION 50 b.j. z navrh. TS

IND I V I D U A L NA BYT O vA V Ý S TA VB A:

- 3. SíDL. PRI ŽiTAVE 31 b.j. zTS 3
- 6. IBV VÝCHOD HORNÉ MESTO

c.61, 62, 65, 66 168 b.j. zTS 48 po výmene TS
c.63 8 b.j. zTS 46
c.64 18 b.j. zTS 41
- 7. JUH c.71 68 b.j. zTS 34 po výmene TS
- 8. CHYZEROVCE c.81,82,84 86 b.j. zTS 34 po výmene TS
c.83 57 b.j. zTS 62
-11. ŽiTAVANY c.111,112,113143 b.j. zTS 80 po výmene TS
-12. PRíLEPY c.121 35 b.j. zTS 71
c.122, 12333 b.j. zTS 70

V ÚPN - SÚ dalej bude treba riešit zaokruhovanie nasledovných TS 22 kV kábelovým
vedením:
- TS 24 - TS 7
- TS 43 - TS 12

- TS 20 - TS 2 (TS 11)

5.4. Ply,nofikácia

V blízkosti Zlatých Moraviec prechádza medzištátny VVTL plynovod Bratstvo DN 700 - PN
64. Z tohto je vedená odbocka - VVTL plynovod DN 150 - PN 64, k regulacnej stanici RS-1 
VVTLlVTUSTL - 10000 m3/h,

dvojradová pre mesto Zlaté Moravce. Od RS-1 je vysadená odbocka - VTL prípojka DN 150 
PN 25 k regulacnej stanici plynu RS-2 - VTUSTL 3000 m3/h, vybudovanej v areáli
Slovenských tehelní Wieneberger. Od RS-2 pokracuje VTL plynovod DN 150 - PN 25 do
regulacnej stanice plynu RS-3 - VTUSTL - 10 000 m3/h v blízkosti Slovenských tehelní a
Calexu. RS-3 slúži aj pre zásobovanie STL plynom casti Žitavany. Závod Calex má vlastnú
RS plynu VTUSTL v areále závodu, pripojenú na VTL plynovod DN 150 - PN 25 prípojkou DN
80. Ochrana VVTL a VTL plynovodov je riešená KAO.

Plynovody plošne pokrývajú prakticky celú zastavanú oblast mesta a miestnej casti
Chyzerovce. V casti Žitavany je v súcasnosti zrealizovaná plynofikácia obce z rúr PE, SDR 11

Tlakové pomery v STL sieti sú priaznivé v rozsahu 60-90 kPa. Odberatelia sú pripájaní
domovými NTL prípojkami, zakoncenými regulátormi plynu a plynomermi.

Medzi najvacšich odberatelov plynu v sideinom útvare patria:

NsP Zl. Moravce, okrskové kotolne CTZ Službyt, Slovenské tehelne, Wieneberger, Calex.
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Požiadavkv na další rozvoi plvnofikácie :

Navrhovaná urbanistická koncepcia predpokladá v jednotlivých územno-priestorových
castiach mesta s nárastom poctu bytov ako hromadnej výstavby /01 - 06/, tak aj IBV v ÚPC 3
- 12.

Existujúce plynovody zatial kapacitne postacujú, z hladiska technického a prevádzkového,
budú podra konkrétnych podmienok, v závislosti na technickom stave hlavne ocer. rozvodov
postupne obmienané v súlade s plánmi rekonštrukcií a výmen starých plynovodov
prevádzkovatela plynovodných sieti - Spp š.p OZ Nitra.

Predpokladáme, že nárast spotreby v jednotlivých lokalitách bude postupný a pripájanie na
jestvujúcu STL plynovodnú siet bude koordinovaný a posudzovaný SPP š.p.

Vzhladom na uvedené predpokladané nárasty spotreby plynu v jednotlivých lokalitách
mesta, bude z hladiska casového postupu budúcej zástavby nutné posudzovat kapacitné
možnosti plynovod nej siete ako i možnosti napojenia individuálne, s prihliadnutím na
koncepciu generelu plynofikácie mesta a stanovisko SPP š.p. OZ Nitra a plynoslužobne v
Zlatých Moravciach.

Z hladiska posudzovania koncepcíí dalšej plynofikácie SÚ Zlaté Moravce - dobudovávanie
OV v CMZ, rozširovanie KBV a IBV, využívanie a rozširovanie výrobných aktivít, by bola
vhodná aktualizácia generelu plynofikácie mesta z r. 1982 na súcastné odberové a uvedené
predpokladané perspektívne nárasty spotreby plynu.

5.5. Teplofikácia

Bytové objekty sú v plnej miere teplom zásobované z plynových kotolní. Najväcším zdrojom
je splynofikovaný C1Z pri Žitave. Na horúcovodné médium sú pripojené štyri odovzdávacie
stanice horúca voda - voda. Trasa horúcovodu je vedená západo-východným smerom s
predpokladom možnosti napojenia na privádzac tepla z atómovej elektrárne Mochovce.
Predížením horúcovodu do oblasti STRED, sa plánovaná hromadná bytová výstavba STRED
l. bude teplom zásobovat z CTZ cez domové odovzdávacie stanice horúca voda - voda. V
trase horúcovodu sa plánuje hromadná bytová výstavba ŽiTAVA 111.100 bj. a vybavenost
budú teplom zásobované z VS-D po jej úprave.

Dalšia plánovaná hromadná výstavba - TEKOVSKÁ STRED II. a SIHOT je v širšom dosahu
horúcovodu a ich pripojenie na jeho médium si vyžiada zvýšenie výkonu na zdroji - C1Z. Z
toho dôvodu navrhujeme v týchto lokalitách objekty teplom zásobovat z blokových
teplovodných kotolní na zemný plyn. ,:<otolnesa po pripojeni na EMO budú menit na
odovzdávacie stanice.

HBV+IBV ViaN bude teplom zabezpecená z bytových teplovodných kotolní.

Individuálna bytová výstavba sa plánuje v okrajových lokalitách sídelného útvaru. Potreby
tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody úžitkovej v jednotlivých domoch budú hradené z
domových tep/ovodných plynových kotolní.

Tepelné zdroje v priemyselných objektoch sú ešte v nemalej miere na tuhé palivo. Pre
zlepšenie kvality životného prostredia je potrebné postupne vytesnit kotolne na spalovanie
tuhého paliva za kotolne na zemný plyn.

K minimalizácii emisií zo spalovania v sideinom útvare prispeje pripojenie objektov na

tepelný privádzac odpadného tepla z EMO.

5.6. Telekomunikacné zariadenia

Predbežný návrh rozšírenia miestnej tel.siete (mís); miestneho rozhlasu a káb.televízie pre
ÚPN-SÚ Zlaté Moravce bol prijatý úcastníkmi dielenského výboru dna 27.4.1999 na MsÚ
Zlaté Moravce.

Investicné zámery navrhujeme napojit na mts:
- hromadná bytová výstavba HBV + OV, individuálne bytová výstavba IBV v centre mesta a

Chyzerovciach z plánovanej digitálnej ústredne na Duklianskej ul.
- IBV Žitavany z plánovanej digit.ústredne v Žitavanoch
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- IBV Prílepy z Ciernych Kfacian.
Miestny rozhlas pre navrh.IBV sa rozširi z jestv.rozvodu MR.
Káb.televízia pre HBV + IBV sa rozšíri z plánovaného rozvodu širokopásmovej multifunkcnej

siete káb. TV. Na 1.etapu káb.TV je vypracovaný realizacný projekt v rozsahu: sídliská PRI
ŽiTAVE, ZLATNANKA a 1.MÁJA (2. a 3. obvod). Na ostatné obvody toho casu je
vypracovaná štúdia.

5.7. Odpadové hOSPodárstvo

- Odpad je vyvážaný na skládku "za kalváriou", ÚPN-SÚ navrhuje dobudovanie tejto skládky
komunálneho odpadu na "Skládku TKO IIl.sUr.". Daná lokalita sa nachádza v
severozápadnej casti mesta v terénnej roklina a má rozlohu cca 9.3 ha, z ktorých 1.etapa

zaberá cca 2 ha. Kapacita skládky 1 096 tis.m3.Predpokladaná kapacita skládky je 20-30
rokov.

- V meste je zavedený separovaný zber odpadu.

5.8. ÚzemnÝ systém ekol.stability

Ekologická kvalita k.ú Zlaté Moravce je nasledovná:
-Zlaté Moravce do 0.10
-Knažice 0.50-0.60

-Opatovce nlŽitavou 0.70-0.80
-Prílepy 0.21-0.30

Z priestorového vyjadrenia vidno, že najpriaznivejšiu štruktúru k.ú. majú obce ktorých
význacná cast územia leží v pohoriach Tribec a Pohronský Inovec.

V ÚPN-SÚ Zlaté Moravce sú premietnuté závery RÚSES a VÚC Nitranskeho kraja. MÚSES
tvorí samostatnú prílohu ÚPD.

5.S.Vereinoprospešné stavby - návrh

- prekládka Št.c. 1/65 vrátane prislúchajúcich napojení na mesto
- preložka št.cesty 11/511- západný obchvat
- vonkajší severovýchodný obchvat mesta (Žitavany)
- vonkajší severozápadný obchvat mesta (vinohrady)
- vnútorný severozápadný obchvat (priemysel)
- premostenie - Rodotnícka ul.- Dateliniská
- mimoúrovnové križovanie žel.trate - Hviezdoslavova ul.

- rezerva pre - vysokorýchlostnú trat (VRT)
- smerové vyrovnanie - Bernolákova ul.- žel.priecestie
- smerové vyrovnanie - Žitavany (príchod od ZL.M.)
- smerové vyrovnanie - Prílepy
- Cyklistická trasa, mesto - Pohronský Inovec
- regulácia ZJatnianky - mimo intravilánu
- regulácia Žitavy - v Žitavanoch
- intenzifikácia COV Chyzerovce
- prívod vody Vráble - Zlaté Moravce
- COV Prílepy
- skládka TKO IIl.sUr. - za kalváriou

- vybudovanie nových TS-3 ks, výmena TS-3 ks, rekonštr. TS-8 ks
- zaokruhovanie 22 kV - 4 trasy
- novonavrhované komunikácie s chodníkmi
- všetky inžinierske siete - V+K+PL +VE+SL k novot1avrhovanej IBV, HBV, ako i OV
- nová ústredna v Žitavanoch

- nové napojenie Prílep z C.Klacian
- výsadba verejnej zelene, rekonštrukcia mest. parkov a kalvárie - rozšírenie cintorína - mesto
+ Chyzerovce
- rezerva pre vybudovanie odbocky horúcovodného nap. z Mochoviec
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