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1.2. ZHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEJ ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

- Zlaté Moravce mali spracovaný Smerný územný plán v roku 1971 a 1985, tento je
vzhl'adom na zmenu spolocensko - ekonomických podmienok t.c. zastaralý, prekonaný a
vyžaduje si nové prehodnotenie koncepcie rozvoja mesta. Nová územnoplánovacia
dokumentácia má vytvorit podklady pre komplexný rozvoj organizmu sídelného útvaru vo
všetkých jeho zložkách, so zachovaním vlastnej identity.

Celý návrh Aktualizácie územného plánu sídelného útvaru vychádza zo schválených
Územných a hospodárskych zásad pre Zlaté Moravce,.ako í v priebehu prác priebežne
prerokovávaného konceptu riešenia ÚPN-SÚ Zlaté Moravce (prerokovanie na MsÚ 
12.1.1999, prerokovanie konceptu s primátorom - 20.2.1999, prerokovanie so Slovenskou
správou ciest a ZsVAK Zlaté Moravce 21.4.1999).
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1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ, PRIEBEHSPRACOVANIA

Zlaté Moravce mali spracovaný Smemý územný plán mesta v roku 1985, tento je vzh/'adom
na zmenu spolocensko - ekonomických podmienok t.c. zastaralý, prekonaný a vyžaduje si
nové prehodnotenie koncepcie rozvoja mesta. Nová územnoplánovacia dokumentácia má
vytvorit podklady pre komplexný rozvoj organizmu sídelného útvaru vo všetkých jeho
zložkách, so zachovaním vlastnej identity.

- ÚHZ boli schválené Mestským zast. v Zlatých Moravciach dna 8.12.1998 - c.26. - /1./15.
Návrh konceptu riešenia bol v štádiu spracovávania prerokovaný so zástupcami
zainteresovaných organizácií a obstarávate/'om na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutocnilo
na základe pozvánky MsÚ dna 27.4.1999 na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.
Všetky opodstatnené pripomienky vznesené na tomto rokovaní boli akceptované a
zapracované do NR ÚPN SÚ.

- Koncept ri~šenia ÚPN SÚ Zlaté Moravce bol predložený obstaráyatelovi. MsÚ Zlaté
Moravce na prerokovanie v auguste 1999. Obstarávatel' prerokoval KR UPN SU podl'a & 21
stav zákona s verejnostou a dotknutými orgánmi, následne bol prerokovaný Mestským
zastupitel'stvom Zlaté Moravce na svojom 7. zasadnutí dna 30.11.1999 uzn.bod 11./6.
Súborné stanovisko a pokyny pre ukoncenie boli predložené projektantovi 17.03.2000.
- Dopracovanie Návrhu riešenia ÚPN SÚ Zlaté Moravce bolo prevedené po - prerokovaní

KR na základe "Súborného stanoviska ku KR ÚPN SÚ Zlaté Moravce", po vzájomnej
konzultácii s obstarávatelom.

Vypracovanie "Aktualizácie územného plánu sídelného útvaru Zlaté Moravce" na základe
vyhodnotenia sútaže, objednalo u Stavoprojektu Nitra a.s. - Mesto Zlaté Moravce dna
9.3.1998 ,

Císlo zmluvy 01/98.
Zákazkové císlo je 011/98.

Vypracovaniu konceptu urbanisticko-archítektoníckého riešenia územného plánu SÚ Zlaté
Moravce predchádzalo spracovanie prieskumov a rozborov (PaR) - zhmutie základných
poznatkov, údajov a informácií o súcasnom stave sídelného útvaru (SÚ).

PaR boli vypracované v júli 1998, Údaje a poznatky z PaR boli doplnené prieskumom v
teréne, konzultáciami so zainteresovanými organizáciami a informáciami získanými na MsÚ
a OÚ Zlaté Moravce. Pre grafickú cast spracovania územného plánu mesta bol k dispozícii
mapový podklad v merítku 1 : 5000 a ku spracovaniu širších vztahov 1:50 000.

ZLA TÉ MORA VCE

1. ÚVODNÁ CAST



SÚ leží pri štátnej ceste 1/65 Bratislava - Nitra - B.Bystrica, na št. ceste 11/511Zlaté Moravce

ÚPN SÚ - návrh riesenia

Zlaté Moravce ležia na styku severnej casti Podunajskej nížiny s Pohronským Inovcom.
Rovinný až pahorkatinný chotár na Pohronskej a Žitavskej pahorkatine v dolinách Žitavy a
potoka Širociny a na svahoch Pohronského Inovca. Sídelný útvar Zlaté Moravce - stred 196
m nm., Chyzerovce 195 m nm., Prílepy 218 m nm., Žitavany 224 m nm., v chotári 190-712 m

nm., (v k.ú. Krivá 712 m nm.), zemepisná šírka 48023°, zemepisná dížka 18024°. Klimaticky

patrí táto oblast do teplej oblasti s priemernou rocnou teplotou 9,10c, január -2,60C,
priemerné množstvo zrážok 630 mm, nachádzajú sa tu iIIimerizované, hnedozemné a nivné
pôdy. Riešené územie ÚPN-SÚ Zlaté Moravce v M-1:5000 je vymedzené hranicami
zastavaného územia mesta a jeho miestnych castí - Chyzerovce, Prílepy, Žitavany, v M
1:50 000 hranicou k.ú. Pocet obyvatelov ku dnu 3.3.1991 predstavoval 15 820 obyvatelov
(ku dnu 31.12.1997 - 15 997 obyv). Výhladový pocet obyvatelom k návrhovému obdobiu
ÚPN SÚ r. 2015 sa predpokladá + 10%. Katastrálne územie má výmeru 4 536 ha.

ZLA Tt: MORA VCE

1.3. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA. ZÁUJMOVÉHO
ÚZEMIA A JEHO STRUCNÁ CHARAKTERISTIKA.
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Osídlenie je súcastou Požitavskej sídelnej rozvojovej osi, ktorá prechádza od Zlatých
Moraviec cez Vráble po Šurany. Mesto sa rozprestiera vedla štátnej cesty 1/65 - spojnica z
Nitry do Banskej Bystrice. Mestom prechádza št.c. 11/511a 111/5114,111/5119,11115110.Mesta
sa z troch strán dotýka železnicná trat a zo štvrtej štátna cesta 1/65. Mestom preteká vodný

- Velké Uherce, ktorá prechádza stredom mesta a v objatí železnicnej trate Ulany nad
Žitavou - Zl. Moravce - Kozárovce. Stredom mesta tecie rieka Žitava. Vo vztahu k vnútornej
organizácii sídelného útvaru, prírodným danostiam, lepšej vnímatelnosti, ako i miestnym
zaužívaným názvom doporucujeme SÚ Zlaté Moravce rozdelit na nasledovné urbanistické
obvody:

- Záujmové územie mesta v danom prípade predstavuje katastrálne územie. V prípade, že
za optimálny rozsah vymedzenia záujmového územia (na základe funkcnej závislosti),
budeme považovat územie, ktoré vytvára izochróma optimálnej dochádzkovej vzdialenosti
za prácou z prilahlého územia sídelného útvaru - bude to územie s polomerom cca 10 km.
Okres Zlaté Moravce patrí do Nitrianskeho kraja. Okres Zlaté Moravce v rámci kraja susedí s
okresom Nitra, Topolcany, Levice, vo svojej severnej casti s okresom Partizánske
(Trenciansky kraj) a východnej s okresom žarnovica (Banskobystrický kraj).

6
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- Zlaté Moravce - STRED
- SÍDL. 1.MÁJA A ZLATNANKA
- SÍDL. PRI ŽiTAVA + IBV DATELlNISKÁ
- PRIEMYSEL ZÁPAD
- PRIEMYSEL SEVER
- IBV VÝCHOD - HORNÉ MESTO
- IBV JUH
-CHVZEROVCE
- VINOHRADY ZÁPAD
- VINOHRADY SEVER
- ŽiTAVANY
- PRíLEPY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

STA VOPROJEKT NITRA 8.5. OS/2000
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Podla nového územného a správneho usporiadania SR - podla zákona, NR SR c.221/96 Z.z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky c.258/1996 Z.z., boli Zlaté Moravce vymenované za
okresné mesto, patria do kraja Nitra.

tok potoka Žitava a Zlatnianka, v katastrálnom území tvoria prítoky Žitavka a Pelúsok. Po
obvode intravilánu sa nachádza prevažne polnohosp. pôdny fond, okrem východnej casti,
kde je prechod do pohoria Pohronský Inovec -LPF.

Nitriansky kraj má: 7 okresov a - 345 obcí (15 má štatút mesta) a 717 585 obyvatelov k
31.12.1996
Okres Zlaté Moravce má: - 32 obcí

- rozlohu 521 km2 ..

- 43 612 obyvatelov
, - hustotu 83.7 obyv / km2

Okres Zlaté Moravce je okresom Nitrianskeho kraja s najmenším poctom obyvatelov, s
vyváženým demografiCkým vývojom, resp.t.c. stagnáciou. Táto tendencia sa môže zmenit za
predpokladu stabilizácie ekonomickej základne. Územie okresu má velmi rozdrobenú sídelnú
siet. Okrem okresného mesta sa tu nachádza len jedno sídlo s väcším poctom obyvatelov
ako 2000, 10 obcí má 1000-1999 obyv., 15 obcí má 500-999 obyv. a 5 obcí má 200-499
obyvatelov. Do okresu Zlaté Moravce patria nasledovné obce: Zlaté Moravce, Beladice,
Caradice, Cervený Hrádok, Cierne Klacany, Hostie, Hostovce, Choca, Jedlové
Kostolany,Kostolany pod Tribecom, Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce,
Martin nad Žitavou, Nemcinany, Neverice, Nevidzany, Obyce, Skýcov, Slažany, Slepcany,
Tekovské Nemce, Tesárske Mlynany, Topolcianky, Velcice, Velké Vozokany,Vieska nad
Žitavou, Volkovce, Zlatno, Žikava.

ÚPN SÚ - návrh rie§eniaZLA T~ MORA VCE
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Podla Koncepcie územného rozvoja Slovenska - l. návrh charakterizoval"
- mesto Nitra (87487 obyv.l96) ako nadregionálne centrun
- mesto Zlaté Moravce (15523 obyv.l96) ako subregionálne centrum s možnostou
regionálnych funkcuií.
- obce Topolcianky (2 925 obyv./96), Slažany (1 678 obyv.), Tesárske Mlynany (1678
obyv.), ako centrá lokálneho významu.

V dalšom riešení je treba naviazat na demografické údaje
vyjadrené podla výsledkov scítal')ia ludu v r. 1991:
pocet obyvatelov 15 820 obyvatalov
pocet domov 2356 obývaných+ 385 neobýv.+ 6 rekr.

Z toho je 2121 RO
pocet bytov 4892 trvalo obýv.+ 428 neobývaných bytov
obložnost bytu , , oo.oo 3,230byv.lbyt.
Priemerná obytná plocha ,., 48,6 m2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

KÚRS II.návrh, vzhladom na doterajšie aglomeracné väzby zahrna Zlaté Moravce ako
pridružené centrum Nitry, ako tažiska osídlenia najvyššieho celoštátneho významu typu A3.
Návrh ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, vzhladom na súcasné väzby ako i podla "Zásad
priestorového rozvoja a usporiadania územia ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja" z roku 1998 sú
Zlaté Moravce zaclenené ako tažisko osídlenia regionálneho významu, súcasne ako
sídlo novovytvoreného okresu. Podfa ÚPN VÚC sa doporucuje - podporovat rozvoj
mesta Zlaté Moravce - s ciefom vytvorit centrum regionálneho významu.
-Zlatomoravecké tažisko osídlenia sa formuje v priestorovej štruktúre Zlaté Moravce 
Toporcianky.
-Centrá lokálneho významu sú: Toporcianky, Slažany, Tesárske Mlynany.
-Rozvojová os požitavská: Zlaté Moravce - Vráble - Aurany

7
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I
I

Prehfad vÝvoia a zmeny poctu obvvatefov v Zlatých Moravciach.
Bývaiúce obyvatelstvo Rozdiel 1970 - 1997

1970 1980 1991 1994 1995 1996 1997 abs. v %
11504 14119 15820 15694 15610 15523 15997 4493 28.08
Od r.1970 sledujeme postupný prírastok obyvatelstva v sídle. Do roku 1991 výrazný,
následne mierne kulminujúci okolo stavu z roku 1991. Ku dnu 31.12.1997 bol pocet
obyvatelov mesta 15 997, co predstavuje nárast oproti roku 1991 o 177 obyv. t.j. 1.1% .

Po vzájomnej konzultácii so zástupcami mesta Zlaté Moravce doporucujeme
nasledovný predpoklad:

I
I rok 1991 1994 1995 1996 1997 2000 2005 2010 2015

,
SU Zlaté Moravce 15820 15694 15610 15523 15997 16611 17402

+5% 791
+5% 791

I
I +10% 1582 obyv.

I
I
I
II
•
••

1.4. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA. ZÁVERY z PaR

Návrh ÚPN-SÚ Zlaté Moravce vychádza zo Zákona c. 50/1976 Zb. doplnený o Zákon c.
262/1992,199/95 a 229/97 Zb., ako iVyhlášky c. 84/1976 Zb. v znení Vyhlášky c. 77/1992
Zb..Navrhované obdobie je uvažované do r. 2015. Návrh ÚPN-SÚ rešpektuje závery z PaR,
územno-hospodárskych zásad a lokálnych i nadmiestnych inštitúcií, závery UŠ a ÚHZ VÚC
Nitrianskeho kraja, dodržiavá pokyny vyplývajúce zo zvýšenej ochrany PPF podla paragrafu
7 Zákona c. 307/1992 Zb. o ochrane PPF.

Hlavným ciefom riešenia v súlade so závermi zo schválených ÚHZ je:
- rešpektovat hranicu katastrálneho územia mesta
- max.rešpektovat hranicu zastavaného územia obce k 1.1.1991, záber PPF uplatnit len
v nevyhnutnom rozsahu
- navrhnút optimálne využitie územia
- urcit limity využitia územia a regulatívy funkcného a priestorového usporiadania územia
- navrhnút využietie rezerv územia pre spolocensky efektívny urbanistický rozvoj pri
rešpektovaníochrany a tvorby krajiny
- výstavbu realizovat najmä v stavebných prelukách, medzerách, funkcne nevyužitých
územiacha nezastavaných plochách
- doplnit chýbajúce zariadenia obc. vybavenosti a vytvorit obslužné centrum sídla
- v súlade s demografickými údajmi navrtmúf plochy pre bývanie
- dotvorit SÚ plochami verejnej zelene
- využit prípustnýmifunkciami aj územia SÚ, ktoré spadajú do ochranných pásiem všetkých
druhov
- výraznejšie a dôstojnejšie zapojenie kult.- historických pamiatok do života obce
- dokompletovaniejednotlivých funkcných zón SÚ
- využitie územia navrhovaf bez kolíznych úcinkov jednej funkcie na druhú

STAVOPROJEKT NITRA a.s. OS/2000
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1.5. SPLNENIE ZÁVEROV Z ÚHZ

- stanovit podmienky pre umiestnenie drobných výrobných prevádzok v dotyku s obytnou
zónou
- optimalizovat a minimalizovat dopravu medzi funkcnými zónami
- komplexne riešit technické vybavenie SÚ, navrhnút vyhovujúcu likvidáciu odpadových a
splaškových vôd.

Územné a hospodárske zásady sú priamym podkladom pre vypracovanie ÚPN-SÚ. Hlavné
myšlienky a závery z ÚHZ boli uvedené v predchádzajúcej kapitole. Podrobný popis ich
uplatnenia bude postupne uvedený v dalších kapitolách pri postupnom popise riešenia ÚPN
SÚ Zlaté Moravce a jeho funkcnom usporiadaní.
ÚHZ boli schválené Mestským zastupitelstvom v Zlatých Moravciach na svojom 26.
zasadnutí dna 8.12.1998. KR ÚPN SÚ Zlaté Moravce bol schválený Mestským
zastupitelstvom na svojom 7. zasadnutí dna 30.11.1999.

'1•••-'••
III••

ZLA T~ MORA VCE ÚPN SÚ - návrh riešenia
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ZLA T~ MORA VCE ÚPN SÚ - návrh riešenia
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2. NÁ VRH RIEŠENIA ÚPN-SÚ ZLA TÉ MORA VCE

2.1. ZÁKLADNÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY SíDELNÉHO ÚTVARU

Predložené riešenie vychádza z nových hospodársko-ekonomických a spolocenských
podmienok. Návrh riešenia formuje kompozicne ucelený a funkcne vyvážený sídelný útvar
s maximálnym využitím a zapojením už jestvujúcich daností územia a zástavby.
Dominantnými funkciami rozvoja mesta zostáva funkcia obytná a hospodárska
s pridruženými drobnými podnikatelskými aktivitami v oblasti obchodu, služieb, priemyslu a
polnohospodárskej výroby. : Plošný rozvoj mesta má znacné rezervy, ako i možnosti. vid
návrh rozšírenia hranice zastavaného územia po obvode intravilánu, so sledovaním zámeru
na zarovnanie t,c. c/enitých hraníc intravilánu a vedenie hranice po prirodzených prírodných
resp. technických predeloch územia.

Prioritným sa javí rozvoj jednotlivých funkcií v území formou intenzifikácie,
modernizácie a racionalizácie, celkové požiadavky na rozvoj mesta nie je však možné
zabezpecit bez nárokov na záber PPF

Vzhladom na svoju polohu a svoj význam - Zlaté Moravce
- ako tažisko osídlenia regionálneho významu,

ako sídlo novovytvoreného okresu.
mesto s rozvojovým cielom na vytvorenie centra regionálneho významu.
mesto na Požitavskej rozvojovej osi: Zlaté Moravce - Vráble - Šurany
mesto - tažisko osídlenia v priestorovej štruktúre Zlaté Moravce - Topolcianky.
existuje preto dÔvod k presvedceniu o budúcej prosperite a životaschopnosti
predmetného SÚ.

Urbanistická štruktúra a základná kompozicná kostra sídleného útvaru je už relatívne
vybudovaná, žiada sa ju cielavedome doplnit a schátralé casti zrekonštruovat. Pre
zachovanie a posilnenie funkcií mesta ako tažiska osídlenia regionálneho významu je
žiadúce podporovat priaznivo pôsobiace sídelné aktivity v oblasti rozvoja pracovných
príležitostí, bývania a napojenia na všetky systémy vrátane plošného napojenia na
informacnú a ostatnú spojovú infraštruktúru. Hlavnou úlohou ÚPN-SÚ je vytvorenie
kompozicne uceleného sídleného útvaru, v ktorom sú bezkolízne usporiadané jednotlivé
funkcné zóny tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom jednej na druhú, urcenie zásad
a podmienok pre další rozvoj celého SÚ Zlaté Moravce, ktorými by sa rozvoj SÚ v
budúcnosti riadil.

2.2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA NA ZÁKLADE JEDNOTLIVÝCH
KATASTROV.

je uvedené v casti 1.3.

10
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Návrh:
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ÚPN SÚ - návrh riešenia

2.3. URBANISTICKÁ KONCEPCIA RIEŠENIA.

ZLA TÉ MORA VCE

Zlaté Moravce -Stred mesta tvorí obdížnikové námestie v spáde, s dominantou r.k.
farského kostola na cele námestia. Z rohov námestia vybiehajú hlavné ulice s prilahlou
zástavbou. Mesto sa rozšírilo hlavne západným smerom k Žel.stanici, kde prevažuje
viacpodlažná sídlištná hromadná bytová výstavba,. Na východnej a južnej strane sú nové
štrvte zástavby rodinných domov s pravidelnou sietou ulíc.

Novšiu obytnú individuálnu zástavbu mesta tvoria prevažne štvorce so stanovou resp.
plochou strechou. Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty bývania 1 - 2
podlaží, bytovky 3 podlažia. Sídlištná bytová výstavba 4 - 12 pod l.. Prirodzenú výškovú a
priestorovú dominantu mesta tvorí námestia s kostolom. Prevažnú cast pôdorysu SÚ tvorí
bytová zástavba. Pol'nohospodárska výroba je situovaná v okrajových castiach Zlatých
Moraviec, Chyzeroviec a Žitavian. Priemyselná výroba je rozvinutá najmä pOZdíž železnicnej
trate v západnej a severnej casti mesta. Mesto má primerane dobudované obslužné centrum.
Plochy obcianskej vybavenosti sú sústredené najmä v centrálnej casti obce okolo námestia,
dalej rovnomerne roptýlené po celom SÚ. Uniovú a prietorovú závadu vytvára siet štátnych
ciest II.alll.tL, ktoré prechádzajú mestom.

ÚPN SÚ predkladá návrh riešenia dopravného skeletu mesta (odstránenie dopravných
závad), dopína danú štruktúru mesta a vymedzuje jednotlivé funkcné plochy pre další
rozvoj mesta. Alternatívne návrhy riešenia dielcích castí SÚ boli v priebehu prác priebežne
konzultované s obstarávatel'om a do návrhu riešenia je premietnutý doporucený výsledok
riešenia. Hlavnú kompozicná os sídelného útvaru tvorí dopravný kríž tvaru "T' , ktorý sa
pretína pred kostolom (ul.Sládkovicova a Bernolákova a kolmo na nu cez námestie ul.Župná
a Hviezdoslavova). Po stránke dopravnej je nosnou št.c.11I511., ktorú navrhujeme preložit
mimo CMZ. V rámci zastavané ho územia mesta považujeme za najexponovanejšiu a
najvýznamnejšiu je cast vymedzenú kostolom a riekou Žitava (kultúmo - administratívno
správne a obchodné sociálne a vzdelávacie centrum). Návrh ÚPN SÚ doporucuje rozšírit a
dobudovat tieto plochy vyššej obcianskej vybavenosti.

Po celom sídelnom útvare, v každom urbanistickom obvode sú rovnomerne rozmiestnené
centrá základnej obcianskej vybavenosti vrátane rezervných plôch pre ich rozvoj a
dobudovanie. Do znacnej miery sa predpoladá najma v okrajových castiach mesta
s polyfunkciou bývanie - základná OV.

Jadrom mesta je 1.urb. obvod (CMZ - STRED) , s jeho stredom okolo Župného námestia,
z ktorého západným smerom vybieha hlavná kom pozicná os (mestská trieda) Župná a
Hviezdoslavova ul. Jeho východným okrajom prebieha dopravná spojnica v smere S-Jo
ÚPNSÚnavrhuje zachovaf malomestský charakter CMZ -s výškovým zónovaním do
5 nadzemných podlaží. - v dotyku s ul.Župná a Nám .A.Hlinku max 3+ l NP (prevažujú
ca funkcia OV vyššieho výmamu. so zachovaním doplnkovej funkcie obytnej) s
podporou prepojenia na jestvujúce sídliská okolo Hviezdoslavovej ul ..predpoklada
né výŠkové zónovanie novej výstavby .do 8 nadz.podlaží. Navrhujeme predíženie
vybavenosti mesta cez ŽitaVLia dobL!dovanie OV pozdíŽl=Mezdoslavoveluj. - po

'K7ižOVä-tkU(Duklianska - Tovaren$ká). ÚPNsD navrhuje humanizáciu jestvujúcich
sídlisk smožnosfou nadstavby a realizácie podkrovného bývania (tento návrh nie je
možné chápaf celoplošne. ale individuálne po skupinách - po vzájomnej konzultá
cii a odsúhlasení so spracovatelom ÚPN SÚ.
V rámci posilnenia identity a historického povedomia miestneho obyvatelstva.
považujeme za prioritné navrátenie lesku a funkcie existujúcich kultúrno 
historických pamiatok v meste a prilahlom okolí tak. aby sa stali architektonickými
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dominantami V okolitej zástavbe. Toto je možné podporif i vhodnou úpravou
zelene (vysokej i nízkej) vytvorením stromových alej í a kvalitných parkových a
sadových úprav.
Rozvoj priemyslu navrhujeme vo väzbe na jestvujúce zariadenia - v severnej a
severozápadnej casti mesta.

Konfliktný vztah medzi situovaním výrobných prevádzok v centrálnej casti mesta, ako i
hospodárskeho dvora PD v Žitavanoch, v severovýchodnej casti SÚ - na pril'ahlé okolie
(obytná funkcia), navrhujeme eliminovat postupnou zmenou organizácie využitia a
usporiadaniavýrobného areálu, prípadne zmenou funkcie využitia objektov pril'ahlých k obci
tak, aby sa zamedzilo všetkým negatívnym vplyvom na okolie, zároven doporucujeme
previest i výsadbu vnútroareálovej izolacnej zelene.

Prílepy : Pôvodná obec bola v roku 1960 priclenená k Zlatým Moravciam. Cast Prílepy má
charakter hromadnej dediny. Jadro obce okolo kaštiel'a,základná OV je sústredená vo dvoch
polohách. Jedná sa o satelit, ktorý sa nachádza sa na JV okraji k Ú. Zlaté Moravce , na
št.ceste 111/5110.. Jestvujúca výroba obuvi má tu svoje tradície -rezerva pre rorvoj vrámci
jestvujúceho pozemku. Možnost rozširovania bytovej výstavby v okrajových castiach obce
(JZ,JV, SZ). Navrhovaná výška zástavby 1-2 pod!.. Navrhujeme vyrovnanie štátnej cesty pri
SZ vstupe do obce.
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ISVje navrhnutá v Okrajových castiach mesta scierom zarovnania jestvujúcich
hraníc intravilánu, priebeh ktorej je t.c. znacne clenitý. Ako rezerva pre ISV- po
návrhovom období ÚPNSÚje navrhnutá lokalita Vinohradov (na západnom okraji
mesta). Výšková hladina zástavby u ISV je navrhovaná do 2 nadzemných podlaží.

Nasledovnécasti mesta - Chyzerovce, Žitavany, Prílepy - boli pôvodne samostatné obce,
t.c. tvoria súcast mesta Zlaté Moravce:

Chyzerovce :-Chyzerovce boli priclenené k Zlatým Moravciam v roku 1970., sú
bezprostrednespojené s mestom, v jeho južnej casti - pOZdížšt.c. 11/511..Jadro Chyzeroviec
je sústredené okolo kultúrneho domu a rozšíreného ulucného priestoru hlavnej cesty
Nachádza sa tu v prevažnej miere prestárly bytový fond, navrhujeme preto rekonštrukciu
tejto casti mesta najma pozdÍž Chyzeroveckej cesty. Novú výstavbu ISV navrhuieme
v okrajových castiach po obvode intravilánu na jeho východnom a západnom okraji. Dalej
navrhujeme rozšírenie cintorína, prekládku št.c.11/511, cerpaciu stanicu PHM-LPG,
potencionálnu rezervu pre podnitel'ské aktivity tvorí rozostavaný areál bitunku pri COV.

Žitavany: - Pôvodná obec vznikla r. 1960 zlúcením Knažíc a Opatoviec nad Žitavou., tvorí
ucelený sídelný útvar, ktorý sa nachádza na SV okraji k.ú.Zlaté Moravce, pri št.c. 11/511.
Základná obcianska vybavenost je sústrednená v troch polohách, športový areál sa
nachádza na južnom okraji sídla. Okrem odstránenia dopravných závad (nové napojenia
obce od Moraviec a rezervy pre východný obchvat), navrhujeme rekonštrukciu jestvujúcej
zástavby na Knažickej a Opatoveckej ulici a skompaktnenie vnútorného priestoru obce
(nadmerné záhrady). Ako rezerva pre ISV sú navrhnuté plochy na SV okraji obce.
Navrhnutá výška zástavby RO 1-2 podlaží. - Zvýraznujeme predpoklady pre rozvoj
"Agroturizmu a Automotokrosuu. Jestvujúci areál automotokrosu navrhujeme rozšírit o plochy
pre parkovanie, technické zázemie a vybavenost .. - Predpoladáme aj s rezervou pre rozvoj
obuvníckej výroby (ROSA) , zachovaním pol'nohospodárskej V\íroby a rozšírením
jestvujúcich cintorínov. Vzhl'adom na nepriaznivé odtokové pomery návrhujeme reguláciu
vodného toku Žitavy

ZLA TÉ MORA VCE
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2.4. NÁVRH ORGANIZÁCIE FUNKCNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

Organizácia funkcného využítia územia mesta má už svoje pevné základy, ktoré sú
korigované prevažne len ciastocne, alebo dochádza k úplnej zmene ich funkcie /pri
zábere nových plôch/.
Dochádza k plošným zmenám vo funkcii bývania, obcianskej vybavenosti, výroby a
rekreácie.
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2.4.1.BÝV ANIE :

7

SU Zlaté Moravce 15820 15694 15610 15523 15997 16611 17402
+5% 791
+5% 791

1.) Forma IBV
- je navrhovaná v stavebných medzerách a prelukách v existujúcej zástavbe 
skompaktní a doplní chýbajúcu štruktúru zástavby v rámci hraníc zastavaného územia
obce.

- dostavba jednostranne zastavaných ulíc, kde už sú položené všetky resp. niektoré
inžinierskesiete (64, 72, 81, 112, 122).

Požiadavky na bývanie vyplývajú z predpokladaných demografických údajov o vývoji poctu
obyvatelov sídelného útvaru do r. 2000-2005 a 2010 - 2015. V roku 1991 mali Zlaté
Moravce 15 820 obyvatelov, bytový fond tvorilo 2356 trvalo obývaných a 385
neobývaných domova 6 domov slúžiacich pre rekreacné úcely (z toho 2121 RO). Celkom
4892 trvalo obývaných bytov, 428 neobývaných bytov. Obložnost bytu bola 3,23 obyv./ byt a
priemerná obytná plocha 48,6 m2.

Bývajúce obyvatelstvo Rozdiel 1970 - 1997

;.

,/13

%
28,08

1582 obyv.

abs.v
4493

1991 1994 1995 1996 1997 2000 2005 2010 2015

+10%

Navrhované riešenie používa 3 formy bytovej výtavby:
1) forma individuálnej bytovej výstavby
2) forma polyfunkcnej málopodlažnej výstavby.
3) forma hromadnej bytovej výstavby (HBV)

STA VOPROJEKT NITRA a.s. OS/2000

rok

1970 1980 1991 1994 1995 1996 1997
11504 14019 15820 15694 15610 15523 15997

Z hladiska funkcného zónovania výrazne prevláda zóna bývania, tvorená z prevažnej casti
individuálnou bytovou výstavbou. Pre navrhovanie nových možností a plôch pre bývanie sú
nevyhnutným podkladom základné demografické údaje.
Pripravovaná územno-plánovacia dokumentácia pre Zlaté Moravce musí rešpektovat:

- súcasný stav poctu obyvatelov
- predpokladaný stav poctu obyvatelov.

Vychádzajúc z retrospektívneho vývoja poctu obyvatelov obce je predpoklad docasného
zotrvania na súcasnom pocte, v budúcnosti je treba rátat s miernym nárastom poctu
obyvatelov.



-obvod 7. - ISV Juh 71 88 RO za majerom
72 7+3 RO spolu98 RO

- na pozemkoch súkromných nadmerných záhrad vzniknú nové ulice: (61, 62, 63, 83, 111,
113, 121, 123).
- na pozemkoch bezprostredne naväzujúcich na hranicu Z8stavaného územia a nová
výstavba skompaktní jestvujúcu zástavbu obce (64, 65, 66, 71,82,84, 112, 113, 122, 123).

-obvod 6. - ISV Východ -Horné mesto 61 20 RO
62 18 RO
63 8 RO Tekovská
64 27 RO za cintorínom
65 30 RO
66 100 RO spolu 203 RO
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+12b.j. spolu15 RO
12 b.j.

1392 b.j.CELKOM

STAVOPROJEKT NITRA a.s. 0512000

-obvod 3. - ISV sever - Dateliniská Iokalita 32 11+4 RO

Z uvedeného poctu bytových jednotiek bude 906 bytov realizovaných na nových
pozemkoch. (526+808 = 1 334 - 428neob. = 906 b.j.)
Z uvedeného poctu uvažujeme realizovat:

- formou hromadnej bytovej výstavby -HSV 50% .453 b.j.
- formou rodinných domov - ISV 50% 453 b.j.

spolu 906 b.j.

ZLA T~ MORA VCE

Skutocná potreba pozemkov pre výstavbu RO , ako i hromadného bývania bude však do
znacnej miery závislá od ekonomických možností a schopností obyvatelstva. Z tohoto
dôvodu bude v ÚPN - SÚ predložený hlavne celkový návrh potencionálnych možností
územia pre zónu bývania, taktieŽ s vyznacením možnosti rezervy pre další výhlad ..Pri
formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu využívat v prvom rade stavebné medzery,
pre/uky a jednostranne obostavané ulice a až po naplnení týchto rezerv sa orientovat na
plochy nadmerných záhrad a nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo
domky, uvažovat s výmerou pozemkov 8 - 10 árov. Je potrebné konštatovat, že možnosti
pre další rozvoj bývania sú v terajšom intraviláne len minimálne. Rozvojové požiadavky +
rezerva pre RO sú najmä v lokalitách po obvode intravilánu mesta a mestských castí (vid.
príloha). Jedná sa hlavne o lokality - rezerva pre ISV:

V navrhovanom období (rok 2015) predpokladáme s nárastom obyvatelov
o 10 % = 17 402 obyvatelov,
voci roku 1991 (15 820 ob.) o 1 582 obyvatelov, co znamená celkový pocet 17 402
obyvatelov. Pre tento pocet obyvatelov je potrebné uvažovat pri znížení terajšej obložnosti z
3,23 na 3,00 obyv. / byt s kapacitou bývania 5700 bytov - co je o 808 (380) bytov viac ako
teraz ..

Návrh ÚPN SÚ bude uvažovat s týmto poctom nových bytových jednotiek:
pre prírastok obyvatelov 526 b.j.
obnova 1/2 bytového fondu postaveného do r. 1919 91 b.j.
obnova 20 % bytového fondu postaveného v r. 1920 -1970 394 b.j.
pre zníženie cenzovosti
pre zníženie obložnosti - 381 b.j.



-obvod 9. Vinohrady - západ 91 - (rezerva - 120-prestavba na obytnú zónu)
92 - (rezerva - 100 _"- )

rezerva ...220

IBV celkom 660 RD+12b.j. +245 REZ = 917
z uvedeného poctu potencionálnych možností na výstavbu RC sa cca 400 pozemkov
nachádza mimo intravilánu.

-obvod 8. - Chyzerovce 80 - rekonštrukcia jestv.zástavby
81 13 RO
82 54 RO
83 75 RO
84 .20 RO spolu 162 RO
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spolu 43 RO
rezerva 25 RO

ZLATÉ MORAVCE

-obvod 11.- Žitavany 110 - prestavba jestvujúcej zástavby
111 64 RO
112 15 RO

113 60 RO spolu 139 RO

-obvod 12.- Prílepy 121 35 RO
122 8 RO

..... 123.-(rezerva .25 RO)

Výškové zónovanie hromadnej výst. v lokalite 02-3-4-5 je II-XII. Podlaží (v lokalite 02+03 v
dotyku s ul.Župnou a Nám.A.Hlinku max 3+1 NP) , v lokalite 01+06 do IV. podl., IBV 1-3
podlaží. Projektová dokumentácia na úrovni štúdie až úvodného projektu bola spracovaná
pre lokality - Stred, CMZ a Tekov. Koncepcné zámery vyjadrené v štúdii CMZ (Stred 1.) a
Tekov považujeme ze vývoja schopné, zbývajúce lokality si vyžadujú nové koncepcné
riešenie na úrovni štúdie a ÚPN-Z.

Okrem uvedených možností doporucujeme vytipovat možnosti riešenia bytového problému
formou humanizácie a nadstavieb jestvujúcej KBV. K tomu je potrebné spracovanie zoznamu
s vytipovanfm potencionálne vhodných objektov na výstavbu podkrovných bytou formou
nadstavby. Predovšetkým ide o budovy vo vlastnfctve mesta, z ktorých musia byt vylúcené
tie, ktoré nespínajú predpoklady pre nadstavbu z pohl'adu architektonického, technického,
statického.

STAVOPROJEKT NITRA a.s. 0512000

Výstavba bytov hromadného bývania v Zlatých Moravciach je realizovaná v lokalitách:
-01 - Tekovská 90 b.j.
-02 - Stred l. ..=- 140 b.j. + OV
"":03- Stred 11. 150-b.f+dV.
-04 - Žitava 111. 80 b.j. + OV U! UIi~CI/

-05 - Sihot. 195 b.j.
-06 - Vion oo •••••••••••••••••••• 50 b.j.
HBV.celkom 705 b.j.
z uvedeného poctu sa cca 195 b.j. nachádza mimo intravilánu

Sociálna diferenciácia spolocnosti spôsobuje rozdielne nároky a možnosti na štandard
bývania, preto je potrebné pocftat sa širšou škálou možnostf bývania.

Za špecifické v danom sfdelnom. útvare považujeme vel'ký pocet neobývaných
domov, pre ktoré je žiadúce hl'adat uplatnenie - ako docasné bývanie pre mladé rodiny, - ako
sezónne, rekreakcné, resp. druhé bývanie obyvatel'ov sfdlisk. Pre navrhovanú zástavbu je
potrebné doporucit základné zastavovacie podmienky. Podstatne viac bude potrebné prehíbit
zosúladenie funkcie bývania s prírodnými a civilizacnými danostami, taktiež hygienicko
technickými požiadavkami na obytné prostredie, ako aj vztah obytného územia k ostatným
funkcným zložkám mesta a jeho funkcno - priestorovému systému.
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