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-WIENERBERGER SLOVENSKÉ TEHELNE s.r.o.

-Hlavné zameranie cinnosti - výroba a distribúcia tehliarskych výrobkov

Podnik má záujem o rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie zamestnanosti. Plošné nároky
na rozvoj neboli uplatnené. V ÚPN SÚ je rešpektovaný dobývací priestor, hlinisko (dochádza
tu však k stretu záujmov hlinisko a trasa navrhuvanej ftVRT" - potrebné je vzájomné
zosúladenie casového plánu oboch zámerov) a riešenie dopravy (prístupová komunikácia a
rezerva pre parkovisko oproti vstupu pri žel. trati).

ÚPN SÚ - návrh riešeniaZLA n= MORA VCE

2.4.4.3. VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Z hladiska absolútnej hodnoty výkonnosti hospodárstva v rámci Nitrianskeho kraja, patrí
okres Zlaté Moravce medzi okresy s výrazne nižšou ako priemernou výkonnostou
hospodárstva. Napriek tejto relatívnej skutocnosti Zlaté Moravce patria medzi stredne velké
priemyselné centrá, kde dominuje priemysel na výrobu elektrických zariadení pre domácnost
(chladnicky Calex), ktorý zamestnáva 70% pracovníkov priemyslu a je doplnený obuvníckym
priemyslom, kde je zamestnaných 30% pracovníkov priemyslu. Jestvujúci tehliarske
priemysel je viazaný na miestnu surovinovú základnu, nepredstavuje však výrazný podiel na
zamestnanosti obyvatelstva.

Výroba a skladové hospodárstvo v rámci sídelného útvaru Zlaté Moravce sú sústredené
najmä poZdíž dvoch dopravných osí /št.cesta +železnical, ktoré vychádzajú, resp. sa
rozvetvujú pri západnom a severnom vstupe do mesta.

-1.urbanistický obvod c.4 - priemysel západ - podniky pOZdíž Tehelnej ul.(Tehelne, Agrostav
HSV, SATAS ...) a Priemyselenej ul.(Agrostav, Agrostyro, Velkoobchod Zdroj, ...).

-2.urbanistický obvod c.S - priemysel sever - podniky pOZdíž Továrenskej ul. (CALEX,
VOLSWAGEN, ROSSA, ViaN, VELES ...)

Ako podružné centrum drobnej výroby a skladového hosp. je sústredené medzi Robotníckou
a Bernolákovou ul.. Je zjavné, že najmä v tejto casti - ale aj inde vo väcšom kontakte s
obytnou a centrálnou zónou je žiadúce dbat na dôslednú elimináciu negatívnych vplyvov
výroby na obytn ú zónu.

Lokalizácia jednotlivých výrobných zariadení je zrejmá z PaR výkr.c.3.

Charakteristika vÝroby a rozvoiové zámerv:

-NOVÝ CALEX a.s.

je najväcším podnikom v Zlatých Moravciach. Hlavné výrobné zameranie - výroba
chladniciek CALEX. Koncom roka 1996 tu pracovalo 2430 pracovnikov. Podnik prešiel v
poslených rokoch viacerými transformacnými procesmi. Možnosti pre rozvoj podniku sú
dostatocné., rezervy sú tiež vo využívaní vlastných prostriedkov. T.c. je v realizácii
rekonštrukcia výrobnej haly Calex pre novú prevádzku závodu Volkswagen Zlaté Moravce
(elektrozväzky).

-ROSSA s.r.o.

je druhým najväcším podnikom v Zlatých Moravciach, je to podnik na výrobu obuvi.

V obuvníckej tradícii pokracuje:

-ROSSA Žitavany - výroba športovej obuvi, navrhujeme rezervné plochy pre rozvoj
severne od jestvujúceho areálu.
- BOVA - šitie obuvi na Robotníckej ul.
- LUSK - výroba obuvi v Prílepoch na Parkovej. ul. , možnost rozšírenia na jestvujúcom
pozemku, za predpokladu zachovania hygienických požiadaviek.



Podla vyjadrenie Obvodného banského úradu v Bratislave, dobývací priestor má plošný

obsah 495829 m2 a na povrchu je vymedzený stranami nepravidelného 10 uholníka.

-KAMENOLOMY A ŠTRKOPIESKY. a.s.

Základným predmetom cinnosti je výroba a odbyt prírodného tažného a drveného kamena .
Sídlo podniku je na Bernolákovej ul.
Jestvujúce plochy sú dostatocné.

-SAD- Zlaté Moravce

Areál SAD je umiestnený pri železnicnej stanici.-zamerania hlavných cinností:
- verejná cestná autobusová doprava
- opravárenská cinnost

Autobusová stanica sa nachádza v okrajovej casti centrálnej zóny mesta. Jestvujúce plochy
sú postacujúce. Žiadúce je dobudovanie nástupišta, služieb obcianskej vybavenosti , doriešit
križovanie dopravy a peších tahov. ÚPN SÚ navrhuje stavebné prepojenie Župnej a
Hviezdoslavovej ul. (OV) a jednostranné dopravné napojenie z uI.1.mája.
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ÚPN SÚ - návrh rie~enia

-SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST - na Tehelnej - jestvujúce plochy sú postacujúce.

-AGROSTAV HSV a.s.

Zameranie cinností - stavebná výroba a IC. Areál podniku sa nachádza na Tehelnej ul.
Jestvujúce plochy sú postacujúce.

-SATAS s.r.o. (býv.STS) - na Tehelnej ul.

-hlavná výrobná cinnost - kovovýroba, v prenajatých priestoroch.

V rámci daného areálu sa nachádzajú v podnájme nasledovné podniky -Gregor - nákladná
doprava, firma LUGESA - kovovýroba, .-BM servis - autoopravovna a Ekonomické služby.
Jestvujúce plochy sú dostatocné, rezervy sú aj vo funkcnom využití jestvujúcich plôch.

-AGROSTAV mechanizacné stredisko Nitra - na Priemyselenej ul.

zaoberá sa dopravnou a projektovou cinnostou.
Agrostav prenajíma cast areálu pre podniky:
-AGROSTYRO - výroba a recyklácia penového polystyrénu.
-FENESTRA - plastové okná, projektová a IC.
-Plošné nároky neboli uplatnené. Jestvujúce plochy sú dostatocné, rezervy sú aj vo
funkcnom využití jestvujúcich plôch.

ZLA T~ MORA VCE

·KOVOPLAST (býv.Župný dom) - mimo prevázky'- pripravuje sa zmena fukncného využitia
daného objektu. Prilahlé plochy a objekty na Robotníckej ul. (býv.Kovoplast) sú v prenájme,
využívané pre:
-MONT AS KLIMA - výroba a montáž klimatizacných jednotiek
-BOV A - šitie obuvi
-Strojné zámocníctvo

ÚPN SÚ navrhuje rekonštrukciu bývalého župného domu, ako i celého areálu bývalého
Kovoplastu a navrhuje zmenu funkcného využitia pre funkcie: Mestský úrad, banky,súdna
moc, informacné centrum, komercné aktivity, sociálne služby ..
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:l.4.5. REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Okres Zlaté Moravce sa nachádza v krajinnej oblasti, kde má príroda prevazuJúCl
pahorkatinný ráz prechádzajúci do hôr: Tieto geografické danosti dávajú predpoklady a v
daných podmienkach nachádzajú svoje uplatnenie najmä nasledovné formy rekreácie:

-STAVEBNiCJYO

Medzi najväcšie stavebné firmy v Zlatých Moravciach patrí:
-AGROSTAV HSV a.s.
-KAMVOD
-ViaN
-VELES

ÚPN SÚ nenavrhuje žiadne nové plochy pre rozšírenie stavebnej výroby, rezervz sú vo
využití a funkcnom usporiadaní jestvujúcich areálov.
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ÚPN SÚ - návrh rie~enía

- Rezervné plochv:
ÚPN SÚ navrhuje pre podnikatelské aktivity výrobného charakteru rezervu v severozápadnej
casti sídelného útvaru - urbanistický obvod -4, lokalita 41 +42, navrhnuté rezervné plochy
pre podnikatelské aktivity, drobnú výrobu a skladové hospodárstvo. Urb. obvod 5, lokalita c.
50,51,52,53, sú navrhnuté ako potencionálne možnosti , rezervné plochy pre nový
priemysel, tak aby bola ako celok vytvorená ucelená plocha priemyselnej zóny. Žiadne
konkrétne investicné požiadavky na plochy výrobného chrakteru t.c. neboli uplatnované.
V roku 1999 bol realizovaný v Zlatých Moravciach výrobný závod Volkswagen (rekoštrukcia
jestvujúcej výrobnej haly Calex)
Skladové hospodárstvo ako úcelové samostatné zariadenie sa nachádzajú na Priemyselnej
a Bernolákovej ul.,+ v areáloch PD, konkrétne nové požiadavky neboli uplatnované. Rererva
je v jestvujúcich areáloch a v lokalite 41 +42. Skládka TKO je navrhnutá v lokalite c.101 " za
kalváriou" .

-pobyt v lesíkoch a horách - umožnuje najmä Tribecské pohorie, vo svojej strednej casti
pod Velkým Tribecom (Remitáž, Jedliny), a vo východnej casti (Skýcov a nad Topolciankami
- Jedlové Kostolany), pricom väcšiemu rozvoju pobytu v horách bránia vieceré zvernice a
obory. Pre zimné športy sú vytvorené podmienky v Tribecskom pohorí - Brezov Štál, Vicoma.
V pohoriach je vytvorená dobrá siet chodníkov pre pešiu turistiku, pozor - zvýšené
nebezpecie ohrozenia klieštom.

-cykloturistika má v okrese dobré úplatnenie vzhladom na nížinný a mierne zvlnený terén.
Zaujímavá je trasa, ktorá prechádza z Nitry pozdíž úpätia Tribeca cez Topolcianky a Jedlové
Kostolany na Novobansko. Svoje uplatnenie tu nachádza tiež autokros -Žitavany.

-špecifické fonny cestovného ruchu - polovníctvo -Topolcianky
- športové jazdectvo _"-
- vodné športy - Obyce

-vidiecky turizmus - predpoklady pre zapojenie do procesu turizmu v okrese Zlaté Moravce
majú obce na pahorkatine a vo väzbe na Tribecské a Inovecké pohorie, ako i Topolcianky.

rranzitný turizmus - zapojenie do tohoto systému umožnuje prítomnost št.cesty 1/65.
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- Velcice

- Topolcianky
- ZL.M.-certcv Vrch

Zhradiska lepšieho 'O'užitia a rozvoja cestovného ruchu je v danom území dostatok aktivít,
ktoré je možné a potrebné zúrocit.

--..
K

~;(~•...;.~ ~

~l
"

,

'~ ~
) -::

~
~I

\'l'~,"l

"
•I•:s ~I '.

~
•••

íl~'.
?
"
~..•.

I
J.
..•
t

OPN sO - návrh riešenia

(JPN SLJ navrhuje ~

- rekonštrukcia a využitie jestvujúcich pamiatok, poznávací turizmus
- rekoštrukciu kalvárie (verejná zalen, lesopark)
- rekonštrukciu parku mládeže (dobudovanie detských ihrísk)
- rozšírenie kúpaliska (vstupný areál, nový bazén, parkovisko)
- vybudovanie regionálneho informacného centra (OV CMZ)
- cyklistický chodník pri Zlatnanke s prepojením na trasy z VÚC Nitr.kraja
- automotokros v Žitavanoch - rezerva pre rozšírenie areálu (severne od jestv.)
- agroturistika - Žitavany (areál PD a St.lesy),chov koní, porov[1íctvo, vinohradníctvo .

Pre obyvatelov sídelného útvaru poskytujú prírodné danosti okolia vhodné podmienky pre
rekreáciu a zotavenie. Nosná charakteristika ja krátkodobá rekreácia s celorocným využitím .
Nadalej sa predpokladá s priebežným využívaním mestského parku, pietnej zelene a
prilahlých vinohradov.

- ft,rborétum Tes.M!ynany
- najväcie predpoklady pre vytvorenie centra "rekreacno územných celkov" (RÚC) okresu
Zlaté Moravce majú Topolcianky.

Z hradiska uspokojovania nárokov obyvatelov na dennú a koncotýždnovú rekreáciu sú
dôležité predovšetkým územno-technické podmienky blízkeho a širšieho zázemia rekreacnej
krajiny. Základnou organizacnou jednotkou sú priestory zotavenia - územia dopravne
sprístupnené, schopné prijímat a uspokojovat sporadickú i pravidelnú návštevnost.
Rekreacné zázemie Zlatých Moraviec ponúka využitie nasledovných priestorov zotavenia:

- Obyce
- O!ichcv-- ,Caradice

ZLA T~ MORA VCE

-poznávací turizmus - z hradiska lepšieho využitia a rozvoja cestovného ruchu je zaujímavý
"Komplex architektonických pamiatkovo chránených objektov", ako i archeologických lokalít v
Zlatých Moravciach i Topolciankach.
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ÚPN SÚ ZLATÉ MORAVCE - ŠiRŠiE VZTAHY M-1:50 000
VÚC Nitrianskeho kraja - krajinná štruktúra a ÚSES
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Okres Zlaté Moravce sa nachádza v severovýchodnej casti Nitrianskeho kraja. Orograficky je
územie tvorené Žitavskou pahorkatinou - Tribecom a Pohronským Inovcom. Klimatické
podmienky okresu Zlaté Moravce sú charakterizované mierne teplým pásmom, s

priemernými rocnými zrážkami 600-700 mm, s priemernou rocnou teplotou 8,50C,
prevládajúce vetry SV-V v zimnom a SV v letnom období.

Z hladiska typologicko-produkcnej kategorizácie PPF v okrese Zlaté Moravce sú najväcším
podielom zastúpené hnedozeme, hedozeme illimerizované a hnedozeme oglejené. V
údoliach vodných tokov sa vyskytujú nivné pôdy, stredne tažké a tažké. Vo vyšších polohách
sa nachádzajú hnedozeme. V kopcovitých terénoch okresu sú pôdy ohrozené veternou a
vodnou eróziou.

V nižších polohách sa pestujú najmä obilniny, cukrová repa, kukurica, slnecnica, v
severovýchodnej casti okresu prevládajú trávne porasty.

Celková výmera ornej pôdy v okrese Zlaté Moravce je 26 300 ha, co predstavuje 44,0% z
celkovej výmery a stupen zornenia 74,3%. Pqdla druhovosti pozemkov (stav 0197-MP SR):

Kultúra ha %

ZLA T~ MORA VCE

- ,
3. VYHODNOTENIE KVALITY Zl VO TNEHO PROSTREDIA

3.1. OCHRANA POCNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

ÚPN SÚ - návrh rie~enia

Polnohospodárska pôda: 1990 1994

Zábery pôdneho a lesného fondu mimo intravilán sidla je možné uskutocnit len na

Podía štatistických údajov
- celková výmera Zlatých Moraviec sa uvádza stav - k 1.1.1990 - k 1.1.1994
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2162 ha
109 ha
205 ha
2 ha
2720

STA VOPROJEKT NITRA a.s. 0512000

- orná pôda 19 55174,3
- vinice

4231,7
- záhrady

11564,5
- ovocné sady

1420,6
- trvalé trávne porasty

498218,9

PPF spolu

26 300100,0

- orná pôda 2174
- vinice 109

- záhrady 207
- ovocné sady 2
- spolu 2732

- plocha k.ú.celkom 45364536 ha
- polnohosp. pôda 27322720 ha
-lesné pozemky 1257 1256 ha
- rybníky , --
- zast.p/ocha a nádvoria 261 265 ha

~ •.-.... -



3.2. STAROSTLIVOST O ŽiVOTNÉ PROSTREDIE

3.2.1. OVZDUŠIE.

Ovzdušie je zatažova né základnými znecistujúcimi látkami (tuhé prachové a plynné
exhaláty),pricom najväcšími producentami je energetický priemysel a komunálna energetika
Navrhujeme plynofikáciou posledného tepelného zdroja na pevné palivo -nCalex", je
predpoklad postupnej eliminácie týchto emisií. .

3.2.2. VODSTVO

Významný podiel na znecistovaní povrchových vôd majú neodkanalizované sídla,
výrobné prevádzky, farmy živocíšnej výroby, skládky priemyselných a komunálnych
odpadov.
- V roku 1996 vypustil do povrchových vôd ZsVAK -kanalizácia ZI.Moravce 1 669.0 m3
odp.vody. Vybavenie okresu Zlaté Moravce kanalizáciou zaostáva, len 27,1% obyvatelstva
je napojených na verejnú kanalizáciu. Zásobovanie okresu pitnou vodou predstavuje ~2, 1%

základe vyhodnotenia PPF, po vynatí z pôdneho a lesného fondu a úhrade odvodov do
štátneho fondu ochrany a zveladovania PPF a LF. Vyhodnotenie predpokladaného
záberu PPF tvorí samostatnú prílohu ÚPN SÚ.

ÚPN SÚ navrhuje:
- rešpektovat zákon o ochrane PPF, paragraf 7
- výstavbu rozvíjat predovšetkým na pôdach co najnižšej kvality
- záber PPF uskutocnovat len v nevyhnutnom rozsahu, po etapách.
- zabezpecit protieróznu ochranu PPF využitím vegetácie v rámci riešenia projektov
pozemkových úpravaagrotechnickými opatreniami (zameraných na štruktúru pestovaných
plodín).
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ÚPN SÚ - návrh riešeniaZLA T~ MORA VCE

LESNÝ FOND.

Lesná oblast TRIBEC zasahuje do okresu Nitra, Topolcany a Zlaté Moravce. Má vysokú
lesnatosf 73%. Lesy na území Zlatomoraveckého okresu patria do správy Lesy Bratislava
š.p. - OLZ Topolcianky.

Z hladiska polovníckej rajonizácie - pre srnciu zver je to chovatelská oblast - Tribec,
podoblast zvernica Topolcianky.

Na území k.ú. Zlaté Moravce lesný závod obhospodaruje:
-pocet výrobných areálov -Iesovne 3
-výmera polnohosp. pôdy 11.94 ha
-orná pôda 2.28 ha
-lúky 9.19 ha
-záhrady 0.46 ha
-výmera lesného pôdneho fondu 1154.81 ha
-z toho porastená pôda 1154.81 ha
-druhovosf porastov -listnaté lesy (dub, cer)
-zameranie - pestovná, tažobná a obnovná cinnost

Cielom lesného hospodárstva je zachovat a rozmnožovat jej pôvodnosf, zabezpecovat
ekologickú rovnováhu a chránit ju pred cudzími a neuváženými zásahmi cloveka.

Podla ÚPN VÚC sa navrhuje rozšírit výmeru lesného pôdneho fondu v okrese Zlaté Moravce
o 263 ha.

STA VOPROJEKT NITRA a.s. OS/2000
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3.2.7. OCHRANA PRíRODY A KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY

Na území SÚ Zlaté Moravce sa nachádzajú nasledovné kategórie chránených území:

ÚPN SÚ - návrh ríe~enia

rok vyhlás.
1982
1982

výmera
1.29 ha
1.32 ha

CHRÁNENÉ AREÁLY
obec

·PARK J.Kráfa , Zlaté Moravce,
·PARK pri hrobke Migazziovcov, Zl. Moravce

CHRÁNENÉ STROMY
·PLA TAN JAVOROLlSTÝ , Zlaté Moravce - 1ks

3.2.7.1. REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
-Hodnoty Ksza intravilán extravilán k.ú.
-Zlaté Moravce 0,11-0,20 0,20-0,30 do 0,10
-Knažice 0,11-0,20 0,50-0,60 0,50-0,60
-Opatovce nlŽnad 0,50 nad 0,90 0,70-0,80
-Prílepy 0,21-0,30 0,41-0,50 0,21-0,30
Najpriaznivejšiu štruktúru k.ú. majú obce, ktorých význacná cast územia leží v pohoriach
Tribec a Pohronský Inovec.

3.2.5. ŽiARENIE - RADÓNOVÉ RIZIKO
V okrese Zlaté Moravce sa nachádzajú územia s nízkym a stredným radónovým rizikom.
Dve malé plochy s vysokým radónovým rizikom boli zistené severne od Hostia a nedaleko
Skýcova. Žiadúce je zabezpecovat priebežný monitorovací prieskum a na vybraté lokality
ISVa HSV spracovat doplnkový prieskum.

3.2.4. HLUK

Najväcšími zdrojmi hluku na území mesta sú železnicnná a cestná doprava, najmä však
prietah št.c.II/511. ÚPN SÚ predkladá návrh na komplexné riešenie dporavného skeletu
v meste Zlaté Moravce, vid. cast 4.1. - Doprava a dopravné vztahy. Navrhujeme prekládku
trasy mimo SÚ.

3.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Pri riešení problematiky zneškodnovania komunálnych odpadov z územia mesta sa
vychádza z cielov "Okresnej koncepcie odpadového hospodárstva" ako i spracovaného
"Programu odpadového hospodárstva mesta Zlaté Moravce", Projektu separovaného zberu
odpadu pre mesto ZI.M. (TEEP Bratislava 1995) a "Zámeru pre skládku TKO Zlaté Moravce"
- vypracovaný pre úcely schvalovacieho pokracovania podla zákona NR SR c.127/94 Z.z., o
posudzovaní vplyvov na životné prostrédie (STU Bratislava 1996).-( zámer bol schválený,
pritúpilo sa k realizácii).

3.2.3. PODA

-Intenzívny proces erózie sa rozvíja na ornej pôde v odlesnenej západnej casti k.ú.
ZlatéMoravce, pôdy ktoré sa nachádzajú na Žitavskej nive sú postihované veternou eróziou.
-Devastácia a znecistovanie hornej vrstvy litosféry a reliefu: tažobný priestor surovín pre
tehelnu, skládka TKO, divoké skládky odpadu, kamenolomy.
-Všetky uvedené aktivity vo svojej záverecnej fáze si jednoznacne vyžadujú rekultiváciu
daného územia.

ZLA TÉ MORA VCE

- Rieka Žitava v k.ú. Zlaté Moravce je znacne znecistená - zaradená do najhoršej - piatej
triedy znecistenia v dôsledku vysokého bakteriálneho a chemického zloženia. Hlavnými
znecistovatelmi sú podniky CALEX a ROSSA, ako i miestna kanalizácia.
ÚPN SÚ navrhuje odstránit tieto negatívne vplyvy , dobudovanie technickej infraštruktrúry 
intenzifikácia COV (vid cast.4.2. - vodné hospodárstvo), ako i dobudovanie skládky TKO
IIl.sUr. "za kalváriou" .



V súlade s RÚSES pre Nitriansky kraj sa v okrese nachádzajú nasledovné:

V súlade s Genere10m nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej
republiky ( Uznesenie vlády SR z 27. apríla 1992,císlo 319) sa v území býv. okresu Nitra
(teraz Nitra + Zlaté Moravce) sa v okrese nachádzajú, alebo s okresom hranicia nasledovné

ÚPN SÚ - návrh riešeniaZLA TÉ MORA VCE

-BIOCENTRÁ REGIONÁLNE:
c.. 1 - Dobrotka
C. 4 - Hunták-Dobrotka
C. 7 - Malý, Vel 'ký Tribec
C. 8 - Zlatno
C. 9 - Velcice
c.11 - Lovce
c.12 - Hostie
c.13 - Hlboká dolina

c.14 - Obyce
c.15 - Vozokany
c.16 - Tesárske Mlynany
c.17 - Nemcinany
c.18 - Cifáre

c.19 - Lapáš
c.20 - Cabaj-Cápor
c.22 - Bažantnica

c.25 - Szíky
c.26 - Porný Kesov

-BIOKORIDORY REGIONÁLNE:

a)-Povodia Zitavy - sú najvýznamnejšimi biokoridormi okresu, spájajú nadregionálny
biokoridor rieky Zitavy s nadregionálnym biok~ridorom pohoria Tribec

ÚPN SÚ ZLATÉ MORAVCE REŠPEKTUJE ZÁVERY VYPLÝVAJÚCE Z RÚSES A ÚPN
VÚC NITRIANSKEHO KRAJA.

- BIOCENTRÁ NADREGIONÁLNE:

C. 2 - Zoborské vrchy
c.21 - Lupka
C. 3 - Žibrica
C. 5 - Hunták
C. 6 - Jelenec

c.23,24 - Báb
c.10 - Pohranice
- BIOKORIDOR NADREGIONÁLNY:

1. Zoborské vrchy - Tribec - (Vtácnik)
2. Rieka Nitra - Cápor - Báb - (Dubnik)
3. (Nové Zámky) - rieka Žitava - Malá Lehota
4. Patianska cerina - Vcelár - Vtácnik

ÚPN SÚ Zlaté Moravce pre zlepšenie kv~lity životného prostredia a ekologickej
stability katastrálneho územia navrhuje:

- areály vyhradenej zelene v intraviláne udržiavat a postupne rekonštruovat nielen podl'a
estetických, ale aj hygienických a ekologických zásad, rešpektujúc pritom projekt MUSES,
menovite nfm predpfsané ekologizacné opatrenia pre jeho základné prvky - biocentrá a
biokoridory

•••
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- spomínané ekologizacné opatrenia v základných prvkoch MÚSES realizavat aj v
extraviláne a usmernovat v rámci možností aj na starostlivost o prvky MÚSES, ktoré sa
nachádzajú po trasách biokoridorov ako prvé za hranicami vlastného katastrálneho územia,
na územiach susedných
- dobudovat chýbajúce inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, COV)
- zlikvidovat divoké skládky odpadu v meste
- dobudovat skládku TKO za kalváriou a realizovat separovaný zber odpadu v meste
- pripravit podmienky pre možnost realizácie prekládky št. cesty 11/511mimo mesto
- realizovat ekologickú úpravu VOdr1'íchtokov - regulácia Žitavy a Zlatnank'l

- v záujmovom území Zlatých Moraviec sa nachádzajú a v súcasnosti využívajú ložiská tejto
nerastnej surovinovej základne:

- Tehliarska hlina s rocnou tažbou 94 tis. m3 suroviny a overenými zásobami
zabezpecujúcimi dlhodobú perspektívu tažby (tažba na susednom ložisku tehliarskej
suroviny Machulince bola zastavená).

- Perspektívne ložiská keramických surovín boli v poslednom období overené v okrese Zlaté
Moravce na lokalitách Jedl'ové Kostolany, Ladice a Žikava.
- Ložisko kremenca sa nachádza v Zlatne, je perspektívne, s predpokladom tažby.
- Ložisko stavebného kamena - Obyce, Cierne Kl'acany, Hostie.
- Štrkopiesky na výhradnom ložisku Volkovce - tažba bola zastavená.
- Ložiská rašeliny sa nachádzajú v k.ú. Jedl'ové Kostolany a Nevidzany.

- Tažba tehliarskej suroviny nepredstavuje výraznejší zásah do životného prostredia. Tažbou
dochádza k záberu pôdneho fondu, ÚPN SÚ navrhuje po ukoncení tažby previest
rekultiváciu tažbou dotknutých plôch s použitím humusovej skrývky ..
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3.4. STAROSTLIVOST O KULTÚRNO HIST. PAMIATKY,
KULTÚRNOHISTORICKÉ A STAVEBNÉ HODNOTY ÚZEMIA.

Kultúrne. historické a stavebné hodnoty územia

Archeologický ústav SAV Nitra v katastrálnom území mesta eviduje'relatívne vysoký pocet
archeologickýh nálezísk a viac menej v celom katastri je relatívne velká pravdepodobnost
výskytu sídlisk, resp. pohrebísk dávnych obyvatel'ov Slovenska. Vzhl'adom na
predchádzajúce je žiadúce prejednávat PD jednotlivých aktivít s Archeologickým ústavom
SAV Nitra. Taktiež bude potrebné nahlásit zo strany investorov a dodávatel'ov stavby
zaciatok stavebných prác ústavu SAV a v prípade zistenia arch. pamiatok rešpektovat zákon
SNR 27/1987 Zb.

Z hl'adiska záujmov pamiatkovej starostlivo~ti rešpektovat zákon c.27/87 Z.z. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a vyhlášku c.21/87 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
citovaného zákona. V územnom pláne mesta je rešpektovaná existencia nižšie uvedených
kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname kultúmych pamiatok (ÚZKPSR) a
objektov pamiatkového záujmu s ohl'adom na ich širšie vztahy resp. ochranné pásma.
Uvedené objekty sú zakomponované do celkovej urbanistickej koncepcie ÚPN Sú. Je našim
spolocným záujmom dat im adekvátnu funkciu a úpravu okolia.

3.3. NERASTNÉ LOŽISKÁ

ZLATÉ MORAVCE
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IILObjekty dotvárajúce historické prostredie. - sú uvedené v PaR.

II.Objekty navrhované na zápis do Ústredného zoznamu kultúrnvch pamiatok.
1.*Budova býv.banky*Župná ul.c.2,parc.c.670*
Jednoposchodová budova palácového typu, postavená v eklektickom výraze v r.l897.

2.*Býv.Župná nemocnica*Bernolákova ul., parc.c. 7*
Jednoposchodová budova pavilónového typu, postavená v eklektickom slohu v r.l873-75,
ako prvá svojho druhu v Tekovskej župe.
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Všetky projektované zásahy a aktivity v blízkosti pamiatkových objektov musia
zohladnovat ich charakter a vytvárat vhodný rámec z hladiska architektonického a
výrazového dotvorenia interiéru mesta, všetky takého zámery je tiež potrebné
prejednat na Pamiatkovom ústave Bratislava, stredisko Nitra .

Okresný úrad v Nitre, vyhláškou C. 1/94 zo di1a 1.3.1994, podla ustanovenia § 7 ods. 7 v
nadväznosti na § 14 ods.1 zákona SNR C. 472/1990 Zb. o organizácii štátnej správy a podla
§ 6 ods. 1 zákona C. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, v náväznosti na "Návrh
na vyhlásenie pamiatkovej zóny v Zlatých Moravciach" spracovaný Pamiatkovým ústavom
Bratislava, stredisko Nitra v januári 1994, vyhlasuje centrum mesta Zlaté Moravce za
pamiatkovú zónu.

ZLAT~ MORA VCE

1.*Kaštiel Nám.A.Hlinku c.l. parc.c.l706* 188/1583/430* Jednoposchodový barokovo
klasicistický palác z r.1789, s renesancným jadrom z obdobia okolo polovice 17.storocia.

2. *Pamätník J.Krála*Nám.A.Hlinku c.1.parc.c.l707*18711582/430*
Sochársko-architektonická kompozícia s bustou J.Krála z roku 1962.

3.*R.-katJarský kostol*Nám.A.Hlinku c.l,parc.c.l*190//585/430*
Jednolodový, barokovo-klasicistický, z roku 1823.

4.*Župný dom*Nám.A.Hlinku c.l6.parc.c.658/1*189/1584/430* Jednoposchodový, v jadre
renesancný zo 17.storocia, prebudovaný v r.l789

5.* Dom J.Krála*ULJ.Krála c.35,parc.c.l621*185//580/430*
Prízemný meštiansky dom z druhej štvrtiny 19.storocia. V dome zomrel v r.1876 Janko Král.

6.* Pamätná tabula J.Krála*UI.J.Krála c.35*186/1581/430*

Textová z roku 1928,dnes deponovaná v múzeu.

7.*Pomník SNP*Cesta na Kozárovce c.parc. 15681.

8.*Tabula pamätná - Umucení -Nám.A.Hlinku. na stl'pe, parc.c.5602*

9.*Hostinec záiazdovÝ - Nám.A.Hlinku c.9. parc.c. 1690* Jednoposchodový s dvorovým
krídlom z 2.po1.17 stor., barokovo prestavaný v 18. stor .. Prístavby vo dvore z 20. stor.

10.*Pomník SNP - Nám.Hrdinov, parc.c.1916/1

11.*Mauzóleum rodiny Miaazzi - c.ÚZKP - 10966/1-3. Prílepská cesta s areálom.
c.parc.1867, 1866. Postavené v roku 1887 v neorománskom slohu Viliamom Migazzim
- hrobka rod. Migazzi, c.ÚZKP-10966/1, Prílepská cesta, c.parc. 1867
- park, c.ÚZKP-10966/2, Prílepská cesta, c.parc.1866
- múr ohradný, c.ÚZKP-10966/3, Prílepská cesta, c.parc. 1866.

'-Pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnvch pamiatok v SR.

C.* Názov pamiatky.* ulica c.d.,c.parc.* c.V ÚZKP SR*Charakter.pamiatky*
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3.5.POŽIADAVKV Z HrADISKA DODRžiAVANIA OCHRANNÝCH PÁSIEM:

V územnoplánovacej dokumentácii sú premietnuté nasledovné ochranné pásma:
od železnicnej trate 60 m
od osi št. cesty l. triedy 50 m
od osi komunikácie II. triedy 25 m
od osi komunikácie III. triedy 20 m
od elektrického vedenia do 35 kV 10m
od elektrického vedenia do 110 kV 15 m
od dialkového optického kábla 1,5 m
od kábelového vedenia slaboprúdu 1 m
stredotlakový plynovod vo volnom teréne 10m
vysokotlaký plynovod do f 300 mm 20 m
od VVTL plynovodu 50 m
od RS (VVTL - VTL - STL) 20-10-5- m

Pre výrobné strediská polnohospodárskej výroby plati Vestnik MPVZ SSR, roc. VI. Ciastka 5
z 10.3.1974

od stavieb pre chov hydiny na 100 000 ks 1000 m
od vel'kokapacitných kravinov s 500 -1000 ks 500 m
od výkrmni dobytka s 500 - 1000 ks 500 m
od odchovu jalovíc s 1000 - 2000 ks 500 m
od telatnika s 800 - 1400 ks 300 m
od vel'kokapacitného chovu ošípaných s 5000 - 10000 ks 1000 m
od velkokapacitných matecníkov prasníc so 700 - 1000 ks750 m
od skladov zmiešami krmív od obytnej zóny 100 m

- jestvujúce hospodárske dvory PD, ktoré sa nachádzajú na hranici zastavaného územia si
vyžadujú pásmo hygienickej ochrany 300 m - 1000 m od ustaj. objektov podla stavu hosp.
zvierat, - navrhujeme 300 .

,

Pre priemyselné závody platia hygienické predpisy zv. 354 I MZ
-Tehelne

- Calex
- Rossa
- SAD, autoservis;
- Agrostav ,stavebné dvory
- Bitúnok
-CTZ
- Kovoplast, kovovýroba
-od vodných zdrojov podla pásiem až do
-od kanalizacnej cistiacej stanice do
-od verejného smetiska do
-od cintorína, ak je vybudovaný verejný vodovod
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150 m
150 m

SOm
100m
100 m
150m
100m

50 m
250 m

150 m
500m

SOm
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