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Krajský stavebný úrad v Nitre 
Lomnická ul. č. 44, 949 01 Nitra 

:1Iesto 

• 1. UL 1 

953 01 ZLtté 1ravce 

Váš list číslo/ zo dňa: naše číslo: vybavuje: Nitra 
:!.( lll J /.~lílF/20 i J v./'.)9.\ľl. 2C112 KSUNR-20 :2- i 6t: .:..' Íli''., \hHgita ficzL vi't ·11 .. DJ. 2012 

Ve~: Návrh Zadania pre územný plán m.esL1 ZJdé .\ft<<11cc - posúdenie súladu podľa § 
20 ods. 5 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebn)· 
zákon) v znení neskorších predpisov 

Posúdenie zadania 
pre územný plán mesta Zlaté Moravce ,

vydané 

Krnjf:'kýrn stavebným úradom v Nítľe, odbororh územného plánov21nia podl::i 
§'.!~; ods.Szákona č.50/1976Zb. o uzemnorn pl~rnovaní a stavebnom poriadi< u 
/ ť:' '\ e:bny zi'ikon/ v znení neskorších predpiscľJ : 

Fredmetom posúdenia bol návrh: 
n.'.1'.' ·."1 dokumentácie: 
ri,1 . .:o\' lľlPSta: 
oli.:,rr'··.;· 

kr<·1j: 
rc1, l1 d1a mesto (riešené územie): 
poi.'c't obyvateľov: 

olv;tcnávatcľ: 

tct '.)i in začatia obstarávania: 
lch(Jta na prľrokovanic návrhu: 
osoba odborne spôsobilá na 
(i\1,;taraniľ úzeJTrnoplánovacPj 
dl·!··.\lff\L'lll:1c j,„ 

ansky 

'" l:i 

'é) /i(.1,J:„1)>t1(·.~·, 

St~~.rilsl \/ L:c·ih.~:.ľ;;, 



„ 

Na posúdenie návrhu Zadania pre územný plán n ľsz:,1 podľa § 20 ods. 5 stavebného 
zákoi1a boli predložené: 

návrh Zadania pre územný plán Lzi \k r<.1 vc~, 

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Zadania pre územný plirF-1 
i r~ est~ 1 ?~ L:.i U.~ \'1c1LT\i t:t-i, 

informácia o postupe obstarávania a prerokovania Zadania pre územný plán rnest,-: 

Zlalc'.~ !V'.Dravct:. 
Krajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 

20 ods. 5 stavebného zákona posúdil predložený návrh a 

a) 

b) 

konštatuje: 

Posúdenie súladu obsahu návrhu zadania so záväznou časťou schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa: 
Obsah návrhu Zadania pre územný plán rne<;td Z\zit(~ tv'lc r<.vn: je v súlade so 
záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku - Nitrianskeho kraja, 
ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č 297 /1998 a ktorého záväzná časť hola 
vyhlásená Nariadením vlády SR(· 188ľ! 998 zo dľ'ta 28.04.1998 a so znením záväznej 
časti Zmien a doplnkov č.lÚzemného plánu veľkého územného celku - Nitrianskeho 
kraja, ktoré boli schválené Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho 
kraja č. 339/2004 z 36.riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja konaného 08.11.2004 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č 3/2004 zo 
dňa 08.11.2004, Zmenami a doplnkami č.2 O zemného plánu véľkého územného 
celku, ktoré boli schválené uznesením č.271/2007 na $.riadnom zasadr utí 
Zastupiteľstva Nih·ianskehc1 sarnosprúvneho kraja dňa 17.12.2007 a ich záväzná časť 
bola vyhlásená Všeobel'ne záväzným nariadením č.1/2008 dňa 14.01.2008. 

Posú<leDiG súladu obsahu.návrJtu za~lenia_a pQ_s~pu jeho obstarania~oko'-'.!:!!.Úa 
e.J2Iíslušnými]2_rávnymi prec!Qi~;i_i: 
Návrh Zadania pre územný plán rnestd ZL:ill' ;-;'1vcc je spracovaný v súlade s§ 20 
Zák. č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. Po obsahovej i formálne) stránke zodpovedá 
požiadavkám vykonávacej VyhL1šky k1inisterstva živoh1ého prostredia SR č. 55/2001 
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
NAvrh obsahuje hlavné ciele a po;/iadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej 
dokumentácii a podrobné pozicidavky na formu, rozsah a obsah spracovania 
úz.emnoplánovacej dokumentácie, postup prác a komplexné požiadavky pre riešenie 
územia - definuje problémy, ktor<• m:l územný plán riešiť. 
Obstaranie návrhu Zadania pre územný plán mesta bolo zabezpečené 

prostredníctvom odborne spô::::obilej osoby - Veroniky Vargovej Obstarávateľ 

formou výberového konania zabezpečil spracovateľa - EAGLE s.r.o. Architektonický 
ateliér, Južná 6, Nitra, ktorélw hlavn)·m riešiteľom ie Ing. arch. Stanislav Babčan, 

'1 I~ 1 i 
Obsah návrhu Zadania pre územný plán mesta prerokovala v súlade s § 20 Zák. č 
50/1976 Zb. o územnom pláno'Tdní a stavebnum poriadku (stavebný zákon) v ;:není 
neskorších predpisov s dotknut:'.1mi obcami, samosprávnym krajom, dolkmirými 
právnickými osobami a s dotknutými org2ínrn i štátnej správy. 



„ 

Návrh Zadania pre územný plán mesta bol vystavený na verejné nahliadnutie 
v dobe od 23.11.2011do27.12.2011. 

Na základe výsledkov posúdenia predloženého dokumentu Krajský stavebný úrad 
v Nitre, odbor územného plánovania, ako príslušný orgán územného plánovania podľa §20-
ods. 5 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov vyjadruje 

súhlas 

s predloženým návrholl'. „Zadania pre vypracovanie návrhu územného plánu mesta Zlaté 
Moravce". 

Po schválení „Zadanie pre vypracovanie návrhu územného plánu mesta Zlaté Moravce", 
bude záväzným zadávacím dokumentom pre spracovanie územného plánu . 

Mgr. Ti.inde Némethová 
prednosta 
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