
ST ARS, s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce, MUDr.Starovecký Vladimír, 
IČO: 35956305, č. t.: 037/ 6421064, 0903 663030 

OSOBNE PODANÉ 

Titl: Mestský úrad v Zlatých Moravciach 
Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom 
ul. l .mája č .3 

Mgr. Horvát Marek 

Vec: Žiadosť o pomenovanie ulíc 
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Zlaté Moravce, dňa 24.7.2013 

Projekt IBV- Mlynský potok, Zlaté Moravce v lokalite „Za majerom" v k.ú. Zlaté 
Moravce rieši urbanistické rozčlenenie tejto lokality za účelom prípravy stavebných 
pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby. Výsledným produktom l .etapy 
projektu je 31 stavebných pozemkov, zoradených v dvoch uliciach, vrátane vybudovania 
potrebnej technickej a dopravnej infraštruktúry pre túto lokalitu. Projekt je v súlade s platným 
Územným plánom rozvoja Mesta Zlaté Moravce, a bolo preň vydané Územné rozhodnutie 
o umiestnení stavby a využívaní územia dňa 21.1.2011 
Nakoľko v súvislosti s realizáciou projektu vznikla potreba pomenovania dvoch 
novovytvorených ulíc, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zabezpečenie prerokovania 
návrhov pomenovania týchto ulíc v príslušných orgánoch Mesta a o následné schválenie 
pomenovania pri najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Kópiu katastrálnej mapy, ako aj časť projektovej dokumentácie s vyznačením príslušných ulíc 
prikladám v prílohe tejto žiadosti. 

STARS, s . r .o . 
Bernolákova 24 

953 01 Zlaté Mor ce 
S pozdravom, 1čo: 35 95 : 3 

MUDr. Staroveckáý Vladimír , 
konateľ spoločnosti ST ARS,s.r.o 

Prílohy: - fotokópia katastrálnej mapy 
situácia z projektovej dokumentácie 
kópia Územného rozhodnutia 
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ÚZEMNÉ 
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o umiestnení stavby a využívaní územia 
(verejná vyhláška) 

Dňa 30.11.2010 stavebník STARS s.r.o., so sídlom Bernolákova 24, Zlaté Moravce, IČO 
35 956 305, podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad, žiadosť o vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia „IBV Mlynský potok Zl.Moravce -
LET.", na pozemkoch pare.čísla 2278/20, 2278118, 2278116, 2278/12, 2278/14, 2278/11, 2278/5, 
2278/4, 2278/3, 2276/1, 2276/2, 2276/4, 2276/3, 2276/5, 2276/6, 227617, 4724/52, 4724/48, 
4724/12, 2272/3, 274/1, 2270(ul. Vansovej-p.č. 228111 „E"stav), 2271(ul.Kukučínova -p.č. 2281/1 
„E"stav), 2137/l(ul.Hronského-p.č.2281/1,,E"stav),2277(ul. Záhradnícka), 2275/l(ul. Záhradnícka), 
2282(ul. Záhradnícka), 2081/2(ul.železničiarska), 209111, 2088/1, 2085/1, (pozemky registra „C''); 
2281198, 228111, 5643/1, 5700/1, 5700/3,(pozemky registra,,E"); katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Mesto Zlaté Moravce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l 
zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, ďalej len „stavebný 
zákon", posúdilo predložený návrh v súlade s §37 a §38 stavebného zákona a na základe tohto 
posúdenia vydáva navrhovateľovi: 

ST ARS s.r .o., 
so sídlom Bernolákova 24, Zlaté Moravce, IČO 35 956 305 

podľa §39, §39a ods.1, 2, §39b, stavebného zá,kona 
rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia 

„IBV Mlynský potok Zl. Moravce-1.ET." 

-umiestnenie stavby: 
na pozemkoch parcelné čísla : 
•2278/20, 2278/18, 2278/16, 2278/12, 2278/14, 2278/11, 2278/5, 2278/4, 2278/3, 2276/1, 
2276/2, 2276/4, 2276/3, 2276/5, 2276/6, 227617, 4724/52, 4724/48, 4724/12, 2272/3, 
2274/1, 2270(ul. Vansovej-p.č. 2281/1 „E"stav), 2271(ul.Kukučínova -p. č. 228111 ,,E"stav), 
2137/l(ul.Hronského-p.č. 2281/1 „E"stav), 2277(ul. Záhradnícka), 2275/l(ul. Záhradnícka),, 
2282(ul. Záhradnícka), 2081/2(ul.Železničiarska), 2091/1, 2088/1, 2085/1, (pozemky 
registra „C"); 

• 2281/98, 2281/1, 564311, 5700/1,5700/3(pozemky registra „E"); 
katastrálne územie: Zlaté Moravce; 
ku pozemkom p.č.2276/4, 2276/5, 2276/6, 2278/3, 2278/4, 2278/5, 2278/14, 2278/16, 2278/18, má 

stavebník vlastnícke právo podľa LV č.7605; 
ku pozemkom p.č.2276/2, 2278/11 má stavebník vlastnícke právo podľa LV č.7618; 
ku pozemkom p.č.227617, 2278/20, má stavebník vlastnícke právo podľa LV č.7636 ; 

ku pozemkom p.č.2276/3, 2278/12, má stavebník vlastnícke právo podľa L V č.7604; 

ku pozemku p.č.2085/1 má stavebník „iné právo"; 
ku pozemkom p.č.5643/1, 5700/1 ,5700/3, má stavebník „iné právo"; 
ku pozemkom p.č.2281198, 228111 , má stavebník „ iné právo"; 
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oviská k umiestneniu stavby sú kladné bez pripomienok, resp. sa dotýkajú samotnej 
/ ácie stavby a budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia. 

/ Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad, posúdilo stavbu ako lmiovú stavbu a hore 
:/ uvedené územné rozhodnutie bude v súlade s §34 stavebného zákona, vymedzenému okruhu 

účastníkov konania- vlastníkom susedných nehnuteľností a stavieb, doručovať verejnou 
vyhláškou. 

Poučenie 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
Odvolanie sa podáva na Mesto Zlaté Moravce. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho 
poriadku, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň jeho doručenia. 

Doručí sa - účastníci konania: 
- STARS, s.r.o„ Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce 

. Peter L e d n á r , CSc. 
primátor mesta 

- Mária Galabová, Nábrežie za majerom 15, 953 01 Zlaté Moravce -(p.č.2085/1) 

- Slovenský pozemkový fond, Za hydrocentrálou č.6, 949 01 Nitra -(p.č.5700/1,5700/3, 5643/1) 
- Mesto Zlaté Moravce - odd.správy mestského majetku -(p.č.2277,2275/1, 2282, 2270, 2271,2137/1) 
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p„ závod Povodie dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8,949 01 Nitra 
- ostatným účastníkom konania bude rozhodnutie doručené verejnou vyhláškou - Mesto Zlaté Moravce -
primátor mesta + príloha 

Na vedomie: 
- ZsVS a.s„OZ Nitra, Za Hydrocentrálou 4, Nitra 
- ZsE a.s„Čulenova 6, Bratislava 
- Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.S.• Pieskova 32, Nitra 
- Slovak Telekom, Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 
- Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra 
- Krajský pozemkový úrad, Štefánikova 69, Nitra 
- Obvodný úrad v Nitre -odbor CO a krízového riadenia, Štefánikova 88, Nitra 
- ObÚŽP v Nitre, odb.OZŽP Zl.Moravce- ŠSOPaK, OH, ŠVS 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda č.58, 949 63 Nitra 
- Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ Zl.M 
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