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1. úvod-základné údaje 

Predmetom riešenia je jedna lokalita, ktorú na základe požiadavky obstarávateľa, v zmenách 
a doplnkoch č.4/2012 k ÚPN SÚ Zlaté Moravce navrhujeme využiť pre iné funkcie ako jej bola 
prisúdená v ÚPN z roku 2001 . Cieľom je taktiež zmena riešenia troch štvorramenných križovatiek 
v Zlatých Moravciach. 

Obstarávateľ úlohy: 
Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚP: 
Spracovateľ úlohy: 

mesto Zlaté Moravce 
Ing. arch. Gertruda Čuboňová 
EAGLE s.r.o„ architektonický ateliér, 
Južná 6, 949 01 Nitra 
Ing. arch. Stanislav Babčan 
Ing. arch. Hana Stehlíková 

2. Dôvody a údaje o obstaraní zmien a doplnkov 

územný plán mesta Zlaté Moravce bol spracovaný Stavoprojektom Nitra a.s. v roku 1998 -
2001 a schválený MsZ Zlaté Moravce 15. 03. 2001 uznesením č.17, bod 3/16. 

Zmeny a doplnky č. 1/2004 boli spracované v roku 2004 - 2005 za účelom doriešenia lokality 
„Priemyselný park Pri Topoľčianskej ceste". ZaD č.1 boli schválené v roku 2005. 

Zmeny a doplnky č. 2/2007 boli spracované v roku 2007, schválené MsZ v Zlatých Moravciach 
dňa 15.03.2007, uzn. č. 551?007 : .Návrh .na schválenie investičného zámeru subjektov TESCO 
STORES SR, IMA INVEST, KUPEĽNOVÉ ŠTUDIO RAČA a rodinu Staroveckých". 

. . Zm.eny a dopln!<Y. č.3/2011. boli spracované v roku 2011 za účelom regulačne usmerniť spôsob 
využ1t1a pnestoru na S1dhsku 1. Maja o rozlohe 0,6313 ha, pare. č. : 2537/1, 2537/43, 2537/46. 

. ~11esto Zlaté ~oravc::e P.otreb.uje zabezpečiť riešenie aktuálneho z~meru funkčného využívania a 
pnestorového usponadama uzem1a formou Zmeny a doplnku doteraz platnej územnoplánovacej 
dokumentácie. 

Odborný výkon obstarania zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚP Ing. arch. 
Gertruda Čuboňová. 

3. Hlavný cief riešenia zmien a doplnkov 

Hlavným cieľom riešenia Zmien a dplnkov 4/2012 je: 
Zmena funkčného využitia a priestorového usporiadania územia „ôateliniská" 
Znema riešenia štvorramennej križovatky Sládkovičovej ulice, Prílepskej ulice, Chyzeroveckej 
ulice a Ulice 1. Mája v Zlatých Moravciach 

4. Východiskové podklady 

.Žiadosť o vypracovanie zmien a doplnkov č.4/2012 k ÚP mesta Zlaté Moravce 
ÚPN SÚ Zlaté Moravce 
ÚP VÚC Nitrianskeho kraja 
Zmeny a doplnky mesta Zlaté Moravce č. 1/2004, č. 212007 a č.312011 (nedotýkajú sa riešenej 
lokality) 

Vymedzenie riešeného územia: 

Riešeným územím je vyznačená lokalita v zastavanom území mesta Zlaté Moravce a zmena 
riešenia križovatky v centrálnej časti mesta. 

Riešené územie ·e ohraničené v raficke · časti. Daná 1 kalita L kalita č. 1 sa nachádza v rámd IBV 
ateliniská v severo-západnej časti mesta. Je wmedzená miestnymi komunikádami ul. Odbojárov. 

Inovecká. Krátka a Slovenskej armády. 

Lokalita č. 2 je riešená wznačená štvorramenná križovatka v Zlatých Moravciach. 

5. Postup a spôsob spracovania zmien a doplnkov 

Obstarávateľ formuloval požiadavky na spracovanie formálnej stránky dokumentácie. Zmeny 
a doplnky č.4/2012 k ÚP mesta Zlaté Moravce sú spracované ako samostatné prílohy textovej 
a grafickej časti k schválenému ÚPN SÚ Zlaté Moravce. 

Textová časť popisuje zmeny a doplnky formulácií ÚP mesta Zlaté Moravce vrátane návrhu 
zmien a doplnkov záväznej časti ÚP mesta Zlaté Moravce, ktorá je spracovaná s farebným vyznačením 
zmien a doplnkov ÚP. Grafická časť je spracovaná v rozsahu samostatných dotknutých výkresov, 
s vyznačením polohy územia, kde sú zmeny a doplnky graficky premietnuté. 

Hlavným clerom riešenia je: 

- optimalizovať dopravu v kritických bodoch územia a formou kruhových objazdov 
zabezpečiť plynulosť dopravy v centre mesta 
- rešpektovať hranicu katastrálneho územia mesta, záber PPF nie je potrebný 
- navrhnúť optimálne využitie určeného územia z hľadiska funkcie a prevádzky 

určiť limity využitia územia a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
- v súlade s demografickými údajmi navrhnúť plochy pre bývanie 
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6. ÚP mesta Zlaté Moravce - zmeny a doplnky č.4/2012 - zmeny a doplnky textove! 
a graficke! časti podľa kapitol. ktorých sa zmeny a doplnky dotýkajú 

1.1 Základné údaje o zadanf 

Zmeny a doplnky č. 412012 k ÚP mesta Zlaté Moravce sú v zásadných otázkach v súlade 
s dokumentom .Zadanie" k ÚPN Sú Zlaté Moravce, ktoré bolo schválené uznesením 15. 03. 2001 
uznesením č.17, bod 3/16 a predtým prerokované s príslušnými orgánmi územného plánovania 
a dotknutými inštitúciami. 
__ -~ineny a opfikyc. k-OP mesta ZlaféMoravceriUiíúžáCierímeniflúm<čňe·vyiižffíe\17amCl 

fol<alllY Ďateliniská v severovýeh. odnej časti· mesta. Lokalita je v súčasnosti v ÚP definovaná pre vznll< 
rr:~1n ~~~y, 

0
v ?~edri::v~.Qflp!rl_~~n č.4 ~j bude Rá.Sfú~tl!!'...~ok~a - J1ÝYA!lie VQ..form..§ 

~- . 'ilm!ny l:io~nky č. 4 sa vyjaiľrufu afku r111Ckýin boaom aôpravy v mesískomaopravnôm 
systéme. T9m je štvorramenná križovatka v centrálnej časti Zlatých Moraviec, v súčasnosti mestu 
revyhovujúca. z hradiska nizkej elynulosti dopravy v centre.· v rámci _.?.mien ~-!1o~lôl5QY. č. WV!Ílui~fil~ 
PQ.tl!Jlal~ov;i!(dom:avu a týto l<[izov~tkUJ!P.ľ~\1!t' 11aJ11'.!,1ho\li Qbjcµdj 

2.4.1 Bývanie 

Predmetomriešeniaje lokailiač. 1 v ramci IBV iSateliniské v severo-východnej časti mesta ťišíé 
Moravce. Jedná sa o lokalitu vymedzenú komunikádanil Odbojárov, Inovecká, Krátka a Slovenskej 
ílrmády, ktorú na základe požiadavky obstarávateľa navrhujeme túto využiť na výsta\/bu troJpodlé!.žrrejJ 
br.Q.ma~~l.PytQvej ~~vby...l!'...rámci ~xiS!UJ!'.lcei š!nJlqú!)' 1:::...~~ P.Q9~!!Ých r~J!l!Jj9.J .1to.n:ioy 

3.2 Starostlivosť o životné prostredie 

.. _ Pri zakladaní nových plôeh zelene v riešenom územi, resp. pil prípaq~re~ŠJ!uki:Q 
il~jJuB!9.c;!J..P.l~~.!1~~.1U~~O'!e za~rať Sl!_~_ vhogJ.1~4'!!.vIDU k{.Ovit!Y~ 

3.2.3 Pôda 

y rámčižmíen a tíoptnkov čA/2012-1( úP ro~!i.Zf~é)"'1c;>rn\lce. n.e~~~hä~~!!. f!Ta)§.~.mu za~n,( 
~d}inad rámec_i>tatné OPN so Z!até Mc;>J.ll.~~ 

3.2.4 Hluk 

4.1.3 Cestná doprava 

Najdôležitejšou cestnou trasou je cesta 1. triedy 1/65. Na severovýchod zabezpečuje 
cesta 1165 prepojenie na Žiar nad Hronom, Zvolen a Banskú Bystricu. Na západ je to 
prepojenie na Nitru, ktorá je ďalej spojenim s Trnavou a Bratislavou. Pripojenie na túto trasu je 
zabezpečované najmä cestou II. Triedy 111511, ktorá je ďalej spojenim Zlatých Moraviec 
s cestou l/64 a umožl\uje na juhu spojenie v smere na Komárno (s väzbami na Maďarsko). Na 
severe táto cesta prepája riešené územie s Prievidzou a následne Martinom a Žilinou. 

Vzhľadom na vysoké zaťáženie a'illnftraňzítňý Charakter i:lopravy v rámci mes~ 
navrhujeme na komunikácii .11/511 vybudovať kruhový objazd v polohe existujucej križovatky.j 
Prostrednichľnm neho očakávame zlepšenie plynulosti dopravy a zAroyeň jej bezpečnéi 
spomalenie v.centrálnej časti mesta. Pri realizácil novej križovatky . bu~ú dotknuté niektoré' 
!~n~.~ke.. s~~ !..k!2.!Ymi ~~J>1,1.de..nl!Jslé!.QJ!( y ~mY~P!~llJý9:J_~TN -~YYi.adľ~llJ ich APrávcov 

Pešie komunikácie a priestranstvá 

!Z ciovoou transfonnovania- itvoiramennej l<rižoväfky na t<ruh'ôVý o6jazď buCfe pótrebn~ 
reKonštľl!O~!J>~š~ cn9d1!L~ P.9.1d~!<Q!P~.DJ.!s~cl.!.!!__yp@vif ~~l.~J!!411ody V..fil!~file _~rµho1téhÔ 
Q.Qiazdu 

Statická doprava 
b) Odstavné plochy 

StatlCká -C:loprava'· kik.ailiY"č~·Tbude nešeriá-ňa Zái<iiéie ~očtu v zmysie šft:f136110J 
pňčom sa musi zohľadniť. druh objektu, stupeň automobilizácie, veľkosť sidelného útvaru,\ 
poloha rieäeného územia a vplyv deľby práce medzi IAD a MAD. Výpočet nárokov statickej 
Clopravy musl pre bytové domy zohľadňovať vyhlášku 532/200t_Z.~- lit '40 k.torá p,gg_ra §1:1: 
µst~!l..QYID~J!l)!l, j~Qr:!9_~tgji~~C::U'.!~ led!!.~Lt!YlQ.l/SI l~!!Q!ku, 

4.2 Vodné hospodárstvo 

Zásobovanie pitnou vodou - Dominantným vodovodným systémom mesta je skupinový 
vodovod Vráble - Zlaté Moravce. 

_ iZaC\Iatokvodovôdnef P..ľpoJl<Y-Jev6ode napójeii a .nanavffiovany rozv vOdy„PVC Ot:J; 
~ 10, kde sa potrubie prípoji odbočkou a konči vodomerom vo vodomernej šachte (Zákonj 
p verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 ~L!1~ča~f c;>!:!jektgv bud~ 
P!!fil>i!<~ •. ~~llá. . .n~.Krá.!kej_u119,_p~_cLfYJl.!L~sf ~ ·IOOY..~CkeU!~.U 

Údaje pre výpočet: 
- Počet domov - 6 
- Počet obyvateľov - 144 
- Potreba vody na 1 obyvateľa 145,0 Vob.del\ 
- Súčiniteľ dennej nerovnosti kd = 1,4 

Priemerná denná potreba vody: 
Op = (144 x 145) = 20 880 Vdeň 
Op = (20 880: 86400) = 0,24 Vs 

Maximálna denná potreba vody: 
Om =Op X kd = (20 880 X 1,4) = 29 232 Vdeň 
Om = (0,29 X 1,4) = 0,4061/s 

Ročná potreba vody: 
Or = (20 880 X 365) = 7 621 200 Vrok 
O,= 7 621 m3/rok. 
Celková spotreba vody = 0,24 Vs 

Celková potreba vody pre SÚ Zlaté Moravce predstavuje : 
OmcEL = 92.95 + 10,20 + 1,50 = 104,65 Vs 

2 



ÚPN MESTA ZLA"ľt: MORAVCE Zmeny 8 dop/nl<y č.4/2012 

4.2.4 Odkanalizovanle a čistenie odpadových vôd 

V súčasnom období má mesto Zlaté Moravce vybudovanú celo obecnú verejnú 
ka~a!izáciu . jedn<?tnej súst.avy s c:entrálnou čďV. Celý kanalizačný komplex gravituje k 
r~c1p1entu neky ž1tavx. V. sučasno~t1 odpadové vody od_ obyvate~stva, vybave~osti a priemyslu 
su odvádzan~ hlavnym1 zberačmi do COV, ktorá ie situovaná JUhozápadnei časti intravilánu 
nad sútokom Litavy a Zlatl'lanky. 
_ ,.,Ríéšene- územle (IOlCalifa č:1 ma vytvoreilé"pOčlmleňky pre napoieníe na veremU! 
f~nalizačnú sie. ť. ôas(o~e~!oy l?u.®. ~!:IQQJ~r:iá n~rejnú !<_anallzáciu naJS[átkej u!l.ci_, druh~ 
~§(!Lajn.oyeck~j ulici; ·· · · ---

Údaje pre výpočet množstva splaškových a dažďových vôd (pre všetky navrhované objekty): 

- Počet domov 6 
- Počet obyvateľov 144 
- Potreba vody na 1 obyvateľa 145,0 l/ob.deň 
- Množstvo splaškových vôd je takmer totožné so spotrebou vody t.j. 7 621 m3/rok 
- Množstvo dažďových vôd 990 m3/rok 

Oa!d'ove vooysu-zäčnytávanedô .ôdvooi'lovadcilriQólOv pozdlž cres resp. ou íčnýCJil 
l. ustl na uliciag.li. •. Kd~J!L.Y.Yb\µi.9.Yl'!(@..Jtgq"qy!.._~~galiz~c;i~.Jttj@.. tá\Q.Je ú*ná dol 
u1iestny_gh tokoy_~ 

Protipovodňová ochrana 

r .. . Protip~dň<?.'\!~. QP~!reni~ r~al~.Qll~LY ZITIY-~A~kóňä"""'Oóciiranep~d-~~i 
~.7/2010 Z.z 

4.3 Zásobovanie elektrickou energiou 

Mesto Zlaté Moravce je v súčasnej dobe zásobované elektrickou energiou z distribučných a 
priemyselných transformovni. ktoré sú napojené z rozvodne TR 110/22 kV Zi. Moravce a Nitra -
Chrenová cez 22 kV vzdušné a káblové vývody. Elektrický príkon v kW podľa odberateľov navrhnutý v 
ÚPN 2001 rešpektujeme. 

Pripojenie domov na elektrickú sieť NN bude z poistkových pilierov, ktoré budú súčasťou 
výstavby distribučných rozvodov NN v mieste stavby. 
4.4 Telekomunikačné zariadenia 

Telefonizácia mesta Zlaté Moravce toho času je zabezpečená ústredňou ATÚ, ktorá je 
umiestnená v budove Slovenských telekomunikácií na Duklianskej ul. Je napojená na medzimestské 
diaľkové káble. 

ffiilf01ifUC.1 n avrhuíeme napof na .iestwJúcu rasu t.~f.9n™.!c _Q .. 1Jll.l!_.~ ~!li.! .. zv .. 
Mifr9t y_ .Q~é-~9.Y:l?.L!li . ~Ql;>i,l.9.QVí:lf. 1>rJp_QJ~!J. !Ui~.~~~mu ú~miu,; 

4.5 Zásobovanie plynom 

V Zlatých Moravciach je vybudovaná rozsiahla sieť STL plynovodov, v tlakovej hladine do 0, 1 
MP0a_ľ,JY1i:!~.Y.l~QY,PJošn~y:.o_!<_~. · ajiľú J>.f!fillcky_~19 zas[.!~y~nú _~~~0st,m,e0s,t~~-!!1!~.sJ..~~j .~~~. • ·--

a.nu o"'a uu 1e·mo.u1" napoj na iestvuJUO ST p.7novuu r• o , .... ory ie um1esmeny po o vode. 
ňešeného územia pozdfž všetkých štyroch hraničných komunil<ácií - Odbojárov, lnoveckeJ• Krátkej 
a Slovenskej annády. STL pripojovaciplynovod bude vedený ce·z verejné ~strmstvo a_yyy~~ný_prt 
Ql;>_l/Qd.QVOn:!l!lúr:e n'!vr.!JQYa,né_l}Q_l;>~<?.l1~D9. ... cl9..mt,tll!'.!. ~.<!!id9.ffi.v.<:!1_Qd~, 

Existujúce plynovody zatiaľ kapacitne postačujú, z hľadiska technického a prevádzkového, budú 
podľa konkrétnych podmienok, v závislosti na technickom stave hlavne ocer. rozvodov postupne 

o?rryieňané v súlade s plánmi rekonštrukcií a výmen starých plynovodov prevádzkovateľa plynovodných 
sieti. 

4.6 Zi,l;sobovanie teplom 

. ··-ir··~bardOJom le~lí:I pre}caIClu bYfko~1~fK1,1.~Q.:P.JYDQWlir@m!f((Qridei'iiačifýJtóffil!:\IYkurq~iQ 
§}'.fllilll_u_~~-9J~l3YJ>J!3mO .n~_ptol! 

5. Nároky na verejnoprospe!né stavby 

Medzi verejnoprospešné stavby mesta budú v budúcnosti patriť nasledujúce stavby, ktoré sú pre 
chod mesta a zabezpečenie životnej úrovne jej obyvateľstva mimoriadne dôležité. Pre všetky tieto 
stavby je nevyhnutné rezervovať aj potrebné plochy a zabezpečiť, aby neboli zablokované žiadnym 
iným rozhodnutím. 

1. v oblasti cestnej dopravy : 
. Všetky novo navrtiované dopravn pruhy v rámci rie n liirkruho ho oliJäZci 

- · ~!!sY novo na\irhoval'}é pešie chód~„ odS!!t~IQgy !t..P.~!@ll!tyi. v !Q!c.!!!.i!~. ]! Iii, .~ 

2. v oblasti technickej infraštruktúry : 
• ~ titulu .rozsahu prác. na križovatkáC:h-:bude potrebné zQ.!agnos~_ovat' e~[stujód stav "'íeČhnlčk'1 

infraštruktúry a rekonštruovaf potrebné inžinierske sietr 
- vš!<!tkY novo navrhované elektroenergetické línie· á teleliomurukaČiié zariadenia v lókalite č.:~ 
;...;..yše~_flOJ!I;} navrtiované P!>'.n~JeJl..~~ •. k<J.~l~kié.!l V9..<!.QY.QS!Jlé..J?!::fpgjky v.J.Q5a~.M 

Návrh vyplývajúci z riešenia zmeny a doplnku č.412012 ÚP Zlaté Moravce svojím 
rozsahom neovplyvňujú kapacitné nároky na potrebu energií pre mesto ako celok, preto zostáva 
v platnosti riešenie technickej Infraštruktúry podľa návrhu ÚPN SÚ Zlaté Moravce schválené v 
roku 2001 uvedené v textovej časti. 

Doplnky záväznej časti: 

7. Záväzná časť ÚPN-SÚ Zlaté Moravce 

7.2 Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sfdelnej !truktúry: 

1. 5 Pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia zachovať požiadavky Vojenskej ubytovacej 
a stavebnej správy Bratislava - vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrej prejazdnosti št. ciest 1. a II. 
tr. 

- riovú výst;.ivbu realizovať najmä vo iunkä'ie nevyuiifýOh t1zemläéti a nezastaVánýCh plOéhaCh';" nôi.iq 
navrhované stavby_(Ql<alize>.1,1~ ta!<...EkY. r;t9tY~t'J1.V ex~stujt,i~.-~r.Y.kf.t,iiy, hOtr1..9.flf3fli~QY.~(i...~. i!1t.~1J~ifikova~ 
~~stavb~ . ~ -~~ 
- ~ výstavbóu zariadenf Občían~j V}'baven.oStl riešeme .Zmena a dop/nCJk č. 4/2012• nepočíta~ 
- ooytné domy riešiť tak, aby sa vylúälo ich vzájomné tienenie a dodržali sa vo vmítomých priestoroct1, 
!J@nťr;l! ~-Pl.IJ.odoqÝ.P.9PY1.J'J!{JL'!YflQ.vujúfliJ .... .!l1!.~tl9;:_(ecf!n7cl<Mes/.t!J.i'!fr.?filt. P.PSfľ~ NV SR č.~:,5312(!9.liJ 
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6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva: 

6.2 Pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú §truktúru osidlenia 
a dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť 
6.3 Rešpektovať typickú formu a ~ruktúru osídlenia, uplatniť a re§pektovať typovú a funkčnú 
profiláciu sídla, vrátane jeho časti 

7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry: 

dopfňa sa bod 7.14 
7.14 ~bezpečiť ďop;äV'íié napofoNiie'"ne§errého územia Lokiilita č.1.iiňéŕiäá doplno1r t.· 41.20121 
'pOdľa podrobnej§ích stupňov PD v súlade s platnými STN a podľa dohcx:ly s prfsJu§ným správcOrn. Prli 
projektovarrl miestnych komunikácif, pe§fch a cykfistických tras postupovať podľa STN 73 6110. Ni!vrtii 
~atľcf<ej dopravyrte~rv ďal$1ch stupňoch PD na zonálney úrol(!!iJLZmysle STN 73 6110.::.odsta.vovani~ 
vozidiel ri'!ffeť nfJ odstavný_qy_J?.l.och~ v s 'lad~s STf1..J.3 6110. 

dopfňa sa bod 7.15 _·-~-- ·····-·~·----- -· .. _ „ _ ---„-·--- ~--·------~-~-
7.15 Na ceste 111511 v mieste križovania sa Sládkovičovej ulice a Ul. 1. Mája navmujeme úroVňová 
"/<rilovanie ciest formou kruhového objazdu s vytvorenlľlJ-.P.f!!LelJrrÝPÍl ~cttP.!Yl!.Q..V~l!_vislosti §_Mn 
rt~,Wr;Jfe_m!!,refs.~š!.di.IS.9.r!.Jl~f;ll ť~l..!9.Y v datJ...eitQ/..<.IJ.lit,(J,d 

8. V oblasti rozvoja technickej infraštruktúry: 

8. 1 Vodné hospodárstvo 
doplňa sa do bodu 8. 1 
8. 1 bchranu vodných pomerov a vodných zdrojov rie~ v súlaôe .zo zákonom č .. ~M..~1Jo4 Z. 1,, __ q, 
~~~~J11ypý~ani_E!,Q<:fpac:f9Jlic:t! IJ.Os<Jl?i.!rJÝS:!t odpado_~ Vôd.<!9.F!9X.rp/Js>.yýCh,y()d), 

8. 1. 1 Na úseku ochrany pred povodňami 

cjgpj(l!!.~_l?_tz.dd: · · r.~·- -----r- ······----- . ·512 ····· „ .. ~.,._---·-~·-d 
d . . · RozYQigy_é aktivityjJ~~ľ.v._~11[at;!f!. :sq ~~fsQl19ll! č..~§!L __ QQ4_~; .1,.,..Q.Qqhraf!.e.P.r.{!_J 
P.QY.Odi'lami 

8.1.4 Na úseku verejných vodovodov 
doeíňa sa bod d: 
8. . ~-- ·DObtidOváťro"ZVéidi IÍ si.iif"ffi!_nel vocfvne~ngp1_tjzem_( /,,pka ita "č_I.~Sief QPat~ 
p_otl!!mY.iJJ.UJY..c!@rr!rni; 

8.1.5 Na úseku verejných kanalizácif 
gopfňa _saf?od..!!i f: -· . _ .~· ,~· 
e. Vybudovať rozv<idnú sreť sp_/a§koVfyh odpadových yôd .. --· ·· · · -·~ ~ , 
f. Dažďové odpadové vody odkana/rzovať . do terénu (vsakovanfm) - ·z Ciest de>; 
priľahlých z_~p_ásov, zo .stri~rodJfl!Jých__.l/g{JJ_ov do n~evnenýCfl_ R.lôC!:t. !J.B 
p_oz~Tl!!c.~J 

8.2 Energetika 
8. 2. 1. Rešpektovať koridory jestvujúcich vedení 

doplňa sa bod 8.2.10: 

8. 2.J.9..Foz§iriť NN'éi. 'sieť'do rie~o ~Zeiňia Loka/ita 'č.1. Ro'ZVOciňé ii. Siete NN navmOVBi! 
'káblovými vedeniami v zemi. Napg/_'1flle navrhova,.rJ...eU~a..líty (l~~jnP,_tel~f!!1tls!!~Ú sieť, 
'(jtJ.~ť.!:flm.n;ými kfl,lJlgvými t:..<!P!.<!!!..IJJ.Í· 

9. V oblasti infra!truktúry odpadového hospodárstva: 

doplňa sa bod 9.5: 
9.5 Froblematikú"OčípaďôV""ého"""fioš;,odárstVa riešiť"V'šóiacie so z~konom č-:-223/2oof""z . 
o" odpadoch v znení neskor§fch predpisov. záJSonom ~~. 5:?!!1.2002 z.. z. o ..QPJ#och VY!llá§kou · t: 
~!l..4129Qt.z .. b .. a...YY1l'~§ko.µ!L1.~aCXJl z, .:l,l 

10. Požiadavky na spracovanie podrobnejšlch riešenf územného rozvoja vybranÝch 
problémovÝch územf: 

doofňa sa bod 10.4 a 10.5: 
10.4 Pri zmene funkčnéh_o_v_yu-·t."í'v-an-.,ia ....... ú~zem-,-,...,..a .... 1e,..._pôtrebné rie§iť po iadavky vyplývajÓce zo záujmo 

1 

poliamef CJ5i!J~'!LV sú@:ie ~ .. !:~QnonLL31:1..1?@1:.? ZdLos;/J!f3..!J...e_PL'#.cf~P.Q~'I!JI _l!§.1/Y.!.~la..Qim! 
'p_redPl...smi' ~· _ _ . _ . ,....„ 
1o.5 'Pozeml<Y, staVby a pi'áva k rrim. potťebrré na uSkutočnenie stavieb alebo opatrenf vo verejnom 
i áujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb„ §108, odsek 2), mot.no vyvlastniť ale~ 
~astnlc;ke práy.!1.Ji.pol.f!!J!.kpm a §t.!l.YPám_IJ]Qino opmeázjf rozhod11vtlm .stavebnéf!t? úr.8.fJu (1alejJe_jj 
~astniťj •. ~.-o~----,---~ 

yerejný záujem na vyvlastnenf na - účely uvedene v OdSeku 2 sa musf preu~žiiť wv9 
WVfastňovacom konanf. Za stavby podľa odseku 2 písm. a (verejnoprospe§né staVby podľa schválen~ 
pzemnoplánovacej dokumentácie) sa pova:lujú stavby určené na verejnoprospe&?é slvtby a pre 
verejné technické. vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu :lívotnét19,Pr~edia, ktoré, 
'm:nedz[§chvarujúci ~IJ.'ť. zá'!Jl..znej ~stl_{g~mnOIJl~n..QYacej qo_/5.1!.m~r.t{lqe. 

doofi'fa sa nový bod 11: 
11. Maximálna podlažnosť objektov 

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú max. počtom podlaží. 
Maximálna \iýši<aobjekf~_ rteš~Q.Q!TI úŽemt~oka ií'iL~.I~!!iJóvei}!.n.aslédO'vne 
a ll~#!!!llné ~ažia„ 

doplňa sa nový bod 12: 
12. Intenzita využitia plôch 

iilteňžíii wužifii°ptôčn je .. určeríä maXiňiéiľ\yrri--koefičľéiitom žiistavä@§K ~tor§J~~.R.gmgr9m 
~faya~j ploC!:JY..Qbjektu Js..l!!g_cll_e P.Q.~mk~1_Y.prípad~kelí!Y č. ije hQdno~~ 

Koeficientu zastavanosti kz =0,27 
Indexu podlažných plôch lpp=0,62 
Indexu spevnených plôch lsp=0,24 
Indexu zelených plôch lzp=0,49 

dopfňa sa nový bod 13: 
13. Zásady a regulativv funkčného vvuživania územia 
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,„, .... ,Pzemny piäll stanovúje stitíorzéväz:nych reglíiativov funkčného využ an1a územia UrčUjúéO'"' 
je '4vná funkcia, ďalej podfa potreby špecifikovaná súborom prfl?,L.'~n~_h<Lf!Jr:ils.9n~no yyig~i~ II. 
~g~t.V™.'1_.-qmedze1]flJ1!19í.tJ:-'l}ym ~!filg~nl~l?.tÍl?Ufilľli<;!JllJrik.!=il , 

Lokalita č.1 - v rámci IBV Ďateliniská 

Východiská : - pjoc1Jy]lrôŕffiľCiŕie[pYJ:ove]~Siavby~šii1ch8jóce cidstavné pfôčíij! 
Prípustný spôsob využitia územia : 

- ífiromfiaňiJ-byrovA výšfäVba 
- 'prtzer7Jie • ~ť komuriika1flYPiiestor, CtgmÔ°Vá~_!veňlé 
- zeletl___„~. 
- detské ihriskq ·- - . -
- Objekty a línie infra§trilktríry, 
- ~1f_f1_ B odsfa.Jl!:!~ l2f.Q!!'!li'. 

Vylučujúce - neprípustné spôsoby ~užitia územia: 
- ~.Yrobné a prie.trÍ~Škiivjt_y,Jsftié$i} v _rc?_~e s QyYffelfíi1 
- sktagc:wft.~~{JIJ 

7. Záver - návrh ďalšieho postupu 

Na podklade schválených zmien a doplnkov č.4/2012 obstarávate! pôvodné časti ÚP mesta 
Zlaté Moravce označí s odkazom na príslušnú zmenu s uvedením právneho dokumentu a dátumu 
schválenia zmeny a doplnku. 

Schválená dokumentácia zmien a doplnkov č.4/2012 k ÚP mesta Zlaté Moravce bude uložená 
spolu s kompletnou pôvodnou schválenou dokumentáciou ÚPN SÚ Zlaté Moravce na mieste uloženia 
pôvodnej dokumentácie. 

Mesto po schválení zmien a doplnkov č.4/2012 k ÚP mesta Zlaté Moravce záväzné časti vyhlási 
všeobecne záväzným nariadením. Obstarávateľ zverejní záväzné časti ÚP mesta Zlaté Moravce 
doručením dotknutým orgánom štátnej správy a vyvesením na úradnej tabuli. Schválenú dokumentáciu 
zmien a doplnkov č. 4/2012 k ÚP mesta Zlaté Moravce obstarávate! označí schvaľovacou doložkou, 
zverejní oznam o schválení dokumentácie zmien a doplnkov a dokumentáciu uloží v zmysle §28 
Stavebného zákona. 
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