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Váš list číslo/zo dňa 

2089713195/2014/02.10.2014 

• 

• 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úr ad Zlaté Moravce 
Ul. l . mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 

Naše číslo Vybavuje/linka 

OU-NR-OVBPI- Ing. arch. Beata Bučeková 
2014/042589 

• 

• 
Nitra 

23.10.2014 

Vec: Územný plán mesta Zlaté Moravce -koncept riešenia 
prerokovanie podľa § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako dotknutý orgán štátnej 
správy, v rámci prerokovania územnoplánovacej dokumentácie Vám podľa §21 zákona č . 
50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

vydáva stanovisko 

k „Územnému plánu mesta Zlaté Moravce - koncept riešenia. K doručenej žiadosti bol 
priložený návrh konceptu riešenia územného plánu mesta Zlaté Moravce pozostávajúci 
z textovej časti a grafickej časti. 

V rámci prerokovania predloženého návrhu uvádzame identifikačné údaje: 

názov dokumentácie: 

názov mesta: 
okres: 
kraj: 
rozloha mesta: 
počet obyvateľov: 
obstarávateľ: 

termín začatia obstarávania: 
lehota na prerokovanie: 
osoba odborne spôsobilá na 
obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie: 

spracovateľ: 

Tclefun Fa 
++421-37-6512028 kl.222 

Územný plán mesta Zlaté Moravce - koncept 
r iešenia 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Nitriansky 
2 715,476 ha 
13 077 
Mesto Zlaté Moravce 
r. 2011 
od 03.10.2014 do 04.11.2014 

Ing. arch. Gertrúda Čuboňová 

EAGLE, s.r.o., architektonický ateliér 
Ing. arch. Stanislav Babčan, autorizovaný architekt 
*0259 AA* 

E-mail 
beata. bucekova@nr. vs. sk 

Internet 
www.minv.sk 

IČO 
00151866 



Okresný úrad v Nitre, ako dotknutý orgán štátnej správy k predloženej dokumentácií 
„Územný plán mesta Zlaté Moravce - koncept riešenia", Vám v zmysle § 21 ods. 5 
stavebného zákona oznamuje s t a n o v i s k o: 

Na základe posúdenie obsahu a rozsahu spracovanej územnoplánovacej dokumentácie 
a správnosti základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a zistených nedostatkov, požadujeme prepracovať Územný plán mesta Zlaté Moravce -
koncept riešenia" a opätovne ho prerokovať podľa §21 stavebného zákona. 
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Ing. Erich Borčin 
vedúci odboru 


