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1

ÚVOD

1.1

Dôvody pre obstaranie územného
plánu mesta

Územný plán mesta Zlaté Moravce (aktualizácia ÚPN SÚ mesta) bol spracovaný v roku 1998-2001
(Stavoprojekt Nitra a. s., Ing. arch. M.

Borguľa)

a schválený MsZ Zlaté Moravce 15. 3. 2001 uznesením

č. 17, bod 3/16. Následne v rokoch 2004, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, boli vypracovávané zmeny

a doplnky, ktoré riešili parciálne problémy mesta, resp. úpravy záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta. Zmeny a doplnky č. 7/2014 neboli doteraz schválené.
Vzhľadom na skutočnosť, že od schválenia platného ÚPN SÚ mesta Zlaté Moravce došlo k zmenám

právnych predpisov v oblasti územného plánovania (vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, novelizácia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, nový ÚPN R Nitrianskeho kraja), bolo realizovaných viacero zmien a doplnkov, sa mesto po preskúmaní ÚPN SÚ Zlaté Moravce v roku 2011 rozhodlo (uznesenia MsZ v Zlatých Moravciach č. 144/2011) obstarať nový Územný plán mesta Zlaté Moravce.
V roku 2011 boli vypracované Prieskumy a rozbory (EAGLE s.r.o. architektonický ateliér Nitra). Na základe záverov prieskumov a rozborov, bolo vypracované Zadanie pre vypracovanie ÚPN mesta Zlaté
Moravce (november 2011), ktoré bolo schválené Uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 278/2012
zo dňa 23. 2. 2012. V súlade so schváleným zadaním pre vypracovanie ÚPN mesta Zlaté Moravce, bol
vypracovaný Koncept ÚPN mesta Zlaté Moravce. Na základe prerokovania Konceptu ÚPN mesta
s dotknutými orgánmi a organizáciami a občanmi mesta

dňa

21. 10. 2014 sa mesto Zlaté Moravce

rozhodlo pozastaviť ďalšie práce na ÚPN mesta.
V roku 2015 mestské
dňa

zastupiteľstvo

v Zlaté Moravce na svojom 4. zasadnutí uznesením

č.

49/2015 zo

26. 2. 2015 rozhodlo o pokračovaní v obstarávaní územného plánu mesta Zlaté Moravce, s tým,

že ide o novú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta .
Potreba vypracovania nového územného plánu (ďalej aj ÚPN mesta Zlaté Moravce alebo ÚPN mesta)
vychádza predovšetkým z:
•

zmeny v celkových trendoch rozvoja dopravy vyplývajúce z regionálnych a nad regionálnych
súvislostí, potreby ich priemetu do organizmu mesta, vrátane usporiadania dopravného systému a jeho jednotlivých zložiek v smere optimálneho zabezpečenia tranzitu a prepojenia
jednotlivých

•

častí

mesta navzájom a riešenia statickej dopravy,

potreby definovania a lokalizovania plôch s verejnoprospešnými stavbami, definovania verejnoprospešných stavieb, definovania území s potrebou vypracovania územných plánov zón
a návrhu nového zastavaného územia mesta,

•

zvýšeného dôrazu na celkovú ekológiu prostredia pri

zohľadnení

kritérií trvalo

udržateľného

rozvoja, zvyšovanie požiadaviek na ochranu prírody a krajiny,
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•

potreby stanovenia zodpovedajúcej hmotovo-priestorovej regulácie výstavby v lokalitách
mimo zastavaného územia mesta,

•

potreby zohľadňovania nových majetkoprávnych vzťahov, a to zosúlaďovaním individuálnych
a verejných priestorových záujmov,

•

reštrukturalizácie hospodárskej základne mesta a vytvárania podmienok pre nové socia-ekonomické a podnikateľské aktivity,

•

nevyhnutná zmena v celkovom chápaní politiky v oblasti bytovej výstavby,

•

potreby zohľadnenia zmien v oblasti rozvoja a využitia výrobných plôch vzhľadom na transformáciu a likvidáciu výrobných podnikov ako aj transformáciu poľnohospodárskych areálov
na iné funkcie,

•

zmena v nazeraní na funkcie verejného sektoru v oblasti zabezpečovania občianskej vybavenosti, rekreácie a cestovného ruchu,

•

zmenené podmienky v stave jednotlivých zložiek životného prostredia, napr. zvýšenej hladiny
hluku v dôsledku nárastu
hospodárstva

1.2

stupňa

motorizácie v posledných rokoch, požiadavky odpadového

atď.

Hlavné ciele rozvoja územia vyjadrujúce
rozvojový program

obstarávateľa

a varianty a alternatívy rozvoja územia
Hlavným cieľom ÚPN mesta Zlaté Moravce je vytvoriť dokument, ktorý bude slúžiť minimálne v navrhnutom období ako nástroj pre komplexné rozhodovanie smerovania rozvoja na území mesta.
V rámci spracovávania ÚPN mesta pôjde o:
•

rešpektovanie a priemet záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja do ÚPN mesta Zlaté Moravce,

•

návrh

funkčno-priestorových

zásad formovania mesta Zlaté Moravce v súlade s hierarchiou

štruktúry osídlenia špecifikovanej v záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja,
•

dosiahnutie čo najoptimálnejšieho urbánneho usporiadania územia, jeho dopravného a technického vybavenia,

•

návrh optimálneho riešenia napojenia na nadradený dopravný systém SR vyplývajúceho z postavenia mesta Zlaté Moravce v sídelnom systéme Slovenska,

•

určenie

záväzných regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

mesta,
•

návrh koncepcie

zabezpečenia

územia mesta dopravným a technickým vybavením s prepoje-

ním na záujmové územie,
•

vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj základných a doplnkových funkcií mesta v oblasti bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, zelene, výroby, technického a dopravného
vybavenia,

•

kontinuitu s dlhodobo formovaným urbánnym systémom mesta a jeho pozitívnymi prvkami,
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•

návrh zásad tvorby kvalitného životného prostredia a racionálneho využívania prírodných
zdrojov v meste a jeho častiach, s cieľom neprekročiť únosné zaťaženie územia,

•

návrh zásad ochrany a tvorby prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémov, vrátane vymedzenia chránených území a ochranných pásiem, s cieľom udržať ekologickú stabilitu krajiny na
území mesta,

•

návrh podmienok a opatrení na sanáciu nevhodne a neprimerane využívaných urbánnych
štruktúr a častí krajiny,

•

1.3

vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby.

Východiskové podklady

Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie mesta budú použité podklady podľa Zmluvy o dielo zo
dňa

30. 8. 2016 v znení dodatkov, prieskumy a rozbory a schválené zadanie.

1.4

Spôsob a postup spracovania

Územnoplánovaciu dokumentáciu vypracovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, schváleným zadaním pre vypracovanie ÚPN
mesta Zlaté Moravce, v nasledovných etapách:
3. etapa - Koncept ÚPN -vypracovaný v dvoch variantoch
4. etapa - Návrh ÚPN
5. etapa - Čistopis

1.5

Vymedzenie riešeného územia

Územný plán mesta Zlaté Moravce rieši územie mesta Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z troch katastrálnych území (Zlaté Moravce, Prílepy, Hoňovce} s celkovou výmerou 2 715 ha. Mesto Zlaté Moravce1 sa skladá z troch mestských častí: Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy.
Riešené územie mesta patrí podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Nitrianskeho
kraja a okresu Zlaté Moravce. Územie mesta Zlaté Moravce hraničí s územiami obcí: Machulince, Topoľčianky, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Sľažany, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany, Žitavany. Rie-

šené územie je súhrnom urbanistických obvodov podľa vymedzenia v rámci posledného sčítania ľudu
v roku 2011 a to:
Tabuľka 1 Urbanistické obvody mesta Zlaté Moravce (2011)2
KÚ

uo

Názov UO

Zlaté Moravce

1

Zlaté Moravce - stred

j

Počet obyvateľov
375

1

štatút mesta Zlaté Moravce schválený na 31. zasadnutí dňa 26.11.2002, v znení novelizácie zo 14. zasadnutia zo dňa 25 .10.2004

2

Zdroj: ŠÚ SR 2011
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KÚ

Prílepy

Hoň ovce

uo

Názov UO

2

Domky

663

3

Za parkom

912

4

Sídlisko 1.mája

2328

s

Sídlisko Žitava

2192

6

Ďateliniská

7

Pri štadióne

8

Sídlisko Tekov

337

9

Funduše

930

10

Diely

11

Chyzerovce

12

Zlatnianka

2219

13

Dolné lúky

57

14

Vinohrady

33

17

Prílepy

19

čertová

20

*KÚ Hoňovce

Spolu mesto Zlaté Moravce

Počet obyvateľov

860
62

o
891

464
14

o
12337

Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia
HRANICA MESTA (ZUJ)

CJ
HRANICA KATASTRA
(UTJ)
URBANISTICKÉ
OBVODY

o

HRANICA
ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
OBCE K 1. 1. 1990
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2

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE

2.1

Požiadavky vyplývajúce zo záväznej
časti

územného plánu regiónu

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja schválený uznesením zastupiteľstva NSK č. 113/2012 zo dňa
14.05.2012, VZN č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu regiónu Nitrianskeho
kraja", v znení VZN č. 6/2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného
plánu regiónu Nitrianskeho kraja (s účinnosťou od 25.11.2015). Pre mesto Zlaté Moravce vyplývajú
z ÚPN R Nitrianskeho kraja nasledovné záväzné regulatívy:

1. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA NITRIANSKEHO KRAJA
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja
osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.2.

Formovať ťažiská osídlenia Nitrianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie ich funkčnej a priesto-

rovej štruktúry pri, uplatňovaní princípov dekoncentrovanej koncentrácie a pri zohľadňovaní suburbanizačných procesov,

čo

znamená:

1.2.1. rozvíjať sídelné štruktúry kraja v zmysle polycentrickej koncepcie na regionálnej ako aj na medziregionálnej a
cezhraničnej

úrovni,

1.2.2. sledovať vytváraním polycentrického systému osídlenia vyššiu funkčnú komplexnosť regionálnych celkov,
1.2.4. zabezpečovať rozvojovými osami sídelné prepojenia a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia
kraja.
1.3. Podporovať rozvoj ťažísk osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej republiky,
1.3.2. novozámocko-komárňanské a zlatomoravecké ťažiská osídlenia ako ťažiská osídlenia druhej celoštátnej úrovne,
1.4.

Podporovať

ekonomickými a organizačnými nástrojmi aglomeračný rozvoj osídlenia predovšetkým v zázemí sídelných

centier Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno, Zlaté Moravce, Levice, ktoré tvoria priestory najvýznamnejších ťažísk
osídlenia.
1.6. Podporovať rozvoj kvartérnych aktivít, predovšetkým v bratislavsko-trnavsko-nitrianskej aglomerácii, ktorá má najväčší

predpoklad zabezpečiť ich rozvoj.

1.10. Podporovať rozvoj miest Šaľa, Zlaté Moravce, Štúrovo, Kolárovo, šahy a Šurany, čo predpokladá podporovať v týchto
centrách predovšetkým rozvoj zariadení:
1.10.1. verejnej správy,
1.10.2. stredných škôl so štúdiom

končiacim

maturitou,

1.10.3. špeciálnych škôl,
1.10.4. inštitútov vzdelávania dospelých,
1.10.5. zdravotníckych a sociálnych služieb,
1.10.6. kultúrnych podujatí regionálneho významu,
1.10.7. služieb podporujúcich rôzne

podnikateľské

aktivity,

1.10.8. obchodných stredísk,
1.10.9. voľného

času

a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, uspokojujúcich potreby na regionálnej až nadregio-

nálnej úrovne.
1.15. Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeho kraja výstavbou príslušných zariadení infraštruktúry a komunikačných zariadení a to:
1.15.1. nitriansko-pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa (Trnava) - Nitra -Žiar nad Hronom),
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1.16.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných

informačných

technológií tak, aby vidiecke prie-

story vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skÍbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.
1.17. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce, ako aj vylúčiť výstavbu v inundačných územiach vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.
1.19. Zachovať jestvujúce vojenské objekty a zariadenia pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia a rešpektovať ich
ochranné pásma .
2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva

2.1.

Usmerňovať funkčne-priestorový

subsystém turizmu a rekreácie v zhode s prírodnými a civilizačnými danosťami a v

súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitry a ostatných väčších miest, na každodennú a
víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov
Podporiť

účastníkov

širšieho aj

cezhraničného

turizmu na poznávací a rekreačný turizmus.

predovšetkým rozvoj tých foriem turizmu, ktoré majú medzinárodný význam -turizmus pri vode na úrovni

termálnych kúpalísk a relaxačno-rehabilitačných zariadení, rekreačný turizmus pre pobyt pri vodných plochách (štrkoviskách), vodná turistika a výletné plavby (na Dunaji), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový turizmus a výstavníctvo (Nitra - Agrokomplex), tranzitný turizmus.
2.2 . Usmerňovať tvorbu funkčne-priestorového subsystému na vytváranie súvislejších rekreačných území, tzv. rekreačných
krajinných celkov:
2.2.5. v severnom cípe Zlatých Moraviec s centrom v Topoľčiankach,
2.7. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu.
2.8.

Lokalizovať potrebnú vybavenosť v obciach ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len

tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach.
2.9.

Zabezpečiť

prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území; týka sa to predovšetkým miest

Nitra, Nové Zámky, Komárno (Apáli), Levice a Topoľčany, ďalej Šaľa, Zlaté Moravce a tiež miest Hurbanovo, Kolárovo,
Šahy, Šurany, Vráble, Tlmače, Želiezovce.
2.11.

Podporovať

rozvoj vinohradníctva a vinárstva zachovaním a udržiavaním viníc ako prírodných zdrojov a súčasne cen-

ných historických prvkov v krajinnom obraze vidieckej i mestskej krajiny.
2.12 . Zabezpečiť zodpovedajúcu vybavenosť pre rozvoj turizmu a rekreácie v kraji
2.12.1. nadštandardnou vybavenosťou na hlavných turistických dopravných trasách,
2.12.2. vytvorením komplexných služieb pre motoristov na vybudovaných a pripravovaných medzinárodných cestných
trasách,
2.13 . Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklotrás, slúžiaceho pre
rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za
zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ... )
2.15. Dodržiavať na území národných parkov a chránených krajinných oblastí a v územiach európskeho významu únosný
pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a turizmom.
2.16. Regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, rekreačný potenciál v lesných ekosystémoch využívať v
súlade s ich únosnosťou.

3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja
3.1. V oblasti hospodárstva

3.1.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj decentralizovanej štruktúry ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia a tak na pomáhať zabezpečiť vyváženú socioekonomickú
úroveň

kraja.

3.1.2. Rozvojom územnotechnických podmienok diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu miest.
3.1.3. Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania predovšetkým v suburbanizačných priestoroch centier osídlenia miest Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Nové Zámky, Komárno a

Levice.
3.1.5. Podporovať rozvoj územnotechnických podmienok k zamedzovaniu a dosahovaniu znižovania negatívnych dôsledkov odvetví hospodárstva na kvalitu životného prostredia a k obmedzovaniu prašných emisií do ovzdušia .
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3.2. V oblasti priemyslu a stavebníctva

3.2.1. Vychádzať predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a stavebných areálov.
3.2.2. Podporovať rôzne typy priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých lokalizačných faktorov v
lokalitách, kde sú preukázané najvhodnejšie územnotechnické podmienky a sociálne predpoklady pre ich racionálne využitie, so zohľadnením podmienok susediacich regiónov.
3.2.3. Vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia a historického stavebného fondu so zohľadnením miestnych špecifík a využívaním pritom predovšetkým miestnych surovín.
3.2.4. Vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regiónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje).
3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

3.3.1. Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor !imitujúci urbanistický rozvoj.
3.3.2. Rešpektovať a zachovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo vo vinohradníckych oblastiach a vylúčiť urbanistické zásahy na plochách, ktoré predstavujú historicky vytvorenú charakteristickú kultúrnu krajinu v danej
oblasti.
3.3.3 . Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín,
v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability.
3.3.4. Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov.
3.3.6. Rešpektovať výmeru lesnej pôdy na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch
porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda.
3.3.7. Rešpektovať a zohľadňovať platný Program starostlivosti o les, rešpektovať ochranné pásmo lesnej pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy drevín.

3.3.10. Netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb
3.3 V oblasti ťažby

3.3.11. Usmerňovať ťažbu v súlade s ochranou životného prostredia a vodohospodárskymi záujmami.
3.3 .12. Vytvárať intenzívne kroky pre optimalizáciu ťažobných areálov vo vzťahu podľa ich stavu a pre ďalšie využívanie plôch už existujúcich areálov.
3.3.13. Realizovať pri výstavbe nových ťažobných areálov nevyhnutné ekologické investície a opatrenia v takom rozsahu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia a zhoršovaniu kvality životného prostredia.
3.3.14. Realizovať po ukončení povrchovej ťažby z existujúcich areálov ich revitalizáciu a rekultiváciu s využitím najmä
pôvodných druhov drevín.

4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí
4.1. V oblasti školstva

4.1.1. Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na
území kraja v závislosti na vývoji

obyvateľstva

v území.

4.1.2. Znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier v prirodzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a podporovaným ekonomickým aktivitám.
4.2. V oblasti zdravotníctva

4.2.l. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania - ambulantnej, ústavnej a lekárenskej.
4.2.2. Vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a rovnocennú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí
kraja k

nemocničným

zariadeniam a zdravotníckym službám .

4.2.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej

starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete ce-

lého územia kraja .
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4.3. V oblasti sociálnych vecí

4.3 .1. Rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnych služieb, komplexne modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb.
4.3.2. Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb tak, aby územie Nitrianskeho
kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska kvality aj kvantity sieť dostupnú všetkým občanom v
sociálnej a hmotnej núdzi
4.3.4. Podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja sociálnych a zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom
na marginalizované komunity.
4.3.5. Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu
službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím).
4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry

4.4.1. Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia.
4.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu a zveľaďovanie
kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia pre občiansku vybavenosť.
4.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lokálneho významu.
4.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržia·
van ia ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu
5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie

5.1.1. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov.
5.1.2. Uprednostňovať pri budovaní nových priemyselných areálov a prevádzok zariadenia a technológie spÍňajúce
národné limity a zároveň limity stanovené v environmentálnom práve EÚ.
5.1.3. Zabezpečovať podmienky pre postupnú účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží - bývalé skládky komunálneho odpadu, odkaliská a iné pozostatky z banskej ťažby .
5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných úsekov ciest a v
blízkosti výrobných areálov ako aj zväčšovať podiel plôch zelene v zastavaných územiach miest a obcí.
5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny

5.2 .1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne
obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na
úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým vyhláseným chráneným územiam podľa platnej legislatívy, územiam NATURA 2000, prvkom územného
systému ekologickej stability.
5.2.2. Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod .) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability.
5.2.3. Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov
územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny.
5.2.7. Zachovávať pri rekultiváciách vo vinohradníckych oblastiach prirodzené biokoridory a pri vinohradoch s eróziou
zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov.

5.2.10. Rešpektovať požiadavky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z medzinárodných dohovorov (Bonnský, Bernský, Ramsarský, Haagský, Dunajský, Európsky dohovor o krajine a pod.)
5.2.11. Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach .
5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov
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5.3 .2. Zabezpečovať sanáciu a rekultiváciu opustených ťažobní a lomov s cieľom ich začlenenia do prírodnej krajiny.
5.3.3. Sledovať environmentálne ciele na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania ako sú: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania
a únikov prioritných

nebezpečných

látok.

5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti SO mod hranice lesného pozemku .
5.3.6. Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov.
5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie so
zachovaním výraznej ekologickej a environmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda a lesné pozemky
popri

produkčnej

funkcii plnia .

6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva

6.1.

Rešpektovať kultúrne dedičstvo s jeho potenciálom v zmysle Európskeho dohovoru o kultúrnom dedičstve, Európ-

skeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a Deklarácii Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva,
predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma).
6.3 . Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti historického osídlenia .
6.4. Rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty a areály ako potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie.
6.7. Zohľadňovať a revitalizovaťv územnom rozvoji kraja:
6.7.l. územia pamiatkových rezervácií (Nitra Horné mesto, Brhlovce), pamiatkových zón (Bátovce, Šahy, Nitra, Topoľčany,

Zlaté Moravce, Komárno), vytipovaných pamiatkových zón (Jabloňovce, Starý Tekov, Uhliská),

6.7.2. územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva, ako aj časti rozptýleného osídlenia,
6.7.3. známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, v zmysle pamiatkového zákona,
6.7.4. národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma s dôrazom na lokality: pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na medzinárodne významné národné kultúrne pamiatky- Iža, Komárno, Kostoľany pod Tribečom, Nitra - hrad, Topoľčianky, Sazdice, Želiezovce a pod.,

6.7.5 . historické technické diela,
6.7.6. objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, ako aj územia
navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné pásma,
6.7.7. pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.
6.9.

Zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú mimoriadny význam najmä z hľadiska

pravekého a starovekého osídlenia. Kultúrne dedičstvo a pamiatkový fond s dôrazom na ochranu archeologických lokalít a nálezov je podľa pamiatkového zákona limitujúcim faktorom využívania územia nielen nad terénom, ale najmä
pod terénom, kde sa nachádzajú rôzne vrstvy a stopy hmotnej časti kultúrneho dedičstva.
6.10. Vytvárať územnotechnické podmienky pre odkláňanie tranzitnej dopravy mimo existujúce či navrhované mestské pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.
7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia

7.1.

Stabilizovať organizovaním nadradených dopravných zariadení dopravno-gravitačné centrum Nitra/Trnava ako súčasť

základného dopravného zónovania Slovenskej republiky.
7.2. Zohľadňovať a rezervovať koridory vo všetkých plánovacích a realizačných rozhodnutiach pre dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov (hlavná sieť TEN-T) prechádzajúcich Nitrianskym krajom:
7.5 . Rešpektovať dopravnú infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd (AGR) koridory ciest prechádzajúcich Nitrianskym krajom:
7.5.3. E 571 (Bratislava)- hranice kraja - Nitra - hranice kraja (Zvolen - Košice) .
7.15. Pre cesty 1. triedy zabezpeč i ť územnú rezervu pre výhľadové usporiadanie v základnej kategórii C 11,5/80-60, v kategórii C9,5/80-60 (v súbehu s rýchlostnými cestami), prípadne v štvorpruhovej kategórii C 22,5/100-70 (ak sa preukáže
potreba na základe prognózy intenzity dopravy)
7.32. Cesta 11/511: rezervovať koridor pre obchvat obcí Bešeňov, Dolný Ohaj a mesta Zlaté Moravce.
7.37. Zabezpečiť územnoplánovaciu prípravu a rezervovať územie pre výhľadové prebudovanie úrovňových priechodov
(ako bodových nedostatkov) ciest 1. a II. triedy so železničnými traťami na mimoúrovňové .
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7.40. Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homologizáciu ciest II. a III. triedy v zázemí sídelných centier v
parametroch pre prevádzku autobusovej hromadnej dopravy a v záujme vytvorenia predpokladov lepšej dostupnosti
obcí v

suburbanizačnom

priestore centier.

7.41. Zabezpečiť rozvoj regionálnej hromadnej dopravy v zázemí sídelných centier v záujme zlepšenia dostupnosti z rozvojových obcí v

suburbanizačnom

priestore do centier a medzi nimi.

8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia
8.1. V oblasti vodného hospodárstva

8.1.2. Na úseku odtokových pomerov v povodiach :
8.1.2.1. rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá,
8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v povodí (vrátane urbanizovaných povodí),
8.1.2.3. navrhovať v rozvojových územiach technické opatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku na
báze retencie (zadržania) v povodí, s vyústením takého množstva vôd do koncového recipienta, aké odtekalo pred urbanizáciou jednotlivých zastavaných plôch (vrátane urbanizovaných povodí),
8.1.2.4. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,
8.1.2.7. zabezpečovať na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na vodných tokoch s dôrazom na odvedenie vnútorných vôd
podľa

Programu protipovodňovej ochrany SR v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a

ochrany prírody,
8.1.4. Na úseku vodných nádrži a prevodov vody:
8.1.4.4. Nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrární (MVE) na vodných tokoch, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach, resp. sú zaradené do sústavy NATURA 2000.
8.1.5. Na úseku verejných vodovodov:
8.1.5.1. vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných

obyvateľov

pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom pri-

bližovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,

8.1.5.2. chrániť v maximálnej možnej miere zdroje pitnej vody, rešpektovať vymedzené vodárenské zariadenia
regionálneho významu, vrátane ich ochranných pásiem,
8.1.5.18. rezervovať územie pre rozšírenie skupinového vodovodu Zlaté Moravce - Vráble,
8.1.6. Na úseku verejných kanalizácií:
8.1.6.1. podmieniť nový územný rozvoj obci napojením na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú kanalizačnú sieť,
s následným čistením komunálnych odpadových vôd v ČOV. Pri odvádzaní prívalových dažďových vôd z
rozvojových plôch do vodných tokov zabezpečiť redukciu a reguláciu odtoku vypúšťaných vôd v zmysle
legislatívnych požiadaviek.
8.1.6.2. preferovať v návrhu skupinové kanalizácie pre aglomerácie viacerých sídiel so spoločnou ČOV,
8.1.6.10. zabezpečiť územnotechnické podmienky pre výstavbu alebo dobudovanie stokových sietí a výstavbu
nových ČOV, prípadne rozšírenie, intenzifikáciu alebo obnovu existujúcich ČOV v aglomeráciách nad 10

OOO
1.

obyvateľov

(v zmysle prílohy č. 4.1 Vodného plánu Slovenska):

aglomerácia Štúrovo,

2.

aglomerácia Levice,

3.

aglomerácia Kolárovo,

4.

aglomerácia Zlaté Moravce,

5.

aglomerácia

6.

aglomerácia Šurany,

7.

aglomerácia Nové Zámky,

8.

aglomerácia Nitra

Topoľčany,

8.1.6.11 . zabezpečiť územnotechnické podmienky pre naplnenie cieľov stanovených do roku 2015 výstavbu ka-

nalizačných systémov a rozšírenie, intenzifikácie alebo obnovy ČOV v aglomeráciách od 2 OOO do 10 OOO
ekvivalentných obyvateľov (v zmysle prílohy č. 4.1 Vodného plánu Slovenska):
7. aglomerácie v okrese Zlaté Moravce: Topoľčianky - navrhuje sa zmena odvádzania odpadových
vôd z tejto aglomerácie na ČOV Zlaté Moravce.
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8.2. V oblasti energetiky

8.2.1.

Rešpektovať existujúce koridory vedení 220kV a 400kV a navrhované siete v existujúcich, či novo navrhova-

ných koridoroch.
8.2.12. Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a novo navrhované siete koridorov alebo siete plynovodov určené

na rekonštrukciu .

8.2.15. Presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej politiky a využitím kompetencie
miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to
ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným
zásobovaním

obyvateľstva

teplom.

8.2.16. Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako
lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike.
8.3. V oblasti telekomunikácií

8.3.1.

Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení.

8.3.2.

Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov.

8.3.3.

Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových lokalitách.

8.3 .4.

Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie mobilnej siete GSM a umožniť aj služby mobilnej siete

tretej generácie - UMTS s vysokorýchlostnou dátovou sieťou.
8.4. V oblasti odpadového hospodárstva

8.4.1.

uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu,

8.4.2.

vypracovať a priebežne aktualizovať programy odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja .

11. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, spojené s realizáciou
uvedených záväzných regulatívov sú :
1. V oblasti cestnej dopravy

1.14. Cesta 11/511: obchvat obcí Bešeňov, Dolný Ohaj a mesta Zlaté Moravce.
1.19. Homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu Cll,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu C9,5/80 a ciest tretej triedy
na kategóriu C7,5/60.
1.20. Prebudovanie

úrovňových

priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest 1. a II. triedy so

železničnými traťami

na mi-

moúrovňové.

5. V oblasti vodného hospodárstva

5.1.

Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd
5.1.1. stavby spojené s revitalizáciou odstavených korýt: dolného Hrona, dolného Ipľa, Starej Nitry, Starej Žitavy,
rameno Malej Nitry a tok Dlhý kanál,
5.1.2.

stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších vodných tokov v čiastkových
povodiach Váhu, Hrona a Ipľa v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva, najmä:

5.2. Verejné vodovody
5.2.1.

stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných vodovodov, vrátane
objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné zdroje.„. )

5.2.12. rozšírenie skupinového vodovodu Zlaté Moravce -Vráble,
5.3. Verejné kanalizácie
5.3 .1.

stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne odpadových vôd„ „ ),

5.3.2.

intenzifikácie a rozšírenie ČOV Štúrovo, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Kolárovo, Šurany,

5.3.3.

stavby kanalizácií (t.j. stokových sietí a čistiarní odpadových vôd) v aglomeráciách nad 10 tis. EO:
d) aglomerácia Zlaté Moravce,
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2.2

Funkcia a poloha mesta v štruktúre
osídlenia

V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS - 2001 v znení zmien a doplnkov č.l) a záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov, v oblasti usporiadania územia, osídlenia
a rozvoja sídelnej štruktúry pre mesto Zlaté Moravce vyplývajú nasledovné zásady:
•

Mesto Zlaté Moravce leží v zlatomoraveckom ťažisku osídlenia, ktoré je špecifikované ako
ťažisko

osídlenia druhej celoštátnej úrovne, leží na nitriansko-pohronskej rozvojovej osi pr-

vého stupňa (Trnava - Nitra - Žiar nad Hronom),
•

V zmysle záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja sa predpokladá podporovať v meste Zlaté
Moravce predovšetkým rozvoj zariadení:
o

verejnej správy,

o

stredných škôl so štúdiom

o

špeciálnych škôl,

o

inštitútov vzdelávania dospelých,

o

zdravotníckych a sociálnych služieb,

o

kultúrnych podujatí regionálneho významu,

o

služieb podporujúcich rôzne

o

obchodných stredísk,

o

voľného času

končiacim

maturitou,

podnikateľské

aktivity,

a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, uspokojujúcich potreby na

regionálnej až nadregionálnej úrovne.
Vymedzené zlatomoravecké ťažisko osídlenia druhej celoštátnej úrovne je úzko naviazané na nitrianske ťažisko osídlenia najvyššej úrovne ako aglomeráciu celoštátneho významu . Z hľadiska polohového
potenciálu zlatomoraveckého ťažiska osídlenia, je ho možné v budúcnosti chápať ako integrálnu súčasť

nitrianskeho ťažiska osídlenia .

2.3

Požiadavky na riešenie záujmového
územia mesta

Záujmovým územím pre riešenie ÚPN mesta Zlaté Moravce je prakticky územie celého okresu Zlaté
Moravce. Pre takto stanovené územie je potrebné uviesť v územnom pláne bilancie demografickej
štruktúry a jej predpokladaného vývoja.

Požiadavky a ciele riešenia
V takto vymedzenom území je v rámci návrhu ÚPN mesta Zlaté Moravce predovšetkým z hľadiska
nadväznosti na riešené územie mesta potrebné:
•

rešpektovať sídelnú štruktúru špecifikovanú v záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja v znení

následných zmien a doplnkov,
•

zohľadniť

a rešpektovať trasy nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry vyplývajúce
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•
•
•
•

2.4

z nadradených ÚPD,
zohľadniť a rešpektovať záujmy ochrany prírody a krajiny tak, ako vyplývajú zo spracovaných
dokumentov,
zohľadniť a rešpektovať záujmy pamiatkovej ochrany,
navrhnúť hlavné priestory a lokality smerovania nárokov na krátkodobý oddych a rekreáciu
obyvateľov mesta Zlaté Moravce a záujmového územia,
rešpektovať ochranné pásma technickej a dopravnej infraštruktúry.

Požiadavky na varianty riešenia
konceptu a postup spracovania
územného plánu mesta

Územný plán mesta Zlaté Moravce spracovať v zmysle zadania schváleného podľa §20 stavebného
zákona.

Požiadavky a ciele riešenia
Koncept územného plánu spracovať vo variantoch, ktoré budú vychádzať z overenia možností územného rozvoja mesta z hľadiska:
•

postavenia mesta Zlaté Moravce v rámci hierarchie sídelného systému SR,

•

polohy mesta ležiaceho v ťažisku osídlenia druhej celoštátnej úrovne v zlatomoraveckom ťa
žisku osídlenia,

•

zvažovania demografických trendov vývoja mesta, vyplývajúcich z demografických prognóz
{zhodnotenie vývoja obyvateľstva prirodzenou menou a možnou migráciou z pohľadu atraktivity lokality mesta v regióne), pričom varianty riešenia špecifikovať:
o

1. variant - na základe zhodnotenia demografických trendov a prognóz,

o

II. variant -vychádzať z optimistického scenára demografického vývoja ovplyvneného rozvojovým potenciálom mesta,

•

optimálneho riešenia dopravnej obsluhy územia mesta z hľadiska širších vzťahov s premietnutím záväznej časti nadradenej ÚPD,

•

optimálneho riešenia vnútorného dopravného systému mesta, ktorý je potrebné preveriť
v koncepte riešenia vo variantoch,

•

rozsahu nových rozvojových území pre rozvoj mesta {vychádzajúci z podnetov a námetov pre
riešenie ÚPN mesta zosumarizovaných v rámci prípravnej fázy- začatie obstarávania ÚPN),
ktoré je potrebné v koncepte riešenia preveriť variantne:
o

1. variant - konzervatívny- stabilizácia mesta a vyvážený rozvoj,

o

II. variant - progresívny- intenzívna premena mesta a dynamický rozvoj.

Koncept riešenia ÚPN mesta spracovať v súlade s§ 9 Vyhlášky 55/2001 Z. z., v 2 variantoch s grafickou časťou spracovanou v mierke 1:10 OOO pre celé administratívne územie mesta a výkresom širších
vzťahov v mierke 1:50 OOO, s návrhom záväznej časti {ako samostatná časť) v rozsahu a obsahu podľa

§ 12 písm. 6 cit. Vyhlášky.
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Návrh územného plánu mesta spracovať invariantne na základe výsledkov prerokovania konceptu
(vrátane správy o hodnotení strategického dokumentu) a súborného stanoviska mesta, v súlade
s§ 12 Vyhlášky 55/2001 Z. z. s grafickou časťou v mierke 1:10 OOO a výkresom širších vzťahov
v mierke 1:50 OOO.
Na základe vyhodnotenia pripomienok z prerokovania návrhu spracovať upravený návrh územného
plánu mesta, ktorý bude po preskúmaní
mestskému

podľa

§25 stavebného zákona predložený na schválenie

zastupiteľstvu.

Horizont návrhového obdobia je do roku 2035, pričom návrhové obdobie je možné formulovať
v dvoch etapách.

2.5

Základné demografické údaje
,

a prognozy
2.5.1

Obyvateľstvo

K 31.12.2015 trvale bývalo na území mesta 11 787 obyvateľov. Oproti sčítaniu obyvateľov z roku
2011, kedy tu žilo celkom 12 337 obyvateľov, činí úbytok o 550 obyvateľov. V roku 2014 trvalo bývalo 11 855 obyvateľov a za rok poklesol počet o 68 obyvateľov.
Počet obyvateľov

mesta Zlaté Moravce podľa sčítania obyvateľov bytov a domov (SOBD) 2011 pred-

stavoval 12 337 obyvateľov z toho 5 966 mužov a 6 371 žien. Počet obyvateľov mesta Zlaté Moravce
v roku 2011 tvoril 29,8 %podiel z celkového počtu 41402 obyvateľov okresu Zlaté Moravce žijúceho
v 33 obciach. Výmera okresu predstavovala 521,2 km 2 a hustota obyvateľov činila 79,4 obyvateľov na
km 2 • Plošný podiel mesta Zlaté Moravce predstavuje 5,2%.
V roku 2001 v predchádzajúcom cenzovom období trvalo bývalo 13 781 obyvateľov a v roku 1991 bývalo 15 820 obyvateľov. Pokles v interzenzálnom období (1991- 2001) predstavuje 2 039 obyvateľov,
čo bolo spôsobené osamostatnením sa obce Žitavany. V interzenzálnom období (2001- 2011) pred-

stavuje pokles o 1444 obyvateľov, pričom priemerne ročne pokles tak predstavuje 144 obyvateľov.
Hustota osídlenia v roku 2015 predstavuje 434 obyvateľov/km 2 , pričom oproti roku 2001 poklesla o
cca 73 obyvateľov (507 obyvateľov/km 2

).

Hustota obyvateľov je pomerne vysoká, oproti okresnému

priemeru ktorý dosahuje hodnotu 79 obyvateľov/km 2 . Postupný pokles obyvateľstva sa prejavuje
najmä v posledných desiatich rokoch.
Mesto Zlaté Moravce z hľadiska demografického vývoja od začiatku 20 storočia dlhodobo rástlo až do
roku 1994 kedy dosiahlo maximálny počet obyvateľov 15 694. Dnešná mestská časť Chyzerovce (do
roku 1970 samostatná obec) mala v 1930 roku 1 060 obyvateľov, mestská časť Prílepy (do roku 1960
samostatná obec) mala 424 obyvateľov. Z hľadiska vývoja výraznejší nárast mesta nastal po roku
1948, resp. 1950, ktorý trval až do roku 2001, kedy vzrástlo o 9 746

obyvateľov

(vrátane v roku 1975

pričlenenej obce Žitavany), najmä v dôsledku sťahovania obyvateľov zo spádového územia.
Mesto Zlaté Moravce si v 20

storočí

do roku 1994 udržiavalo relatívne stabilný

počet obyvateľov

aj na

základe:
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•

vlastných prirodzených prírastkov,

•

pričlenením pôvodných obcí (Prílepy, Chyzerovce a Žitavany),

•

a z migrácie obyvateľov z okolitých vidieckych obcí podporovanej novou bytovou výstavbou.

V roku 2002 sa od mesta odčlenila MČ Žitavany, ktorá pôvodne tvorila samostatnú obec, čím dochádza k zníženiu počtu obyvateľov mesta. Od roku 2004 dochádza ku kontinuálnemu poklesu obyvateľov

až do súčasnosti, keď v priebehu rokov 2004 - 2015 sa znížil počet obyvateľov o 1 767 obyvateľov.

Existujúci trend je spôsobený jednak vyľudňovaním, ako aj postupným vymieraním, z dôvodu nižšej
pôrodnosti a vyššej úmrtnosti, čo sa prejavuje v prirodzenom úbytku vlastného obyvateľstva.
Tabuľka

uo

2

Počet obyvateľov

v členení

Mestská časť
Základná sídelná jednotka

podľa

1 Početobyv. -

Počet obyv.

I v r.1991
1

Po-

základných sídelných jednotiek vr. 1991, 2001 a 2011
vr.2001

Početobyv. -1
vr. 2011

1

P,;J..;;.,k-

1

počtu obyv.

,

1991-2011

1

MČ Chyzerovce

11

Chyzerovce

540

903

891

+351

455

454

464

+9

1837

o

MČ Prílepy

17

Prílepy

MČ Žitavany

Žitavany

V roku 2002 odčlenené od mesta

MČ Zlaté Moravce

1

Zlaté Moravce - stred

389

485

375

-14

2

Domky

934

726

663

-271

3

Za parkom

942

897

912

-30

4

Sídlisko 1.mája

4009

2741

2328

-1681

5

Sídlisko Žitava

1824

2781

2192

+368

6

Ďateliniská

892

838

860

-32

7

Pri štadióne

87

84

62

-15

8

Sídlisko Tekov

281

308

337

+56

9

Funduše

929

913

930

+1

10

Diely

o

o

o

o

12

Zlatnianka

2689

2632

2219

-470

13

Dolné lúky

25

29

57

+32

14

Vinohrady

18

9

33

+15

19

čertová

11

17

14

+3

20

*KÚ Hoňovce

o

o

o

SPOLU 3

14025

13800

V predošlých sčíta·
niach patrili pod
MČ Chyzerovce

V predošlých sčítaniach patrili pod
MČ Prílepy

12337

Zdroj: ~ú SR o Mestský úrad Zlaté Moro~ce, vlostné prepočty

Pohyb obyvateľstva je charakterizovaný výraznejšou hybnosťou v posledných 10 rokoch v neprospech
mesta, najmä z dôvodu zvýšenej emigrácie obyvateľstva mimo okres. V roku 2012 predstavoval prirodzený prírastok 3 obyvateľov,
3

keď sa

narodilo 125

obyvateľov

a zomrelo 122 obyvateľov. Celkový

Bez MČ Žitavany pričlenené k Zlatým Moravciam vr. 1975, ktoré sa v roku 2002 odčlenili od Zlatých Moraviec
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úbytok predstavoval mínus 142 obyvateľov. Sobášov bolo 57 a rozvodov 32. Vysťahovalo sa 254 obyvateľov.

Tabuľka 3 Demografia mesta Zlaté Moravce podľa

Jv%. --

! 2011
Počet obyvateľov

šú SR v rokoch 2011- 2015
1

2012

2013 J

2014_

j

201s

V%

12 286

100,0

12150

12007

11855

11787

100,0

Mu ži

5949

48,4

5878

5810

5733

5696

48,3

Ženy

6337

51,6

6272

6197

6122

6091

51,7

Predproduktívny vek (0-14)
spolu

1639

13,3

1626

1595

1545

1528

12,9

Produktívny vek

9117

74,2

8861

8683

8484

8329

70,6

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M)

1581

13,3

1663

1729

1826

1930

16,4

k 31.12. spolu

Počet

sobášov

61

57

60

Počet

rozvodov

34

32

27

Počet

živonarodených spolu

126

125

111

Počet

zomretých spolu

102

122

106

24

3

5

-138

-144

-157

prisťahovaní

108

110

149

vysťahovaní

246

254

306

-136

-142

-152

Prirodzený prírastok
Úbytok sťahovaním

Celkový prírastok (úbytok) obyspolu

vateľov

Zdroj: ŠÚ SR

Prirodzený prírastok v roku 2011 predstavoval hodnotu 24, v roku 2014 už len 5, nepokrýva dostatočne reprodukciu vlastného obyvateľstva a preto je potrebné v návrhu riešiť propopulačné opatre-

nia pre vlastné
Obyvateľstvo
počtu

obyvateľstvo.

ekonomicky aktívne v roku 2011 predstavovalo celkom 6225 obyvateľov z celkového

12337 obyvateľov, čo predstavuje 50,5%podiel. Z tohto počtu 5027obyvateľov t .j .80, 7% odchá-

dzalo do zamestnania. V primárnom sektore pracovalo 223 obyvateľov, čo je 3,6% z celkového počtu
EA

obyvateľov,

v sekundárnom sektore pracovalo 2173,

čo

je 34,9% a v terciárnom sektore pracovalo

3446 obyvateľov, čo predstavuje 55,4% z celkového počtu EA obyvateľov.

Vývojové trendy po r.2011
V priebehu rokov 2011-2015 sa v celkovom vývoji
dovateľný

počtu obyvateľov

neprejavili výrazné zmeny. Sle-

je trend poklesu počtu obyvateľstva, keď celkový počet obyvateľov sa prakticky od roku

2001 stále znižuje. Celkový vývoj počtu obyvateľov mesta ovplyvňuje tak prirodzený vývoj, ako aj
migrácia
Tabuľka

Rok

obyvateľstva.

4 Vývojové trendy po roku 2011
Počet obyvate-

rov spolu
2011

Migrácia obyvateľstva

Natal1ita/Mortalita

Prisťahovaní

Odsťahovaní

129

213

-84

113

100

+13

Narodených

saldo

Zomretých

saldo

2012

12843

130

240

-110

114

120

-6

2013

12715

112

246

-135

120

118

+2
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Rok

1

I

Počet obyvate- . Migrácia obyvateľstva
ľov spolu
·

1

p n:~a hovam, ;_ Odsťa hovam,

saldo

i

--- N~talita/Mortalita
- - ·-------,
Narodených Zomretých
saldo

2014

12559

148

300

-152

110

106

+4

2015

12491

180

240

-60

106

102

+4

699

1239

-S40

S63

546

+17

Spolu

Zdroj: MÚ Zlaté Moravce 2016, údaje sú k 31.12.príslušného roku

2.5.2

Požiadavky a ciele riešenia

Pri úvahách o predpokladanom vývoji počtu obyvateľov mesta je potrebné zohľadniť demografické
vývojové trendy, naznačujúce stagnáciu resp. v okresnom priemete znižovanie počtu obyvateľov.
(Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 - INFOSTAT 2008 a Prognóza vývoja obyvateľstva

v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035 - Prognostický ústav SAV INFOSTAT). Na dru-

hej strane je potrebné vziať do úvahy potenciál mesta, územnotechnické predpoklady, výhodnú polohu mesta vo vzťahu na nadradenú infraštrukturálnu sieť a jeho hospodársko-sídelný potenciál, ako
aj potenciálny priestor v súvislosti s vysúvaním niektorých aktivít viazaných na nitriansky land Rower.
Úvahy o vývoji počtu obyvateľov v ÚPN mesta formulovať:
•

v dvoch variantoch v koncepte ÚPN mesta na základe zhodnotenie demografických trendov
vývoja obyvateľstva (prirodzenou menou a možnou plusovou migráciou z pohľadu atraktivity
lokality mesta v regióne), retrospektívneho vývoja obyvateľstva ako aj zhodnotenia rozvojového potenciálu mesta,

•

prostredníctvom územnoplánovacích nástrojov vytvárať podmienky pre postupné zvrátenie
poklesu obyvateľstva prejavujúceho sa v poslednom desaťročí,

•

v rámci UPN pripravovať priaznivé podmienky pre skvalitnenie vekovej štruktúry obyvateľ
stva mesta a možný budúci rast obyvateľstva z vlastných zdrojov, (tvorba nových pracovných
príležitostí, etablovanie nových investorov a pod) na realizáciu ekonomických aktivít,

•

vzhľadom na negatívny trend migrácie obyvateľstva z mesta vytvárať územnotechnické pod-

mienky pre stabilizáciu
•

obyvateľstva

v meste,

v návrhu zohľadniť nové rozvojové impulzy a premietnuť ich vplyv na vývoj počtu obyvateľov
(trvalú a pracovnú migráciu)

•

pre naplnenie rozvojových scenárov zabezpečiť priestorové a územnotechnické podmienky,
dostatočnej

vrátane
•

v súvislosti s celkovým rozvojom mesta, v návrhovom období uvažovať s trendom zlepšenia
vekovej štruktúry

•

územnej rezervy,

vytvárať

obyvateľov

mesta,

územnotechnické podmienky v meste na znižovanie podielu obyvateľstva odchádza-

júceho za prácou mimo trvalého bydliska,
•

počítať

so zvyšovaním zastúpenia malých a stredných podnikateľov, naviazaných na nosné

výrobné podniky v regióne,
•

v návrhovom období počítať najmä s postupným výraznejším rozširovaním počtu pracovných
príležitostí v terciárnom sektore (služby), resp. aj v kvartéri (vedec.-výskum. základňa a pod.).
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2.6

Osobitné požiadavky na urbanistickú
kompozíciu mesta

2.6.1
•

Základné princípy a požiadavky
vytvoriť jasnú kompozičnú schému mesta a túto vyjadriť v návrhu priestorového a funkčno

prevádzkového riešenia,
•

vytvoriť

urbanistickú kompozíciu zastavaných plôch a prírodných prvkov s prepojením na kra-

jinné prostredie,
•

zachovať

identitu jednotlivých častí mesta Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy, ich priesto-

rové kompozičné zásady a charakteristickú funkčnú skladbu,
•

rešpektovať

vymedzenú pamiatkovú zónu mesta a „Zásady ochrany, obnovy a prezentácie

hodnôt pamiatkovej zóny mesta Zlaté Moravce".

2.6.2

Kostra urbanistickej kompozície

Kompozičná

kostra mesta, vyjadrená ťažiskovými priestormi a kompozičnými osami, predstavuje zá-

kladnú bázu priestorovej a funkčno-prevádzkovej organizácie mesta. V ÚPN je potrebné prehodnotiť
a navrhnúť kostru urbanistickej kompozície, riešiť problémy existujúcich ťažísk a osí a doplniť nové
významné ťažiská a osi (vychádzajúc z potenciálnych ťažísk), ktoré posilnia kompozičný systém usporiadania mesta, zvýšia mieru polyfunkcie a podporia tvorbu a rozvoj verejných priestorov.

Ťažiskové priestory
Hlavný ťažiskový priestor (mestské centrum) s celomestským až nadmestským významom:
•

Historické centrum - Námestie Andreja Hlinku a priľahlé ťažiskové územie - predstavuje
hlavné ťažisko celkovej kompozície mesta, s lokalizáciu hlavnej dominanty mesta - farským
kostolom sv. Michala Archanjela,

Vedľajšie ťažiskové

•

priestory (podružné mestské centrá) s mestským resp. zonálnym významom:

Tekov - priestor križovania ulíc Hviezdoslavova, Duklianska a Továrenská s existujúcimi zariadeniami občianskej vybavenosti - s možnosťou doplnenia,

•

Zimný štadión - priestor pri mestskom zimnom a futbalovom štadióne a nákupnom centre
Kaufland s možnosťou rozvoja,

•

Autobusová stanica (potenciálne ťažisko) - priestor mesta s najväčšími kvalitatívnymi rezervami - potreba dotvorenia kvalitného podružného mestského centra a verejného priestoru,

•

Poliklinika (potenciálne ťažisko) - priestor pre posilnenie vybavenosti a zvýšenie kvality verejných priestorov.

Doplnkové ťažiskové priestory (subcentrá, mikrocentrá) s lokálnym významom sú tvorené menšími verejnými priestormi a majú doplnkový charakter:
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Predstaničný

•

priestor - pri železničnej stanici na Staničnej ulici s funkčnou a priestorovou re-

zervou na kvalitatívne zlepšenie,
Duklianska (potenciálne ťažisko) - priestor pre posilnenie vybavenosti v nadväznosti na kom-

•

pozičné

osi, pri predpoklade južného rozvoja mesta,

•

Prílepská (potenciálne ťažisko) - priestor na doplnenie a rozvoj polyfunkčnej vybavenosti,

•

Calex (potenciálne ťažisko) - priestor pri vstupe do významných výrobných podnikov s rezervou pre doplnenie občianskej vybavenosti v nadväznosti na potrebu dobudovania parkovacích
kapacít a potreba zvýšenie kvality verejných priestorov.

•

Mikrocentrá: Žitava, Mojmírova, Zvonica (Chyzerovce), Mlyn (Chyzerovce), Park (Prílepy),
Hlavná (Prílepy).

Preveriť

potrebu doplnenia lokálnych centier formou zvýšenia miery polyfunkcie v monofunkčnej

predmestskej zástavbe, najmä v urbanistických obvodoch Ďateliniská, Funduše, Domky a Za parkom.
Kompozičné

Prírodné

osi

kompozičné

osi

Nosnými kompozičnými osami prírodného charakteru sú rieka Žitava a Hostiansky potok s priľahlými
nábrežiami, ktoré je potrebné revitalizovať, vhodnými opatreniami aktivizovať a zapojiť do organizmu
mesta a prepojiť s ťažiskovými plochami sídelnej zelene (mestské parky, verejná zeleň) a s prvkami
krajinnej zelene v jeden organický celok.

Sídelné

kompozičné

osi

Hlavné kompozičné osi nadväzujú na hlavné a vedľajšie ťažiskové priestory sú v súčasnosti podporené
zástavbou s vysokou mierou polyfunkcie:
•

Hlavná kompozičná os prechádzajúca od Námestia A. Hlinku cez Župnú a Hviezdoslavovu
ulicu po ťažiskový priestor Tekov,

•

Hlavná kom pozičná os prechádzajúca od ťažiskového priestoru Tekov po Továrenskej ulici cez
ťažiskový priestor Zimný štadión smerom na Žitavany.

Vedľajšie (podružné) kompozičné osi, dopÍňajúce hlavné kompozičné osi, sú vedené:
•

Hviezdoslavova ulica od ťažiskového priestoru Tekov smer Martin nad Žitavou,

•

Ulice Duklianska, 1. mája a Sládkovičova, tvoriace podporný kompozičný okruh k hlavnej
kompozičnej

•

osi s potrebou zvýšenia miery polyfunkcie,

Bernolákova ulica po potenciálny ťažiskový priestor Poliklinika je v súčasnosti jednostranne
podporená zástavbou s vysokou mierou polyfunkcie s rezervou na doplnenie,

•

Ulica Slovenského národného povstania podporená areálmi občianskej vybavenosti,

•

Prílepská ulica s rezervou rozvoja polyfunkčnej zástavby.

Doplnkové kompozičné osi, dopÍňajúce hlavné a vedľajšie kompozičné osi, pričom sú vedené:
•

Bernolákova ulica, smer Park mládeže a Žitavany,

•

Sládkovičova

•

Prílepská kompozičná os od cesty 111/1626 po park.

a Chyzerovecká ulica,
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KOMPOZIČNÉ OSI

PRIESTOROVÉ DOMINANTY

III h~vná
111111

Severojužné návršie (PelúsKy.
Martinský breh, Háj, Moravské
jarky. To bolky)

vedlaJšia

111111 doplnková

-

Žitava, Hostiansky potoK
Ťažiskové plochy sídelnej zelene

CENTRÁLNE PRIESTORY
historické centrum
chýbajúci fatiskový priestor

VÝŠKOVÉ DOMINANTY
O

technická dominanta

O

sídelná dominanta

ŤAŽISKOVÝ PRIESTOR

BARIÉRY

Q

!\/'Iv fyzická líniová bariéra
vizuálna líniová bariéra
priestorová bariéra

Qvedľajši

Q
Q

ved laJši (potenciálny)

doplnkový
doplnkový (potenciálnv )

URBANISTICKÁ KOMPOZÍCIA

Zásady tvorby kompozičnej kostry
Z hľadiska vnútorných štruktúr mesta je potrebné sa orientovať na funkčné dobudovanie, kompozičné

stvárnenie a rozvoj:

•

ťažiskových

priestorov- uzlov, ktorých potenciál je potrebné vhodnými funkčnými a kompo-

zičnými prvkami definovať a vzájomne previazať, s cieľom vytvorenia nosnej siete vzájomne

prepojených verejných priestorov (mestských centier) v hierarchii od centrálneho po obvodové, ktoré v celkovej štruktúre mesta resp. mestských časti mali kultúrno-historický podtext
a v súčasnosti si vyžadujú oživenie ich génia loci,
•

hlavných a vedľajších historicky založených kompozičných osí, ako aj novonavrhovaných tak
aby vytvárali jasný a funkčný systém vnútornej štruktúry mesta,

•

prehodnotiť

možnosti založenia podporných lokálnych centier, dotvárajúcich základnú sieť

verejných priestorov mesta.

Charakteristické mestské kompozičné prvky
Rešpektovať

charakteristické kompozičné prvky tvoriace identitu mesta:

•

výšková dominanta - Farský kostol sv. Michala Archanjela,

•

významné sídlené priestorové dominanty (Mestský park, Park mládeže, mestský cintorín
s parkom pri mauzóleu rodiny Migazzi a mestský športový areál),

•

kultúrno-spoločenské dominanty (Župný dom, Kaštieľ Migazziovcov, Gymnázium J. Kráľa,

Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kalvária),
•

sídelné verejné priestory (námestia, verejné uličné priestory, vnútrobloky a pod.),

•

prírodné kompozičné osi -vodné toky Žitava a Hostiansky potok so sprievodnou zeleňou.

2.6.3
•

Stabilizácia a previazanie urbanistickej štruktúry
v stabilizovaných urbanistických štruktúrach, ktoré sú z hľadiska kompozície reprezentované
ucelenými a usporiadanými územnými celkami, podporovať dotváranie a stabilizovanie charakteristického obrazu a usporiadania a nepripustiť nevhodnými zásahmi ich urbanistickú
a architektonicko-estetickú degradáciu; vychádzať pri tom z princípu rešpektovania existujúcej zdravej vnútornej štruktúry mesta a sústrediť sa na optimalizáciu existujúcej funkčnej
a priestorovej kompozície bez zásadnej priestorovej prestavby,

•

venovať pozornosť funkčnej

a priestorovej stabilizácii a dotvorenia centra mesta a priľahlého

územia polyfunkčnou mestskou zástavbou (v súlade s požiadavkami pamiatkovej zóny) s cieľom

•

zastavenia urbanistickej dezintegrácie centra,

v koncepte ÚPN mesta variantne preveriť možnosť transformácie problematických a nevhodných prvkov narúšajúcich urbanistickú štruktúru (napr. veľkoplošné obchodné, logistické
alebo výrobné areály, neefektívne využívajúce územie a degradujúce kvalitu zástavby) najmä
v centrálnych polohách, ich urbanistické a estetické dotvorenie a previazanie s mestom,

•

riešiť

humanizáciu panelových sídlisk a ich zapojenie do organizmu mesta, hlavne pri „tvrdých

prechodoch" medzi starou a novou zástavbou,
•

v riešení priestorovej štruktúry a kompozície mesta je potrebné venovať sa priestorom styku
rozdielnych urbanistických celkov, ktoré svojim potenciálom môžu prispieť k zvýšeniu hodnôt
urbánneho prostredia.
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2.6.4

Dostupnosť a priestupnosť územia

Zabezpečiť

lepšiu priestupnosť a dostupnosť jednotlivých častí územia:

•

revitalizovať, vytvoriť

•

doplniť

•

podporiť tvorbu

a vzájomne prepojiť verejné priestory s dôrazom na bezbariérovosť,

a posilniť pešie a cyklistické ťahy,

preveriť

pasáží, prepojení, chránených dopravných prechodov a riečnych premostení;

možnosti sprístupnenia a prepojenia uzatvorených dvorov s prevahou občianskej vy-

bavenosti najmä v centre mesta,
•

preveriť

možnosti prerušenia alebo rozčlenenia priestorových bariér najmä v blízkosti centra

(napr. areály výroby, logistiky alebo vybavenosti s obmedzeným prístupom verejnosti), ktoré
blokujú rozvoj a prepojenie jednotlivých častí mesta.
•

minimalizovať umiestňovanie
medziť

nových líniových bariér (dopravných alebo technických) a za-

vzniku plošných urbanistických bariér v zastavanom území (ktoré narúšajú urbanis-

tické a komunikačné väzby) a krajine (ktoré narúšajú prírodné koridory alebo fragmentujú
prírodné celky).

2.6.5

Krajinný obraz, silueta mesta a estetika verejného
priestoru

Klásť veľký

dôraz na zachovanie existujúceho krajinného obrazu a prírodného charakteru vizuálne ex-

ponovaných polôh mesta - najmä severojužného návršia (Pelúsky, Martinský breh, Háj, Moravské
jarky, Tobolky), ktoré tvorí významný prvok siluety mesta:
•

zachovať vinohradnícka-rekreačný charakter lokality a nerozvíjať funkciu bývania najmä v juž-

nej časti (ulice Viničná, Dolné vinice a Do Kratin) a v severnej časti (nad tehelňou),
•

prípadnú premenu existujúcich rekreačných záhrad a vinohradov na funkciu bývania v dotyku
s mestom (ulice Martinský breh, Šafranická, Hájová a Do Remancií) priestorovo exaktne vymedziť

a striktnou reguláciou zabezpečiť citlivé a koncepčné urbanistické dotvorenie lokality

s nízkou intenzitou zástavby a zachovaním vysokého podielu zelene; neumožniť rozvoj zástavby na hrebeni návršia nad vrstevnicou 220 m n. m.,
•

limitovať

dobývací priestor a priestor skládky v súčasných hraniciach (po dokončení ťažby

a uzavretí skládky rekultivovať tieto priestory).
Dotvárať

mestskú siluetu v nadväznosti na existujúcu výškovú konfiguráciu a prevažujúci ráz mesta

najmä v súlade s urbanistickými a esteticko-kompozičnými zásadami pamiatkovej zóny:
•

chrániť významnú

historickú dominantu mestskej siluety- Farský kostol (vrátane diaľkových

pohľadov),

•

zamedziť

narúšaniu mestskej siluety nekoncepčným umiestňovaním výškových dominánt,

•

prehodnotiť

technické výškové dominanty mesta - komíny mestskej teplárne a pôvodného

areálu Calex (v súčasnosti mimo prevádzky).
Minimalizácia rušivých vplyvov vizuálnych bariér (najmä nadzemné stavby dopravnej a technickej infraštruktúry) a vizuálneho smogu (reklamné stavby) na krajinný obraz a mestské prostredie.
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Osobitné požiadavky na obnovu,

2.7

prestavbu a asanácie mesta
V návrhu rešpektovať podmienky ochrany kultúrneho a historického dedičstva, s dôrazom na
ochranu územia pamiatkovej zóny mesta Zlaté Moravce, objektov zapísaných v ústrednom zozname
pamiatkového fondu, ako aj nezapísaných, ktoré z pohľadu kultúrnohistorickej kontinuity tvoria genius loci mesta.
Rovnako klásť dôraz na ochranu a rešpektovanie archeologických lokalít nachádzajúcich sa na území
mesta.

Požiadavky a ciele riešenia
Pri obnove, prestavbe, príp. asanácii jednotlivých častí mesta je potrebné rešpektovať nasledovné
požiadavky:
•

vychádzať

z princípu zachovania identity mesta, resp. mestských častí, podporovať obnovu

najmä NKP, pamätihodností mesta a ich historicky založené väzby v urbanistickej štruktúre,
•

vytvoriť

podmienky pre zachovanie kultúrneho a historického dedičstva s dôrazom na

ochranu územia pamiatkovej zóny,
•

zabezpečiť

predpoklady pre obnovu a prestavbu nefunkčných a zanedbaných území, tzv.

„Brownfieldov": 4
o

premenou na polyfunkčnú mestskú zástavbu (najmä nefunkčný areál Poľnonákupu
na Bernolákovej ulici),

o

prehodnotením spôsobu priestorového usporiadania a funkčného využitia (najmä
nevyužívané

časti

pôvodného výrobného areálu Ca lex,

nefunkčný

hospodársky areál

pri Žitavanoch, nefunkčné stavby v MČ Chyzerovce),
•

preveriť možnosť

reanimácie, adaptácie alebo zmeny prvkov v rámci čiastočne nefunkčných

území alebo nevhodne využívaných území4 s cieľom zvýšenia kvality mestského prostredia
(najmä areál nemocnice, priestor polikliniky, amfiteáter, areál KAS na Bernolákovej ulici,
areál za ČS Slovnaft na Továrenskej ulici, priestor pri vstupe do areálu Rentals, priemyselná
ČOV, areál teplárne s komínom, areál depa železníc, areál poľnohospodárskeho družstva

a priestor za bývalým mlynom v MČ Chyzerovce),
•

preveriť možnosť

priestorovej a funkčnej transformácie území s nízkou kvalitou zástavby4 na

územia s vyššou kvalitou zástavby a možným novým funkčným využitím (priestory a územia
na Továrenskej ulici a pri rieke Žitava),
•

pri novej výstavbe, dostavbe a prestavbe postupovať v súlade s podmienkami platnej legislatívy o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov5, v zmysle ktorého je kultúrnou pamiatkou aj nehnuteľná a hnuteľná vec resp. nález neodkrytý zistený metódami archeologického výskumu,

4

Kapitola 16.1, Prieskumy a rozbory Územného plánu mesta Zlaté Moravce (2017)

5

zákon č. 49/2002 Z.. z o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
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•

zhodnotiť

a navrhnúť na prestavbu len tie územia, ktoré svojou súčasnou kvalitou a stavom

nevyhovujú požiadavkám na kvalitu života, príp. sú limitom pre realizáciu zámerov verejného
záujmu (dopravné stavby regionálneho resp. nadregionálneho významu),
•

revitalizáciu resp. regeneráciu prostredia riešiť formou dotvárania pri zachovaní všetkých kultúrno-historických hodnôt prostredia a zachovaní individuálnych hodnôt architektúr jednotlivých období.
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2.8

Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy

2.8.1

Cestná doprava

Do ÚPN mesta premietnuť požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho samosprávneho kraja v znení následných zmien a doplnkov:
•

riešiť nové trasovanie cesty 11/511 mimo zastavané územie mesta -v koncepte ÚPN preveriť

variantné riešenie obchvatu mesta - s cieľom maximálneho odľahčenia centra mesta od tranzitnej a nákladnej dopravy,
•

prehodnotiť funkčnú a priestorovú potrebu preložky prieťahu cesty 11/511, navrhovanej v in-

taktnom koridore v predÍžení Duklianskej ulice a napojením na cestu 1/65 v MČ Chyzerovce.
V ÚPN mesta preveriť možnosť dobudovania roštovej siete ZAKOS/DOKOS doplnením chýbajúcich
úsekov a prepojení v pozdÍžnom a priečnom smere, s cieľom rozloženia dopravnej záťaže do viacerých paralelných trás a zníženia environmentálneho dopadu dopravy v meste.

Preveriť možnosť

dopl-

nenia chýbajúcich úsekov DOKOS na úrovni obslužných, dopravne významných MK a to najmä:
•

Robotnícka - most Žitava - Čajkovského/Továrenská - Rázusova/Priemyselná,

•

Bernolákova - Tekovská - most Žitava - Pri štadióne/Továrenská,

•

Priemyselná - na brehu Hostianskeho potoka - smer 1.mája - SAD/Logistické centrum,

•

Chyzerovce - posilnenie pozdÍžnych vzťahov U03-UOU013 MK Záhradníckou.

2.8.2
•

Železničná doprava
V zmysle ÚPN R Nitrianskeho kraja uvažovať s elektrifikáciou a technickou modernizáciou
trate

č.141

(Leopoldov) - Nitra - Kozárovce, vrátane vyrovnania oblúkov na severovýchod-

nom okraji intravilánu.
•

Zaoberať sa možnosťami zlepšenia železničnej mobility a jej nadväznosti v dopravnom reťazci

denných ciest.
•

2.8.3
•

Preveriť možnosti využitia nákladnej železničnej dopravy pre výrobné a logistické areály.

Hromadná doprava
Preveriť možnosť vytvorenia Integrovanej osobnej železničnej a autobusovej dopravy, s cieľom

vytvorenia

tívnych
•

účinkov

účinného

nástroja regulovania nežiadúcej automobilovej dopravy a jej nega-

v priestore mesta Zlaté Moravce.

Prehodnotiť v koncepte ÚPN funkčno-prevádzkovú organizáciu autobusovej stanice s cieľom

vytvorenia bezkolíznej a bezpečnej prevádzky pre všetkých účastníkov dopravy.

2.8.4
•

Statická doprava
Preveriť možnosť vybudovania nových parkovacích plôch alebo zariadení v bližšom okolí cen-

tra mesta, s cieľom zníženia zaťaženia centra mesta.
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Preveriť možnosť

•

obmedzovania počtu parkovacích plôch najmä v centre mesta, ako účin

ného nástroja regulovania individuálnej dopravy v meste.
S cieľom upokojenia dopravy a zvýšenia bezpečnosti v centre mesta preveriť možnosti zjed-

•

nosmernenia obslužných ulíc najmä v sídliskách, na ktorých v súčasnosti na jednom jazdnom
pruhu parkujú vozidlá a znemožňujú prejazdnosť MK.
Preveriť

•

možnosti riešenia zvýšených nárokov na statickú dopravu na sídliskách pomocou

hromadných parkovacích garáží.
Preveriť možnosť dobudovania parkovacích plôch pre potreby zamestnancov a návštevníkov

•

výrobných areálov na Továrenskej ulici a rezervného parkoviska pre NAD.

2.8.5

Cyklistická a pešia doprava

Podporiť

preferenciu pešej a cyklistickej dopravy pred automobilovou dopravou vo verejných priesto-

roch mesta, najmä v centre, v ťažiskových uzloch a na kompozičných osiach. Vytvoriť vhodné podmienky vlastnej infraštruktúry pre cyklistickú dopravu, resp. vedením cyklistických ťahov po jednosmerných MK najnižšej funkčnej úrovne (C2 a C3, ale aj po Dl) vo väzbe na vodné toky a krajinu. Preveriť

využitie potenciálu mesta pre vytvorenie základnej cyklistickej siete a peších ťahov (s bezpeč

ným pohybom cyklistov a chodcov) najmä v koridoroch:
•

Hostiansky potok s oboma hrádzami, rieka Žitava po oboch hrádzach po okraj intravilánu m.
č. Chyzerovce s väzbou na mestské centrum a ostatné ťažiskové priestory, mestské parky,

športový areál a na krajinu,
•

cyklistické a pešie prepojenia obytných sídlisk, predmestskej rodinnej zástavby s centrom
mesta (napr. vnútorný mestský koridor: Pošta - MK J. Kráľa - OC Billa - dvor OC Tesco/Drevona -vnútroblok MK Mládeže -Školská -žel. Stanica), mestskými parkami, športovo-rekreačným

•

zázemím mesta a výrobnými areálmi na periférii,

prepojenie cyklosiete mesta Zlaté Moravce na susedné obce, regionálne cyklistické ťahy
okresu a susediace regióny.

Župnú ulicu formovať v návrhu ako hlavný mestský bulvár s kombináciou dopravných a spoločen
ských funkcií, vo väzbe na „zelené" priestory mesta.

2.8.6

Dopravné závady

V ÚPN preveriť možnosť riešenia zistených bodových, líniových a priestorových závad, ktoré majú výrazný vplyv na kvalitu života a environmentálne podmienky (bezpečnosť, plynulosť vnútornej dopravy
individuálnej a MHD, prevádzkové náklady a pod.):

2.8.6.1
•

Bodové závady

BZl - dvojkrižovatka MK 1.mája/Mlynská/Tesco/Nábrežie za majerom: výjazdy/vjazdy ťažkej
NA a BUS po oboch stranách rieky Žitava výrazne prispievajú ku kongesciám na hlavnej MK,

•

BZ2 - križovatka 1.mája/Duklianska/nábrežie Žitavy: skracovanie jázd NA cez MK 1.mája
(svojvoľný odklon z Župnej ulice), ale najmä spätné jazdy Továrenská - Duklianska - 1.mája
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a zásobovanie obrovského centrálneho priestoru obchodov (Tesco, Tekov, Drevona), návštevnosť preexponovanej obchodnej zóny v centre mesta spôsobujú zdržania v križovatke, sú

tiež bariérou pre U03 a U07.
•

BZ3 -Továrenská-vjazdy/výjazdy z OC Pri Kauflande + ČSPL: najmä zásobovacie NA s prívesmi spôsobujú kongescie odbočovaním v ranných špičkách+ návštevníci odkázaní na OA
spôsobujú problémy odbočovaním v popoludňajších špičkách: obmedzenie jázd v priamom
smere do výrobných areálov, denné intenzity sú 8629 voz./deň (2. najzaťaženejší úsek ZAKOS
mesta), zdroj informácií: dotazníky veľkých firiem na Továrenskej;

•

BZ4 - Továrenská -vjazd/výjazd Zelená MK: podľa dotazníkov objem ciest 900 zam. = 500
OA v ranných aj popoludňajších špičkách (do práce), ťažká NA 26/šp.h. šírka MK 5,50 m, bez
čakacích

•

priestorov v zóne, obmedzenia: ako v BZ3;

BZ5 - Továrenská -vjazd/výjazd do areálu CALEX/SECOP: rovnaké problémy manévrovania
z/do hlavnej komunikácie ako BZ4, objem jázd v špičkách: 1300 zam. = 520 OA, ťažká NA
32/šp.h, výjazdy v priebehu dňa cca 180 OA/ do prúdu 8629 voz/deň;

•

BZ6 Továrenská -vjazd/výjazd parkovisko areálu vpravo+ štvrť bývania: nekontrolovateľné
rýchle jazdy vozidiel z/do extravilánu na konci zástavby mesta v priamej trase, možné kolízie
s odbočujúcimi vozidlami vpravo/vľavo;

•

BZ7 - križovatka Sládkovičova/1.mája: krátka vzdialenosť medzi križovatkami PZ1aBZ7, skracovanie jázd a obchádzanie prejazdov ťažkých NA cez Župnú ulicu, sú dôvody, prečo mesto
pripravuje prestavbu križovatky na MOK, DSP2012;

2.8.6.2 Priestorové závady
•

PZl - priestor 2 križovatiek na Námestí Andreja Hlinku - stret dopravných prúdov z ciest
11/511- Sládkovičova a Župná, 111/1624 Bernolákova, 111/1628 Prílepská s vysokými intenzitami
dopravy r.2015 - Župná = 9335 sk.voz/deň, Prílepská = 7660 voz/deň, SNP= 3940 voz/deň,
Sládkovičova= 2438 voz/deň., vrátane kolízií peších a cyklistických ťahov, s koncentrovanou

OV služieb na Župnej ulici,
•

Nám. A. Hlinku) na cestu lll/1624 (ul. Bernolákova) a pri vjazde do križovatky z cesty 111/1625
(ul. SNP},

•

nakoľko

táto križovatka je odsadená";

PZ2 -vnútroblok medzi MK Župná/Chalupku/Tempo/Migaziho/J.Kráľa/Pošta: divoké vynútené parkovanie na všetkých plochách - štrkových, chodníkoch, trávnikoch, ne prejazdné MK,
pripojenia cez MK S.Chalúpku, Migaziho a pred Poštou obmedzujú plynulosť dopravy na MK
Župnej, aj do dvorov blokov pôvodnej zástavby, zlá orientácia v priestore, jednosmerná prevádzka znásobuje dopravné zaťaženie ulíc, peší bez chodníkov;

•

PZ3 - komunikačný priestor medzi OC Billa/parkoviskom a AS: záber koridoru oboch brehov
Žitavy - znemožňuje promenádu chodcov a cyklistov, prekomunikovaný na úkor pohybu
chodcov, cestujúcich, verejnej zelene, sťažený prístup k nábrežiu riečky;

•

PZ4 - vnútro blok koncentrovaných objektov obchodu: Tekov, Tesco, Lidl, DM, AB Drevo na
tiež s obchodmi:

monofunkčné,

predimenzované nádvorie parkovísk, obmedzenie pobytovej
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funkcie vo vnútri „dvora", bez zelených plôch a bez chodníkov naprieč, bez väzby na AS, znehodnotené bývanie v zostatkovej štruktúre pôvodných RD aj vilového typu bez zelene;
•

PZ5 - železničné priecestie s cestami 111/1661 Hviezdoslavova/111/1614 Tehelná a MK Staničná

2.8.6.3 Líniové dopravné závady
•

LZl- Chyzerovecká ulica v starej pôvodnej vidieckej štruktúre: MK
otvorených priekop,
ťažkej

•

neprehľadné

kľukatá,

odvodnenie do

parkovanie a zastávky RD, nechránení cyklisti v HDP, podiel

dopravy= 12%;

LZ2 - Župná ulica v celej dÍžke prieťahu cesty 11/511: vysoké intenzity regionálnej cestnej dopravy (podiel ťažkej dopravy je 7 % z 9335 voz/deň), v ťažiskovom koridore centra mesta
s koncentráciou služieb a obchodu parterového typu, koncentrácia chodcov parkovacích manévrov pozdÍžneho, šikmého a kolmého radenia,

•

LZ3 - Robotnícka ulica od Župnej k VŠ: MK v stiesnených priestorových podmienkach s úzkym
chodníkom, nekoordinované parkovanie OA, obmedzené vstupy do objektov bývania a OV;

•

LZ4 - Mlynská ulica -AS - OC Billa: záber koridoru oboch brehov Žitavy znemožňuje promenádu chodcov a cyklistov, prejazd ťažkej ND a autobusov obmedzuje pohyb chodcov, cestujúcich, verejnej zelene, sťažený prístup k nábrežiu riečky;

•

LZ5 - Bernolákova ulica od Vajanského po koniec intravilánu: neusporiadaný verejný priestor
pre chodcov cez MK, vysoký podiel ťažkej ND, nemestský cestný profil C7,5/50, odvodnenie
do krajníc bez obrubníkov, neprehľadné parkovanie pred vstupnými bránami do výrobných
areálov;

•

LZ6 - Továrenská cesta 11/511: prieťah v celej dÍžke zastavaného územia I= 8629 sk.voz/deň,
z toho až 11,8% ťažkej ND. V transformovanom koridore zmiešaných funkcií bývania, obchodu, škôl a športových areálov pôsobí ND zdrojová a cieľová do výrobných areálov retardačne

v križovatkách, negatívnymi účinkami (hluk, exhaláty, prach, vibrácie), prekračovaním

povolenej rýchlosti v priamej dlhej 2,2 km a pri šírke 14 m

nebezpečne

pre chodcov a cyklis-

tov v HDP (na krajniciach);

LZ lokálneho významu pre chodcov a cyklistov - nespevnené MK:
•

LZ7 - chýbajúce prepojenie areálu VŠ- Murgašova cez rieku Žitava,

•

LZ8 - chýbajúce prepojenie lávkou cez Žitavu v línii Robotnícka - Čajkovského pre pešie
vzťahy

•

za nákupmi a športom,

LZ9 - prepojenie UOB - U06 v línii Tekovská - lávka cez Žitavu - Pri štadióne pre cesty do obchodnej zóny a za prácou do výrobných areálov na Továrenskej ceste;
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2.9

Požiadavky na riešenie technického
vybavenia

2.9.1

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie pitnou vodou
Mesto Zlaté Moravce je zásobované pitnou vodou, ktorá je dopravovaná diaľkovým vodovodom
Nové Zámky- Černík - Vráble - Zlaté Moravce, ako súčasť vodárenskej sústavy Gabčíkovo. Voda je
z vodného zdroja Gabčíkovo dopravovaná výtlačným potrubím Gabčíkovo - Nové Zámky do čerpacej
stanice Dyčka-Vráble a odtiaľ je výtlačným potrubím dopravovaná do vodojemu Čierne Kľačany
2x2000 m 3 a vodojemu 2x1500 m 3 pri ÚV III. Z týchto vodojemov je zásobovaná vodovodná sieť
v meste Zlaté Moravce. Mesto Zlaté Moravce má vybudovaný verejný vodovod, ktorý bol budovaný
postupne od 50-tych rokov minulého storočia. Na území mesta sa nachádzajú aj pôvodné vodné
zdroje {RH9, RHlO, HZMl, HZM2, HZMS, HZM6), ktoré sú v súčasnosti nevyužívané.
V meste Zlaté Moravce je v prevádzke lokálny neverejný vodovod v priemyselnej zóne na severe
mesta, slúžiaci pre potreby požiarnej vody a priemyselnej vody, zásobovaný z ČS RENTALS z rieky Žitava. Ďalej sa v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce nachádzajú neverejné vodné zdroje:
•

Vodný zdroj úžitkovej vody v Školskom areáli v juhovýchodnej časti mesta,

•

Vodný zdroj v severnej časti mesta Zlaté Moravce v areáli bývalého podniku CALEX - časť Hoňovce,

vodný zdroj je v súčasnosti

nefunkčný.

Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd
Mesto Zlaté Moravce má vybudovanú jednotnú kanalizáciu vo všetkých mestských častiach, ktorá sa
začala budovať v roku 1960 a postupne sa dobudovávala aj pre novopostavené obytné štvrte

v meste. V 70-tych rokoch sa začala budovať čistiareň odpadových vôd, ktorá bola dokončená v roku
1979. Celá oblasť mesta je odkanalizovaná jednotnou kanalizačnou sústavou. Dažďové vody sú postupne odľahčované v OK a cez výustné objekty odvádzané do rieky Žitava. Na niektorých spevnených
plochách je vybudovaná dažďová kanalizácia s vyústením do Žitavy alebo do Hostianskeho potoka .
Nové

kanalizačné

stoky sú navrhované a realizované ako kanalizácia splašková.

Čistiareň odpadových vôd
Mestská čistiareň odpadových vôd bola daná do prevádzky v roku 1979. V súčasnosti MČOV Zlaté
Moravce pracuje ako mechanicko-biologická čistiareň s anaerobným zneškodnením kalov.
ČOV Zlaté Moravce leží na ľavom brehu regulovaného koryta toku Žitava, na okraji mesta pod južnou

hranicou extravilánu Zlaté Moravce - Chyzerovce, na lokalite nazývanej Kopanice pod Hradskou. Vyčistené vody sú odvádzané do rieky Žitava, vyústené cez vyustný objekt pod areálom ČOV. Projekto-

vaná kapacita ČOV Zlaté Moravce je 21 OOO EO.

Odvádzanie dažďových vôd
V meste Zlaté Moravce sú dažďové vody odvádzané jednotnou kanalizáciou a z územia mesta odtekajú cez odľahčovacie komory OK lAB, OK 2A, OK lBK, OK 2BK, OK lC Odľahčenie dažďových vôd do
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rieky Žitava je v pomere 1:3. Na niektorých spevnených plochách je vybudovaná dažďová kanalizácia
s vyústením do Žitavy alebo do Hostianskeho potoka.

Požiadavky z hladiska vodného hospodárstva
•

rešpektovať

existujúci systém zásobovania mesta pitnou vodou z diaľkového vodovodu Nové

Zámky- Černík - Vráble - Zlaté Moravce, ktorý je súčasťou vodárenskej sústavy Gabčíkovo,
zdrojom vody pre vodárenskú sústavu je vodný zdroj
•

Gabčíkovo,

rešpektovať návrhy Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 6 :
č.

o

Sústava

1 Zlaté Moravce - II. tlakové pásmo - rekonštrukcia, rozšírenie

o

Sústava č. 2 Mestská časť Zlaté Moravce rekonštrukcia prívodného potrubia - námestie

•

zahrnúť

do riešenia plánované zámery nových stavieb alebo rekonštrukcie verejného vodo-

vodu, a to najmä:

•

o

rozvádzacie potrubia DN 100 v uliciach Martinský Breh, Hájová a Pod hájom,

o

zásobovacie potrubie DN 250 pre obec Martin nad Žitavou,

preveriť

zámery verejnej kanalizácie (po vypracovaní prevádzkového poriadku) :

o

Martinský breh - kanalizačné potrubie splaškové DN 300

o

Výtlačné potrubie DN 100 splaškových vôd z obce Martin nad Žitavou do kanalizačnej

siete mesta Zlaté Moravce - zaústené do hlavného

zberača

A

o

Kanalizačné

splaškové potrubie z Topoľčianok- DN 300, zaústené do zberača D

o

Kanalizačné

splaškové potrubie z obytnej zóny Hoňovce - DN 300, zaústené do zbe-

rača

D

o

Kanalizačné

potrubie DN 800 z areálu RENTALS do zberača D

o

Kanalizačná sieť v

mestskej časti Prílepy DN 300 s výtlačným potrubím zaústeným do

mestskej kanalizačnej siete zberač BK, súčasne týmto potrubím bude napojená aj výhľadovo kanalizačná sieť obce Čierne Kľačany.

o

Dažďová

kanalizácia z areálu RENTALS DN 1200 zaústené do Hostianskeho potoka cez

výustný objekt
•

pri odvádzaní a čistení odpadových vôd zo všetkých rozvojových lokalít zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd vyplývajúce z platnej legislatívy o vodách v znení neskorších predpisov7,

•

na základe urbanistickej koncepcie rozvoja mesta vybilancovať potrebu pitnej vody a množstvo splaškových vôd,

•

rozvoj územia zosúladiť s požiadavkami vyplývajúcimi s platnej legislatívy o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov8,

•

dažďové vody zo striech a spevnených plôch v max. miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť

2.9.2

územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať,

Zásobovanie elektrickou energiou

V severnej časti územia (k.ú. Topoľčianky) sa nachádza existujúca 110/22kV rozvodňa č. R8115-Zlaté
Moravce s inštalovaným výkonom:

6

ÚPN R Nitrianskeho kraja v znení ZaD č. 1 (AU REX s.r.o.)

zákon č. 364/2004 Z. z o vodách v znení neskorších predpisov a NV SR č. 269/2010, ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd
a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku,

7

8

zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
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•

TlOl - 40MVA

•

T102 - 43MVA.

Rozvodňa

je napojená z existujúceho llOkV vzdušného vedenia:

•

č.8823

•

č.

- Zlaté Moravce - Levice

8798 - Zlaté Moravce -

Bystričany

Zaťaženie rozvodne vr. 2015 predstavovalo hodnotu 629 A

Územie mesta je zásobované z existujúcich 22kV vzdušných a káblových vedení: č. 246, č. 376,č. 321,
č . 377,č .

1053, č . 306,č . 349, č.376,č. 1139,č.247,č.369,č.240.

Na vymedzenom území mesta sa v súčasnosti nachádza 86 trafostaníc 22/0,4 kV s celkovým inštalovaným výkonom v transformátoroch 34 219 kVA a nasledovných typov a výkonov. Pre zabezpečenie
súčasného príkonu je uvedený počet transformačných staníc 22/0,4 kV dostačujúci.

Požiadavky z
•

hľadiska

zásobovania elektrickou energiou

rešpektovať existujúce vedenia a zariadenia elektrickej energie, vrátane ich ochranných pá-

siem,
•

pre zásobovanie elektrickou energiou využiť kapacity existujúcich elektrických zariadení, po
ich vyčerpaní navrhnúť nové zariadenia - trafostanice vrátane prípojok,

•

na základe urbanistickej koncepcie rozvoja mesta vybilancovať potrebu elektrickej energie,

•

v nadväznosti na urbanistickú koncepciu rozvoja navrhnúť doplnenie elektrickej siete (trafostanice) na území mesta,

•

podporovať zvyšovanie energetickej efektivity z hľadiska organizácie a usporiadania územia

a využívanie
•

obnoviteľných

zdrojov energie,

pri kogeneračných zdrojoch na výrobu elektriny a tepla postupovať v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva. 9

2.9.3

Zásobovanie plynom

V tangente južnej hranice katastrálneho územia mesta Zlaté Moravce v smere severozápad - juhovýchod je trasovaný VVTL plynovod PN 63 DN 700 (bývalý MŠP plynovod). Mesto Zlaté Moravce je zásobované zemným plynom z horeuvedeného VVTL plynovodu, prostredníctvom vysadenej odbočky,
VTL plynovodu PN 63DN 150, ako hlavný

distribučný

plynovod pre mesto.

Uvedený distribučný VTL plynovod je vedený prevažne neurbanizovaným územím, na hranici intravilánu a extravilánu mesta až k ceste Zlaté Moravce -

Topoľčianky.

Na svojej trase zásobuje VTL prípoj-

kami regulačné stanice plynu, PS a RS Zlaté Moravce mesto 15000, RS Zlaté Moravce Danfoss 5000 a
RS Zlaté Moravce Vion 2500. VTL plynovod sa rozdeľuje na dve vetvy.
•

Jednou vetvou VTL prípojkou PN63 DNlOO(cca 30m) je zásobovaná regulačná stanica plynu RS
Wienerberger, VTL/STL 3 000m3/h, umiestnená v areáli závodu Wienerberger.

•

Druhou vetvou VTL prípojkou PN63 DNlOO (cca 20m) je zásobovaná prepúšťacia a regulačná stanica RS mesto - VVTL/VTL/STL-15000m 3/h (dvojradová) situovaná pri areáli závodu Wienerberger.

9

Uznesenie č. 45/2015

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZLATÉ MORAVCE - ZADANIE - NÁVRH

34

MČ Prílepy je zásobovaná zemným plynom prostredníctvom STL 2 plynovodu PN 3 DN 63 z RS

Volkovce, Čierne Kľačany, situovanej pri obci Čierne Kľačany (zásobuje aj obec Volkovce) . RS je pripojená VTL prípojkou PN 63 DN 100 na distribučný VVTL plynovodu PN 63 DN 700.

Požiadavky z hľadiska zásobovania plynom je potrebné
•

rešpektovať

•

rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských vedení a zariadení na území

existujúci systém zásobovania mesta zemným plynom,

mesta,
•

na základe urbanistickej koncepcie rozvoja vybilancovať potrebu plynu,

•

v nadväznosti na urbanistickú koncepciu rozvoja navrhnúť doplnenie plynofikačnej siete na
území mesta,

2.9.4

Zásobovanie teplom

Zdrojmi tepla sú:
•

zdroj tepla z ktorého je zabezpečovaná dodávka tepla pre bytový a verejný sektor predstavuje centrálny zdroj tepla (CZT ), ako sústava kotolní a to kotolne na biomasu a plynové kotolne s odovzdávacími stanicami tepla,

•

zdroje tepla z ktorých je zabezpečovaná výroba a dodávka tepla pre podnikateľský sektor
predstavujú lokálne kotolne na plyn, resp. kotolne na iné médium,

•

zdroje tepla z ktorých je zabezpečovaná výroba a dodávka tepla pre bytovú výstavbu a pre
individuálnu bytovú výstavbu predstavujú lokálne zariadenia na výrobu tepla.

Zariadenia na výrobu tepla a dodávku tepla pre bytový a verejný sektor predstavuje:
•

centrálny zdroj tepla (CZT ), ako sústava kotolní a to kotolne na biomasu a plynové kotolne,

•

blokové plynové kotolne(BPK), pre viaceré bytové domy (blok) a nebytové priestory,

•

lokálne plynové kotolne (LPK), v bytovom dome, samostatne pre každý BO,

•

lokálne bytové plynové

spotrebiče,

kotle, v bytovom dome, samostatne pre každý byt.

Požiadavky z hľadiska zásobovania teplom
•

rešpektovať

•

preveriť

o

ochranné pásma existujúcich tepelných zariadení,

realizáciu strategických zámerov:
generálna rekonštrukcia rozvodového systému tepla mesta za účelom maximálneho
zníženia tepelných strát a vylúčenia porúch,

o

regulácia v dodávkach tepla vyregulovaním zásobovaných objektov t. j . vyregulovanie
diferenčných

tlakov na pätách objektov, vyregulovanie stúpačiek a osadenie termos-

tatických ventilov na bytové vyhrievacie systémy,
o

zateplenie plášťov a striech objektov zásobovaných teplom, ako aj výmena výplne
otvorov (správcami objektov),

o

v roku 2017 rozšírenie

distribučných

rozvodov tepla, plastového pred izolovaného po-

trubia o 307 metrov, napojením novej výstavby 32 bj bytovky na ul. 1.Mája,
o

v roku 2017 pripojenie plynovej kotolne Kalinčiakova 6 na CTZ, z výmenníkovej stanice VS-3, čím sa plynová kotolňa úplne zruší a bytový dom Kalinčiakova 2-10 bude
pripojený na sekudárnu vetvu štvortrubkovo na VS-3, t. j. z CTZ.
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2.9.5
•

2.9.6

Elektronické komunikácie
rešpektovať podzemné a nadzemné zariadenia a vedenia elektronických komunikácií.

Odpadové hospodárstvo

V oblasti odpadového hospodárstva je potrebné:
•

pri nakladaní s odpadmi na území mesta Zlaté Moravce sa riadiť zákonom č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, POH pre územie SR 10 a všeobecne záväzným nariadením mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce,

•

pre separovaný zber odpadu využívať strediská zriadené na území mesta,

•

pre lokálny separovaný zber odpadu uvažovať s veľkokapacitnými vertikálnymi systémami
zberu komunálneho odpadu,

•

pre zabezpečenie zneškodňovania odpadov využívať skládku odpadov, ktorú prevádzkujú
Technické služby mesta Zlaté Moravce,

•

pri zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov postupovať v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva.11

10

POH Slovenskej republiky na roky 2016-2020, schválený uznesením vlády SR č . 562 zo dňa 14. 10. 2015

11

Uznesenie č. 45/2015
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2. 1O Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu

krajiny, na ochranu prírodných zdrojov,
ložísk nerastov všetkých ostatných
chránených území a ich ochranných
pásiem vrátane požiadaviek na
zabezpečenie

.

,

ekologickej stability

uzem1a
V zmysle platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 12 v riešenom
území rešpektovať chránené územie:
•

chránený strom Platan,

•

územie Natura 2000 - vo východnej časti na lesnej pôde sa nachádza navrhované územie európskeho významu SKUEV0873 Čierny vrch s celkovou výmerou 704,28 ha (z toho sa na
území mesta 40 ha).

Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability, ktorý bol schválený v rámci ÚPN regiónu

Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 (2015) sa na území mesta nachádzajú tri prvky
RÚSES, ktoré je potrebné rešpektovať:
•

regionálny hydrický biokoridor Žitavy (stav) - vodný tok s brehovými porastmi, v intraviláne

mesta je vodohospodársky upravený,
•

regionálny hydrický biokoridor Hostianskeho potoka (stav) - vodný tok s brehovými

•

porastmi a priľahlými plochami TIP,
regionálny terestrický biokoridor tiahnuci chrbtom Stráne - návrh.

Pre účely Krajinnoekologického plánu mesta bolo v riešenom území vymedzených 6 biokoridorov,
z toho 4 hydrické a 2 terestrické. A dve miestne biocentrá. Biokoridory sú viazané na prirodzené ale aj
umelé líniové prvky v krajine a prepájajú plošné prvky územného systému ekologickej stability.

2.10.1 Ochrana prírody a tvorba krajiny
•

rešpektovať

prvky miestneho územného systému ekologickej stability v zmysle návrhu špeci-

fikovanom v Krajinnoekologickom pláne,
•

chrániť

krajinnú štruktúru a krajinu v zmysle platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny

v znení neskorších predpisov 13 a Dohovoru o krajine ako !imitujúci faktor rozvoja,

12

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

13

zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
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•

chrániť a rozvíjať významné krajinné prvky, ktoré prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability

územia, dotvárajú ekologickú sieť v krajine - ide najmä o vodné plochy a toky a plochy krajinnej zelene v podobe brehových porastov vodných tokov, medzí, lesíkov, remízok, nelesnej
drevinnej vegetácie, kosných lúk a pasienkov, ktoré prispievajú k zadržiavaniu dažďovej a povrchovej vody v území,
•

osobitný dôraz klásť na revitalizáciu vodných tokov v rámci mesta (Žitava a Hontiansky potok)
s cieľom prinavrátenia ich pôvodného významu, zapojenia do mestskej štruktúry, ako súčasti
tvorby kvalitných a ekologických mestských priestorov, s možnosťou využitia pre športovorekreačné

a kultúrno-spoločenské účely a znovu vytvorenia väzby medzi týmto významným

vodným elementom a mestom,
•

rešpektovať

a chrániť vinohradnícku krajinu.

2.10.2 Mestská a krajinná zeleň
•

pri špecifikovaní funkcie jednotlivých plôch zelene v meste vychádzať z identifikácie špecifikovanej v rámci prieskumov a rozborov a navrhnúť ich budúce využitie v kontexte celkového
rozvoja mesta v členení na mestské parky, menšie parkové plochy, špeciálnu zeleň (cintoríny), ochrannú
hrady,

•

zeleň, izolačnú zeleň,

rekreačná zeleň

•

Kráľa,

zeleň

komunikácií a vodných tokov, zá-

a pod.,

rešpektovať, revitalizovať

park, Park Janka

sprievodnú

a obnoviť mestské parky a významné parkové plochy: Mestský

Park pri Mauzóleu rodiny Migazzi a Park mládeže,

zvýšiť podiel parkovo upravených plôch v meste a v mestských častiach, doplniť a revitalizovať malé parkovo upravené plochy v meste, tak aby plnili estetickú, klimatickú a rekreačnú
obyvateľov

funkciu pre
•

usmerňovať

a návštevníkov,

podiel mestskej zelene, jej dostupnosť pre obyvateľov, ako aj prepojenie jednot-

livých funkčných kategórií zelene v rámci sídla navzájom a zároveň prepojenie na okolitú krajinnú
•

zeleň

s cieľom

rešpektovať

zabezpečenia

celkovej ekologickej stability sídla,

aleje a stromoradia, ktoré tvoria významný prvok tzv. „zelenej infraštruktúry"

mesta a doplniť stromoradia v miestach, kde absentujú, tak aby sa vytvoril funkčný systém
zelene s prepojením na krajinnú
•

rešpektovať, revitalizovať

zeleň,

a rozvíjať plochy sprievodnej zelene vodných tokov, brehových po-

rastov vrátane lúčnych porastov, doplniť absentujúcu prirodzenú vegetáciu vodných tokov
drevinami potenciálnej prirodzenej vegetácie v kombinácii s osvedčenými introdukovanými
druhmi vhodnými pre dané územie,
•

sprievodnú zeleň komunikácií riešiť vo forme líniových prvkov (stromoradí), v podobe jednostranných alebo obojstranných výsadieb listnatých stromov s nízkym trávnikom v súlade
s technickými obmedzeniami inžinierskych sietí, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom
a zasoľovaniu,

•

podpora humanizácie sídliskových priestorov, oživenie priestoru pre nové modernejšie vyžitie

•

obyvateľov,

riešiť

rekreačnej

funkcie parkových plôch,

aj požiadavky súvisiace s umiestňovaním zariadení (reklamných, informačných a propa-

gačných)

•

podporenie

v plochách zelene,

pri návrhu a kategorizácii krajinnej zelene vychádzať z ekologicky optimálneho priestorového
usporiadania a využívanie územia špecifikovaného v Krajinnoekologickom pláne mesta,
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•

v jednotlivých územiach stanoviť zásady a regulatívy pre zabezpečenie zastúpenia zelene
v rámci jednotlivých

regulačných

blokov.

2.10.3 Ochrana prírodných zdrojov
•

zabezpečiť

•

rešpektovať vodohospodársky významné toky Žitava a Hostiansky potok vrátane ich ochran-

dôslednú ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

ných pásiem v zmysle platných právnych predpisov 14,
•

rešpektovať ochranné lesy a ochranné pásma lesov v zmysle platných právnych predpisov 15 ,
chrániť

a rešpektovať lesné pozemky, lesné porasty ako aj nelesnú drevinnú vegetáciu,

•

chrániť poľnohospodársku

•

chrániť

o

pôdu v zmysle platnej legislatívy,

nerastné zdroje nachádzajúce sa na území mesta:
CHLÚ Zlaté Moravce II. s určeným dobývacím priestorom Zlaté Moravce II. (557) výhradné ložisko tehliarskej hliny v severozápadnej časti územia mesta,

o

CHLÚ Čierne Kľačany s určeným dobývacím priestorom Čierne Kľačany (182)-výhradné ložisko andezitu vo východnej časti územia (zasahuje časťou do k.ú. Prílepy).

14 Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných
tokov

15

Zákon č . 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
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2.11 Požiadavky na ochranu kultúrneho
dedičstva
2.11.1 Pamiatková zóna mesta, národné kultúrne pamiatky
Pamiatkovú zónu Zlaté Moravce vyhlásil Okresný úrad Nitra formou vyhlášky č. 1/94 dňa 1.
marca 1994, uverejnenou vo Vestníku vlády SR, čiastka 4 zo dňa 14.12.1994. Vyhláška Okresného
úradu Nitra č. 1/94 zo dňa 1. marca 1994 o vyhlásení pamiatkovej zóny centra mesta v Zlatých
Moravciach nadobudla účinnosť dňom 14.12.1994.
V roku 2008 Krajský pamiatkový úrad Nitra vypracoval dokument „Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkovej zóny mesta Zlaté Moravce", ktoré boli schválené v roku 2008.

Zásady urbanisticko-architektonického riešenia ochrany pamiatkovej zóny
Na základe urbanistického a stavebného vývoja zóny, objektovej skladby, miery zachovania, resp. narušenia parcelácie územia pamiatkovej zóny a predpokladaných možností revitalizácie narušenej parcelácie, je územie rozdelené na bloky 1-Vlll.
•

V blokoch 1. - IV. je pôdorysná schéma kontinuálne zachované s drobnými lokálnymi narušeniami; pôdorysná priestorová štruktúra, priestorová kompozícia uličnej siete s rastom parciel
musí byť dôsledne zachovaná.

•

Blok 1. si vyžaduje dostavbu vzniknutých pre lúk. Veľkú pozornosť tu treba venovať hlavne revitalizácii dvorových častí, eliminovať nevhodné architektonicky a urbanisticky riešené objekty a novú výstavbu navrhovať s rešpektom na historický urbanizmus.

•

V bloku II. a III. je v súčasnosti tendencia zástavby voľných plôch parciel novostavbami typu
hlavne technického vybavenia (garáže) a akéhosi dvorového zázemia. Pri akýchkoľvek stavebných zámeroch v týchto častiach územia pamiatkovej zóny treba rešpektovať urbanistické,
hmatové a architektonické dominanty prvotných historicky významných objektov. Novú výstavbu situovať v zadných častiach - na parcelách záhrad a celkovo riešiť tak, aby sa čo najmenej prezentovali v komplexnom pohľade na interiér územia.

•

V bloku IV. a VII. nie je vhodné uvažovať s výstavbou ďalších objektov. Tieto by mohli mať
vplyv na solitérne a zároveň i dominantné pôsobenie špecifických objektov a prvkov. Prípadné požiadavky umiestňovania ďalších nevyhnutných prevádzok je potrebné situovať
v existujúcich objektoch. Dôraz je tu kladený na úpravu verejných priestranstiev s cieľom eliminovať v

•

prostredí pohľady na rušivé objekty.

Pôdorysnú revitalizáciu mestských priestorov je bezpodmienečne nutné systematicky navrhnúť v

blokov V. a Vl.. Ako podklad môže slúžiť výborne zachovaná historická mapa z konca 19.

storočia.

•

V blokoch V., Vl. je nevyhnutná revitalizácia urbanizmu formou zástavby voľných plôch a postupným nahrádzaním rušivých objektov.

•

Zástavbu bloku VIII. je nevyhnutné rešpektovať ako určitú fázu vývoja mesta.

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZLATÉ MORAVCE - ZADANIE - NÁVRH

40

2.11.2 Požiadavky a ciele riešenia
Z hľadiska ochrany kultúrneho
•

dedičstva

je potrebné:

pri územnom rozvoji rešpektovať pamiatkovú zónu Zlaté Moravce (PZ), vyhlásenú formou vyhlášky č. 1/94 dňa 1. marca 1994, ktorá nadobudla účinnosť dňom 14.12.1994,

•

v návrhu ÚPN mesta rešpektovať „Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkovej
zóny mesta Zlaté Moravce", ktoré boli schválené v roku 2008, vypracované v súlade s platnou
legislatívou o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov16,

•

na území mesta rešpektovať a chrániť kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF SR ako aj ich historicky založené väzby v urbanistickej štruktúre mesta resp. mestských

•

rešpektovať

častí,

a chrániť solitéry a urbanistické celky s historickou a kultúrnou hodnotou nachá-

dzajúce sa v zastavanom území, ako aj mimo zastavaného územia, ktoré patria medzi pozoruhodnosti mesta a dotvárajú jej kolorit,
•

chrániť

a rešpektovať archeologické náleziská v predmetnom území a zabezpečiť ich prime-

ranú prezentáciu, pričom je potrebné v každom stupni územného a stavebného konania vyžiadať stanovisko od KPÚ v Nitre ku každej pripravovanej stavebnej činnosti (líniové stavby,

budovanie komunikácii, bytovej výstavby apod.). Investor predloží KPÚ na posúdenie PD pre
územné a stavebné konanie za

účelom

definovania podmienok archeologického výskumu po-

tenciálnych archeologických nálezov na miestach dotknutých pripravovanou

investičnou

vý-

stavbou podľa§ 30 ods. 4 a§ 41 ods. 4 pamiatkového zákona,
•

v spojitosti s evidovanými, resp.

ďalšími dosiaľ

neevidovanými objektmi a pamiatkovými hod-

notami miestneho významu chrániť ich ako pamiatky miestneho významu, a to predovšetkým vytvorením a odborným vedením evidencie pamätihodností obce podľa § 14, ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.. z o ochrane pamiatkového fondu.

16

zákon č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
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2. 12 Požiadavky z hradiska ochrany trás

nadradených systémov dopravného
a technického vybavenia územia
Ochranné pásma dopravných zariadení
Hranice cestných ochranných pásiem sú určené v platných právnych predpisoch o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 17
Ochranné pásmo pre železničné trate na území mesta Zlaté Moravce (železničné trate č. 141, 151) je
stanovené všeobecným šírkovým parametrom 60 mod krajnej osi

koľaje.

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení
Ochranné pásma elektroenergetických zariadení sú
o energetike v znení neskorších predpisov

určené podľa

platných právnych predpisov

18

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení
Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení sú
sov o energetike v znení neskorších predpisov

určené podľa

platných právnych predpi-

19

Ochranné pásma ropovodov a produktovodov
Ochranné pásma ropovodov a produktovodov sú určené podľa platných právnych predpisov o energetike v znení neskorších predpisov 20

Ochranné pásma zariadení na výrobu tepla
Ochranné pásma zariadení na výrobu tepla sú určené podľa platných právnych predpisov o tepelnej
energetike v znení neskorších predpisov 21

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení
Ochranné pásma

telekomunikačných

zariadení sú

komunikáciách v znení neskorších predpisov

určené podľa

platných právnych predpisov o tele-

22

Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú určené podľa platných právnych predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 23

17

Zákon č. 135/1961 Zb o pozemných komun ikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

18

Zákon č. 251/2012 Z.. z o energetike v znení neskorších predpisov

19

Zákon č. 251/2012 Z.. z o energetike v znení neskorších predpisov

20

Zákon č. 251/2012 Z. z o energetike v znení neskorších predpisov

21

zákon č. 657/2004 Z. Z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

22

zákon č. 195/2000 Z.. z o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

23

zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
odvetviach v znení neskorších predpisov

sieťových
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Ochrana

hydromelioračných

V riešenom území sú vybudované

zariadení
hydromelioračné

zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p., ktoré

je potrebné rešpektovať v :
k.ú. Prílepy
•

kanál od Čiernych Kľačian (evid.č. 5206036005), ktorý bol vybudovaný vr. 1955 o celkovej
dÍžke 0,250 km v rámci stavby "OP aÚT Siročina - Čierne Kľačany I" - hraničná zvodnica č. Kľa
čany (evid.č. 5206 036007) vybudovaná vr. 1955 o celkovej dÍžke 0,840 km v rámci stavby

"OP a ÚT Sirčina - Čierne Kľačany I" - čiastočne zasahuje do k.ú.
k.ú. Zlaté Moravce
•

Závlaha pozemkov Hosťovce - Chyzerovce (evid.č. 5206 149), ktorá bola daná do užívania vr.
1983 s celkovou výmerou 250 ha

•

Závlaha pozemkov Hosťovce - Chyzerovce, rozš. (evid.č. 5206 152), ktorá bola daná do užívania v r. 1983 s celkovou výmerou 50 ha
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2.13 Požiadavky vyplývajúce najmä zo

záujmov obrany štátu, požiarnej
ochrany, ochrany pred

povodňami,

civilnej ochrany obyvateľstva
2.13.1 Obrana štátu
V riešenom území sa nenachádzajú stavby a zariadenia z hľadiska záujmov obrany štátu.

2.13.2 Požiarna ochrana
Z hľadiska záujmov požiarnej ochrany je potrebné rešpektovať platné právne predpisy o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov 24
•

zásobovanie mesta požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s celkovou koncepciou zásobovania
obyvateľstva

mesta. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať z platnej

STN 73 0873,
•

v návrhu komunikačného systému ciest vytvárať možnosť dopravnej obsluhy a teda aj prístupu požiarnej techniky do všetkých

častí

mesta.

2.13.3 Civilná ochrana
Ukrytie

obyvateľstva,

varovanie

obyvateľstva

a vyrozumenie osôb v katastri mesta

zabezpečiť

lade s platnými právnymi predpismi o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov
•

25

26

v sú-

27

dokumentom „Analýza územia okresu Zlaté Moravce z hľadiska možných mimoriadnych udalostí"28.

2.13.4 Ochrana pred povodňami
Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov ochrany pred
•

povodňami:

rešpektovať realizované opatrenia na vodných tokoch z hľadiska ochrany pred povodňami -

úpravy pred vybrežovaním

veľkých

vôd a zabezpečenie stability koryta na tokoch,

24

zákon NR SR č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

25

zákon č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

26

vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
27 vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému
civilnej ochrany
28

č. OÚ-ZM-OKR-2014/00004
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•

pri rozvoji územia mesta rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušné normy STN
73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a STN 75 2102 „Úpravy
riek a potokov",

•

v záujme
vať

zabezpečenia

ochrany územia pred

povodňami

pri rozvoji územia mesta rešpekto-

podmienky vyplývajúce z platných právnych predpisov o ochrane pred povodňami v znení

neskorších predpisov 29 zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
•

riešiť protipovodňové vodohospodárske opatrenia na vodných tokoch Žitava, Hostiansky po-

tok a Širočina v zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika, 30 vrátane vybudovania poldrov na vodných tokoch Hostiansky potok a Širočina a zaradiť ich medzi verejnoprospešné
stavby.

29

zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

30

Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu (Ministerstvo životného prostredia SR, 2015)
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2.14 Požiadavky na riešenie priestorového

usporiadania a funkčného využívania
územia mesta 31
2.14.1 Základné princípy
Základným princípom tvorby urbanistickej koncepcie mesta je väzba na historicky založenú urbanistickú štruktúru, zosúladenie rozvojových tendencií (smery a konkrétne zámery rozvoja) s limitmi
a predpokladmi rozvoja. Pri riešení priestorového usporiadania a funkčného využívania je potrebné
vychádzať zo skutočností, že mesto sa skladá z troch MČ s diametrálne odlišnou urbanistickou štruk-

túrou vyplývajúcou z historického vývoja.
Urbanistickú koncepciu územia založiť na diferencovanom princípe, ktorý vychádza z charakteristík
jednotlivých priestorov a ich urbanistických potenciálov.
Podľa

miery intervencie do územia rozlišovať typy území: stabilizované územia, rozvojové územia -

územia s nevhodným

funkčným

charakterom resp. na transformáciu, vrátane nových,

pričom

v týchto územiach uplatňovať nasledovné princípy:

Stabilizované územia
•

je potrebné považovať účel využitia územia za nemenný a intenzitu využitia zvyšovať iba dostavbami prieluk, nadstavbami pri zachovaní charakteru zástavby prípadne doplnením štruktúry funkcií:
o

obytné celky bytových domov dotvárať ako zóny, v ktorých je stabilizovaná funkcia
s možnosťou výstavby objektov, ktoré vylepšia urbanistické kvalitatívne charakteristiky (priestorové, kompozičné) prípadne budú zvyšovať mieru polyfunkcie (pracovné
príležitosti, občianska vybavenosť),

o

územie a plochy, ktoré majú ustálenú podobu

funkčnú

ako aj priestorovú

stabilizovať

ako kostru urbanistickej štruktúry, s možnosťou priebežnej obnovy,
o

v rámci stabilizovaných území riešiť aj územia v rozptyle, mimo zastavaného územia,
ktorých zastavanosť vyplýva z údajov katastra a skutkového stavu v území,

o

v stabilizovaných územiach rešpektovať plochy zelene ako nezastavateľné, pri zadefinovaní ich minimálnej rozlohy a špecifikovaní regulácie,

o

v stabilizovaných územiach, v rámci existujúcej rodinnej zástavby
neprekročiteľného

stanoviť

regulatív

minimálneho zastúpenia zelene záhrad.

Rozvojové územia
Rozvojové územia uzlov a osí
•

funkčné

využitie týchto uzlov orientovať v prospech zmiešaných (polyfunkčných) funkčných

typov,
31 s prihliadnutím na historické, kultúrne, urbanistické a prírodné podmienky územia vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami sobmedzenou schopnosťou pohybu
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•

presadzovať výstavbu spoločenský významných objektov, s cieľom skvalitnenia uzlov a ich

bezprostredných väzieb,
•

dobudovať komunikačnú sieť, dopravné zariadenia a sieť a zariadenia technickej infraštruk-

túry, s cieľom zvýšenia kvality dotknutých území.

Rozvojové územia urbanistických celkov a areálov
•

v územiach, ktorých intenzita využitia je nízka je možné počítať s prestavbou územia (prehodnotenie, doplnenie alebo zmena stavieb) s cieľom zvýšenia intenzity a výraznejšieho zapojenia do priestorovej štruktúry mesta,

•

preveriť

priestorovú a funkčnú transformáciu, vo vzťahu na nové impulzy rozvoja, vrátane

dobudovania

komunikačnej

siete a technickej infraštruktúry.

Územia s nevhodným funkčným využitím resp. vhodné na transformáciu
•

priestorovú štruktúru a funkčné využitie území riešiť s dôrazom na harmonické usporiadanie
a zvýšenie kvalitatívnej úrovne existujúcej štruktúry, vrátane prehodnotenia intenzity využitia
dotknutých území,

•

riešiť

previazanie komunikačnej siete s existujúcou dopravnou kostrou mesta,

•

riešiť previazanie siete technickej infraštruktúry s existujúcou sieťou Tl mesta.

Nové rozvojové územia
•

nové rozvojové plochy formovať vo vzťahu na existujúcu priestorovú štruktúru mesta a založené

•

kompozičné

princípy,

výstavbu na nových plochách riešiť pri rešpektovaní všetkých daností územia, formovať nové
urbanistické hodnoty,

•

dôsledne a efektívne využiť disponibilné plochy s vysokou mierou územného potenciálu daného najmä dopravnými vzťahmi a technickým vybavením územia,

•

štruktúru, mierku i hustotu zástavby diferencovať podľa polohy, a to:
o

v dotyku s jestvujúcim zastavaným územím,

o

v pohľadovo významných bodoch a líniách panorámy mesta,

o

v ťažiskových rozvojových lokalitách.

2.14.2 Požiadavky na riešenie
Univerzálne požiadavky
•

pri návrhu využitia územia vychádzať z návrhu optimálneho priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické
a socioekonomické podmienky špecifikované v krajinno-ekologickom pláne,

•

v návrhu územného a funkčného usporiadania jednotlivých mestských častí, urbanistických
obvodov mesta, prípadne mestských blokov, vychádzať z hodnotenia ich súčasného urbanistického riešenia, potenciálov a limitov ich rozvoja definovaných v prieskumoch a rozboroch
ÚPN mesta,

•

návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých blokov vyjadriť

•

formou stanovenia regulatívov využitia územia,

navrhnúť

rozšírenie hranice zastavaného územia mesta vytýčenej k 1. 1. 1990, a to najmä

v oblastiach navrhovaného rozvoja,
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•

v zmysle záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho samosprávneho kraja nevytvárať nové oddelené
samostatné územné celky

•

(časti)

mesta mimo zastavaného územia,

zamedziť územnému zrastaniu sídiel zachovaním priestupnosti zastavaného územia mesta

ponechaním voľných koridorov mestskej/krajinnej zelene - tzv. „zelené pásy" medzi sídlami
a časťami sídla.

Centrálne polohy mesta
•

v centre mesta vyčleňovať plochy len pre novostavby občianskej vybavenosti nevýrobného
charakteru a bývania tak, aby nenarušovali typický vzhľad centra mesta a rešpektovali reguláciu územia vyplývajúcu z Pamiatkovej zóny,

•

preveriť možnosti zvýšenia kapacít pre funkciu bývania v centre mesta, na miestach kde v súčasnosti

•

chýba (podporiť polyfunkčnosť územia),

v centre mesta nevyčleňovať plochy pre stavby resp. navrhnúť na vymiestnenie prevádzky,
ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, prachom alebo iným spôsobom negatívne
ovplyvňovať
obyvateľov

jových
•

životné prostredie, obťažovať obyvateľov a návštevníkov centra mesta, ako aj

dotknutých lokalít určených na bývanie; uvedené stavby umiestňovať iba v okra-

častiach

mesta v dostatočnej vzdialenosti od stavieb na bývanie,

v centrálnych polohách podporovať kompaktné formy zástavby, uzatvorené mestské bloky
s dôrazom na estetické stvárnenie nároží,

•

overiť možnosť

obnovy narušených častí pôvodnej zástavby v centre,

•

v centrálnych polohách (centrum, mesto) neumiestňovať resp. overiť možnosť transformácie:
o

plôch a zriadení výrobno-hospodárskeho charakteru (logistika, sklady, výroba a pod.),

o

nákupných centier s periférnym charakterom a rozsiahlymi plochami parkovísk, ktoré
predstavujú nevhodný spôsob priestorového usporiadania

o

vzhľadom

na polohu,

ostatných problematických prvkov, narúšajúcich centrum mesta.

Priority rozvoja
•

prehodnotiť rozvojové plochy, špecifikované v doteraz platnom ÚPN (v znení zmien a dopln-

kov) a zámery rozvoja (vyplývajúce z prípravných prác) v zmysle zhodnotenia prieskumov
a rozborov 32, pričom ich zohľadnenie v novom ÚPN mesta preveriť vo vzťahu na zmenené
územnotechnické a spoločenské podmienky, ekologickú únosnosť a udržateľnosť životného
prostredia a navrhovanú urbanistickú koncepciu,
•

zvláštnu pozornosť venovať tým zámerom, ktorých realizácia sa už začala a to z dôvodu zachovania kontinuity vývoja mesta a jeho jednotlivých funkcií; rešpektovať vydané správne
rozhodnutia,

•

zámery, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi z platných právnych predpisov,
alebo nie sú v súlade so záväznými zásadami a regulatívmi územného plánu regiónu, pamiatkovej zóny a iných záväzných podkladov, sa v urbanistickej koncepcii

•

nezohľadňujú,

nové rozvojové plochy navrhovať s minimálnymi zábermi poľnohospodárskej a lesnej pôdy,
osobitne venovať pozornosť chránenej poľnohospodárskej pôde,

•

overiť

možnosti rozvoja a intenzifikácie území s identifikovanými priestorovými rezervami 33

najmä v ťažiskách a na kompozičných osiach,

32

Kapitola 14.3, Prieskumy a rozbory Územného plánu mesta Zlaté Moravce (2017)

ii

Kapitola 16.1, Prieskumy a rozbory Územného plánu mesta Zlaté Moravce (2017)
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•

v rámci intenzifikácie neefektívne využitých, voľných častí zástavby mesta podporovať dostavbu prieluk tak, aby sa zachovali existujúce verejné komunikačné prepojenia,

•

overiť

možnosti zmeny spôsobu využívania alebo adaptácie území identifikovaných ako vhod-

ných na funkčnú transformáciu, vrátane úplne nefunkčných (brownfieldov) alebo čiastočne
nefunkčných území a území s nevhodnou funkciou vzhľadom na polohu. 33

Špecifické požiadavky
•

zvýšenú pozornosť venovať kontaktným (dotykovým) plochám s odlišným funkčným využitím,
ktoré z hľadiska súčasného a budúceho využitia môžu vyvolávať konfliktné strety záujmov,

•

do urbanistickej koncepcie zahrnúť riešenie samostatných lokalít Čierna dolina a Za majerom,

•

v riešení územného plánu uvažovať s rozšírením cintorína v min. rozsahu vyplývajúceho
z územnoplánovacieho podkladu (urbanistickej štúdie),

•

zregenerovať a revitalizovať riečne priestory tokov Žitava a Hostiansky potok a prinavrátiť rie-

kam v meste ich pôvodný mestotvorný význam,
•

preveriť

možnosti transformácie a rozvoja (variantne) priemyselného areálu (bývalý Calex)

s podmienkou zabezpečenia adekvátnej dopravnej dostupnosti areálu pre nákladnú dopravu
(železničnú, cestnú) tak, aby sa minimalizovalo až vylúčilo ďalšie zaťažovanie centra mesta

touto dopravou,
•

preveriť možnosť

napojenia logistického areálu v Prílepoch účelovou komunikáciou s napoje-

ním na cestu 1/65,
•

stanoviť

podmienky pri strete nekompatibilných funkčných využití územia (napr. výroba vs.

bývanie), ide najmä o lokality: výrobno-obslužný areál na Robotníckej ulici, výrobno-obslužný
areál na Bernolákovej a Tekovskej ulici a logistický areál PKP-Sk na okraji MČ Prílepy, bývanie
na Priemyselnej ulici a bývanie v lokalite Hoňovce za výrobným areálom Secop a železnicou,
•

chrániť

historicky založené vinohrady a zachovať vinohradnícky charakter lokality na návrší

v priestore za železnicou (Pelúsky, Martinský breh, Háj, Moravské jarky, Tobolky) v maximálnej miere s využitím na rekreačné účely, prípadnú urbanizáciu limitovať na nevyhnutnú mieru
(maximálne v nadväznosti na ulicu Martinský breh) v zmysle požiadaviek na tvorbu krajinného obrazu a siluety mesta,
•

pri prestavbe územia alebo nových investičných zámeroch zohľadniť požiadavky na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
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2. 15 Požiadavky na riešenie bývania,
občianskeho

vybavenia, sociálnej

infraštruktúry, výroby a rekreácie
2.15.1 Požiadavky na riešenie bývania
Pri

sčítaní

v roku 2011 bolo 2 195 domov, z toho trvalo obývaných 1890 a 299 neobývaných. Bytov

bolo 4 846, z toho trvalo obývaných 4 408, neobývaných 421 a nespôsobilých na bývanie 67. Z celkového počtu bolo 1 izbových bytov 163, 2 izbových 734, 3 izbových 2 089, 4 izbových 685, 5+ izbových
649 . V súkromnom vlastníctve bolo 2 107 bytov v BD, v rodinných domoch 1 429, obecných bytov
bolo 182 a družstevných 287 bytov, iné 167.
Väčšina

domov (vrátane bytových) bola postavená v rokoch 1946 -1990 s počtom 1 357,

čo

predsta-

vuje 61,8% z celkového počtu domov. Z uvedeného vyplýva potreba modernizácie a znižovania energetických nákladov týchto budov. Väčšina bytov má podlahovú plochu do 80 m 2 • Na jeden trvale obývaný byt pripadá 2,54 obyvateľov, čo v porovnaní s rokom 2001(obložnosť2,3) predstavuje zvýšenie
o 0,24%.

Požiadavky a ciele riešenia
Základným cieľom v rozvoji bývania je vytváranie dostatočnej ponuky bývania z hľadiska rozsahu, veľ
kostnej, polohovej a kvalitatívnej charakteristiky bytov a tým vytvárania podmienok pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva. Pri návrhu je potrebne riešiť najmä:
•

kvantifikovať spoločenské

požiadavky na potrebu bytov, bytovú výstavbu a navrhnúť štruk-

túru jednotlivých foriem bytovej výstavby,
•

pri formulovaní cieľov rozvoja kvantitatívnej úrovne bývania vychádzať z Koncepcie štátnej
bytovej politiky do r. 2015 (MVRR SR, r. 2009 schválená vládou SR č. uzn. 96/2010), ktorej
hlavným

cieľom

umožňujúceho

•

je vytvorenie predpokladov trhového prostredia pre poskytovanie bývania,

domácnostiam bývať podľa ich príjmovej situácie,

vytvárať dostatočnú

ponuku bývania z hľadiska rozsahu, foriem, veľkostnej, polohovej a kvali-

tatívnej úrovne bytov, s dôrazom na vytváranie podmienok pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva; riešiť

problematiku bývania sociálne slabších a marginalizovaných skupín obyvateľ

stva,
•

prehodnotenie plôch pôvodne určených na novú bytovú výstavbu 34 a prehodnotenie podnetov na zmenu funkčného a priestorového usporiadania v zmysle cieľového navrhovaného nárastu

•

počtu obyvateľov,

venovať otázke obnovy bytového fondu zvýšenú pozornosť vytvorením patričných nástrojov,

s ktorými bude môcť samospráva efektívne nakladať a usmerňovať bytovú obnovu najmä
v rámci stabilizovaných území,

34 podľa

platného územného plánu mesta
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•

uvažovať

s možnosťou rozšírenia bytového fondu formou nadstavieb podkrovných bytov

v bytových domoch v rámci obnovy a rekonštrukcie existujúceho bytového fondu:
o

uvažovať s možnosťou využitia neobývaného bytového fondu formou prinavrátenia

do trvalo obývaného bytového fondu, resp. s novou výstavbou,
o

uvažovať

s možnosťou využitia disponibilného bytového fondu pre prestavbu a re-

konštrukciu (byty III. a IV. kategórie).

2.15.2 Požiadavky na riešenie občianskeho vybavenia,
sociálnej infraštruktúry
Návrh koncepcie rozvoja občianskej vybavenosti navrhnúť vo väzbe na demografický vývoj mesta,
pričom

jestvujúcu občiansku vybavenosť sociálneho alebo komerčného charakteru považovať za

územne stabilizovanú (okrem území vhodných na transformáciu alebo intenzifikáciu). V jestvujúcich
stabilizovaných obytných blokoch s bytovými domami v maximálnej miere využiť nebytové priestory
najmä v parteri budov pre drobnú doplnkovú vybavenosť, s cieľom zlepšenia stavu vnútoroblokových
funkcií a skvalitnenia obytného prostredia.
V koncepte riešenia preveriť možnosť riešenia problematiky chýbajúcej občianskej vybavenosti v monofunkčných

územiach rodinnej zástavby v predmestských polohách so vzdialenejšou dostupnosťou

do centra mesta (U06 Ďateliniská, U09 Funduše, U03 Za parkom, U02 Domky).
Pri návrhu občianskej vybavenosti vychádzať z Metodickej príručky pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie „Návrhu štandardov minimálnej vybavenosti obcí" (MŽP SR,

2002, resp. Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION 2010).
Pre rozvoj funkcií občianskej vybavenosti uplatniť nasledovné zásady:
•

rozvoj polyfunkčných plôch orientovať:
o

do polohy mestského centra, s cieľom koncentrácie predovšetkým vyššej a špecifickej celomestskej a nad mestskej vybavenosti,

o
•

do ťažiskových priestorov mesta a na hlavné kompozičné osi mesta,

monofunkčné

o

jať

o

areály:

školstvo (predškolské zariadenia, základné školy, stredné školy, špeciálne školy) rozvív súčasných založených lokalitách,

zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti považovať z územného hľadiska za
funkčne

stabilizované, pričom je možná ich priestorová intenzifikácia, s predpokla-

dom zvyšovania ich úrovne a dopÍňania o príbuzné a nadväzné funkcie,
o

športovo-rekreačné
vybavenosť

v rámci školských zariadení.

Občiansku vybavenosť sledovať v

•

aktivity rozvíjať v rámci existujúcich areálov a nižšiu rekreačnú

dvoch polohách, ktoré predstavujú:

verejnú nekomerčnú vybavenosť, ktorá predstavuje tie aktivity, ktoré sú zabezpečované z polohy mesta (regiónu, štátu) a napÍňajú potreby obyvateľov samotného mesta a v zariadeniach
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nad mestského významu (oblasť výchovy a vzdelávania, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, ako aj podmienky kultúrno-spoločenskej činnosti) aj pre obyvateľov širšieho zázemia
mesta,
komerčnú vybavenosť v

•

súlade s požiadavkami trhu.

Požiadavky a ciele riešenia
Pri rozvoji občianskej vybavenosti v rámci ÚPN mesta je hlavným cieľom vytvorenie podmienok pre
zabezpečenie
merčnej

Oblasť

potrieb obyvateľov vo všetkých jej oblastiach tak sociálnej infraštruktúry ako aj ko-

vybavenosti, pre všetky vekové kategórie a špecifické skupiny

obyvateľstva.

školstva
predškolské zariadenia a základné školy a ich areály z územného hľadiska považovať za funk-

•

čne

stabilizované, pričom je možná ich priestorová intenzifikácia,

predškolské zariadenia a základné školy sú v súčasnosti postačujúce, do výhľadu orientovať

•

ich rozvoj vo vzťahu k počtu obyvateľov a potrebám tejto vekovej kategórie,
Oblasť zdravotníctva

•

a sociálnej starostlivosti

pre situovanie malých súkromných zdravotných zariadení, ktoré vznikajú v súvislosti s požiadavkami dôsledku odštátnenia sekundárnej zdravotnej starostlivosti, vytvárať vhodné disponibilné priestory v objektovom fonde,
podľa

•

potreby zabezpečiť bývanie pre špecifické skupiny obyvateľstva (sociálne odkázaní oby-

vatelia, telesne postihnutí občania a pod.),
Oblasť

•

kultúry
preveriť možnosť

umiestnenia zariadení základnej kultúrnej vybavenosti v urbanistických ob-

vodoch s dominantnou obytnou funkciou (kluby pre rôzne kategórie obyvateľstva a pod.),
•

preveriť možnosť

obnovy zanedbaných alebo nefunkčných zariadení kultúry (napr. Amfiteá-

ter) a transformácie budov vo verejnom vlastníctve pre kultúrno-spoločenské aktivity (napr.
Župný dom, tepláreň),
Oblasť verejnej

•

správy a administratívy

v prípade potreby ďalších zariadení verejnej správy a administratívy využiť nedostatočne využívané objekty a plochy v centre mesta,

Komerčná vybavenosť

•

podporovať

rozvoj súkromného podnikania vhodnými a dostupnými prostriedkami (ponuka

disponibilných plôch),
•

pri zriaďovaní prevádzok komerčnej vybavenosti regulovať záujmy podnikateľov s potrebami
a požiadavkami obyvateľov mesta, najmä v obchodno-obslužnej vybavenosti.

2.15.3 Požiadavky na riešenie výroby
V návrhovom období počítať s rozvojom heterogénnej štruktúry priemyslu, a to najmä v existujúcich
odvetviach, ale aj v moderných odvetviach zameraných najmä na ekológiu a vysoké technológie,
resp.

nenáročných

na energetické vstupy.
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Na území mesta vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj výrobnej základne pri efektívnom využití
výrobných plôch a bez negatívneho dopadu na obytné územie, s cieľom posilnenia ekonomického potenciálu územia a vytvorenia pracovných príležitostí pre potrebu stabilizovania hlavne mladých obyvateľov

mesta.

Požiadavky a ciele riešenia
•

súčasné

výrobné územia považovať z územného hľadiska za funkčne stabilizované (okrem

areálov určených na funkčnú transformáciu), pričom je možná ich priestorová intenzifikácia
a potrebné stanovenie základných opatrení resp. regulatívov a podmienok na:
max. priestorovú kapacitu (napr. zastavanosť územia) a kvalitu prostredia (zastúpe-

o

nie plôch zelene),
o

elimináciu negatívnych vplyvov výroby na životné prostredie mesta a na samotné
pracovné prostredie výrobných areálov,
zabezpečenie

o

územia adekvátnou infraštruktúrou ako napr. plochy statickej dopravy,

alebo dostupnosť územia na nadradenú cestnú a železničnú sieť,
stanoviť

o
•

limitnú hranicu rozvoja priemyslu,

s rozvojom priemyselnej výroby v návrhovom období ÚPN mesta uvažovať primárne v podobe intenzifikácie využitia jestvujúcich výrobných areálov a zariadení, ako aj efektívnejšieho
využitia funkčných plôch v súčasných priemyselných zónach (stanovenie základných ukazovateľov

•

priemyselnej zastavanosti územia),

vzhľadom

na transformáciu výrobných areálov v rámci výrobných území a ich delenie na

menšie prevádzky a areály rôznorodého zamerania, stanoviť flexibilné zásady a regulatívy pre
usmerňovanie funkčnej

•

uvažovať

a priestorovej regulácie týchto území,

s možnou lokalizáciou drobných výrobných aktivít bez negatívneho dopadu na ži-

votné prostredie a kvalitu života aj v rámci existujúceho obytného územia,
•

vo vzťahu na efektívne využitie nefunkčných území v zastavanom území, tzv. „Brownfíeldy"
preveriť

možnosti a podmienky opätovného využitia týchto území (nevyužívané časti pôvod-

ného výrobného areálu Ca lex, nefunkčný hospodársky areál pri Žitavanoch, a rôzne nefunkčné poľnohospodárske stavby v MČ Chyzerovce a pod.),

•

nové výrobné územia je potrebné riešiť tak, aby sa vylúčilo ďalšie zaťaženie centra mesta dopravou a zabezpečilo adekvátne napojenie na nadradenú dopravnú sieť (v súvislosti sobchvatom mesta), v dostatočnej vzdialenosti od obytných území a s minimalizáciou dopadu
týchto nových výrobných území na kvalitu životného prostredia.

2.15.4 Požiadavky na riešenie rekreácie
Požiadavky a ciele riešenia
V návrhu ÚPN mesta je potrebné prepojiť jednotlivé formy rekreácie, pre ktoré má mesto priaznivé
podmienky (napr. cyklo, pešia, oddychovo-rekreačná, poznávacia, individuálna) v jeden funkčný systém pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V návrhu ÚPN mesta je z hľadiska naplnenia uvedených
cieľov

•

potrebné:
existujúce športovo-rekreačné zóny a areály z územného hľadiska považovať za funkčne stabilizované, pričom je možná ich priestorová intenzifikácia,

•

vybudovať pešiu a cyklistickú promenádu pozdÍž vodných tokov,
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•

dobudovať sieť cyklistických trás v meste, s prepojením na nad regionálne a regionálne cyklot-

rasy,
•

preveriť možnosť obnovy zanedbaných alebo nefunkčných plôch a zariadení športu,

•

v prípade rozvojových plôch počítať s umiestnením športovo-rekreačných prvkov,

•

využiť

potenciál vinohradníckych lokalít, záhradkárskych osád a ostatných lokalít individuál-

nej rekreácie pre rozvoj vidieckej turistiky, pričom ich z územného hľadiska považovať za stabilizované,
•

preveriť možnosť orientácie mesta aj na vytvorenie nových cieľov obchodno-služobného

a tranzitného turizmu,
•

v súvislosti s navrhovanými poldrami overiť možnosť využitia týchto stavieb na rekreačné
účely,

•

preveriť

nové požiadavky z hľadiska využívania územia mimo zastavaného územia pre špor-

tové a rekreačné využitie územia a iné formy využívania (biofarmy, agrofarmy, agroturizmus,
chov koní a pod.).
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2.16 Požiadavky z hľadiska životného

prostredia a požiadaviek na hodnotenie
predpokladaných vplyvov na životné
prostredie
2.16.1 Ochrana kvality vôd
•

v zmysle platných právnych predpisov o ochrane vôd 35, zabezpečiť účinnú ochranu povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie.

2.16.2 Ochrana kvality ovzdušia
•

z hľadiska ochrany ovzdušia mesta rešpektovať ustanovenia vyplývajúce z platných z právnych predpisov o ovzduší36 ,

•

zohľadniť dopady veľkých, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v meste aj z okolitých

obcí na územie mesta.

2.16.3 Hygiena životného prostredia
•

rešpektovať

požiadavky na tiché obytné prostredia v špecifickej historickej urbanistickej

štruktúre starej
•

časti,

zabezpečiť realizáciu pásov zelene s ochrannou a izolačnou funkciou pozdÍž ciest a cestných
komunikácií (zvyšovaním množstva krajinnej zelene prispieť ku eliminácii hluku v území),

•

poľnohospodárske

v okrajových

areály a stavby poľnohospodárskeho drobnochovu umiestňovať iba

častiach

mesta v dostatočnej vzdialenosti od stavieb na bývanie,

•

preferovať trvalo udržateľné

•

na hraniciach bývania s plochami výroby a podnikateľských aktivít umiestňovať len výrobné

formy a postupy výroby,

prevádzky, ktoré s vlastnou špecializáciou nebudú po stránke hlučnosti, znečisťovania ovzdušia a negatívne vplývať na okolité prostredie,
•

preveriť možnosť

vytvorenia ekologickej a ochrannej pufračnej zóny medzi zastavaným

územím mesta a územím s intenzívne využívanou poľnohospodárskou pôdou a na hranách
funkčne

nekompatibilných území; riešiť výsadbu ochrannej a hygienicko-izolačnej zelene

v blízkosti výrobných a poľnohospodárskych areálov,
•

35

rešpektovať ochranné pásmo cintorínov, definované v platných právnych predpisoch .37

zákon 364/2004 Z. z. O vodách v znení neskorších predpisov

36

zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR 549/2007 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov

37

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
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2.16.4 Environmentálne záťaže
•

eliminovať nelegálne skládky odpadu najmä pri zastavanom území a pri záhradkárskych osa-

dách a rozptýlený odpad v území,
•

riešiť postupnú likvidáciu environmentálnych záťaží v zastavanom území ako aj v krajine,

•

vychádzať zo skutočnosti, že environmentálne záťaže predstavujú riziko z hľadiska ohrozenie

zložiek životného prostredia, pričom je nutné realizovať pravidelný monitoring.

2.16.5 Adaptácia na zmenu klímy
Premietnuť do návrhu ÚPN mesta opatrenia v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky

zmeny klímy uvedené v Krajinnoekologickom pláne a to najmä:
•

koncipovať

urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu,

•

zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných

centrách miest,
•

zabezpečiť a podporovať výsadbu

lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest

a obcí,
•

zabezpečiť

a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických

opatrení, navrhnutých
•

ohľaduplne

k životnému prostrediu,

zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry kra-

jinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne mesta a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v intraviláne mesta,
•

zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďo

vých vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest,
•

zabezpečiť

•

usmerniť

a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,

odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení.
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2.17 Osobitné požiadavky z hľadiska
poľnohospodárskej

pôdy a lesných

pozemkov
Poľnohospodárska

pôda zaberá 2 041 ha z celkovej rozlohy riešeného územia, čo predstavuje 75,16 %

z celkovej rozlohy územia mesta . Vinice zaberajú 60,54 ha, čo predstavuje 2,97 % poľnohospodárskej
pôdy. Trvalé trávnaté porasty sú v riešenom území zastúpené 309,76 ha, čo predstavuje 15,18 %
z poľnohospodárskej pôdy.
Prevládajúcim druhom poľnohospodárskej pôdy je orná pôda, ktorá zaberá 1 509,34 ha (73,95 %),
pričom

takmer všetka orná pôda má veľko blokový charakter. Veľko bloková orná pôda bola vytvorená

sceľovaním

honov a likvidovaním medzí, remízok a sprievodnej zelene v období intenzifikácie

hospodárskej veľkovýroby.

Vyznačuje

sa nízkym

stupňom

poľno

ekologickej stability a nízkou diverzitou.

Odstránením porastov na medziach a rozptýlenej zelene boli narušené prirodzené väzby v ekosystéme, zvýšila sa erózia pôdy, strata humusu a vplyvom používania umelých hnojív a pesticídov na zvýšenie úrodnosti pôdy a ochranu rastlín sa ohrozili zdroje podzemných a povrchových vôd.
Lesné pozemky partia do LHC Žitavany. Program starostlivosti o lesy (PSL) GS 028 Topoľčiansky a Žitavany bol schválený v roku 2013. Lesnatosť riešeného územia je 3,8 %, lesné pozemky sa nachádzajú
v k. ú. Prílepy. Hospodárske lesy predstavujú 64,55 ha (64,31 %), ochranné lesy 35,82 ha (35,69 %).

2.17.1

Poľnohospodárska

pôda

Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné:
•

chrániť poľnohospodársku

pôdu v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany poľnohospodár

38

skej pôdy ako !imitujúci faktor rozvoja,
•

minimalizovať

zábery poľnohospodárskej pôdy, v navrhovaných rozvojových plochách mesta,

zábery vyhodnotiť aj pre jednotlivé etapy,
•

rešpektovať

najkvalitnejšiu pôdu v z v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany

poľnohospodárskej pôdy 38• 39 :
Hoňovce

o

v k. ú.

0111002, 0145002, 0248002,

o

v k. ú. Prílepy 0144002, 0144202, 0144302, 0146003, 0146203, 0245002 a

o

v k. ú. Zlaté Moravce 0106002, 0107003, 0111002, 0144002, 0144202, 0146003,
0245002.

•

pri návrhu rozvojových plôch zohľadniť organizáciu poľnohospodárskej pôdy, s cieľom optimalizovať jej

•

rešpektovať

využitie,
popri produkčnej aj ekologickú a environmentálnu funkciu poľnohospodárskej

pôdy,

38 Zákon č . 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárs kej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

" Nariadenia vlády SR č . 58/2013 Z. Z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
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•

v rámci optimálnejšieho usporiadania ornej pôdy, zvýšenia ekologickej stability územia, zadržania dažďovej a povrchovej vody v území a adaptácie na zmenu klímy je potrebné rozčleniť
veľkoblokovú ornú pôdu na menšie celky a vzniknuté hranice doplniť pásmi nelesnej drevin-

nej vegetácie,
•

rešpektovať hydromelioračné

•

regulovať výstavbu v súvislosti s potrebami užívania poľnohospodárskej pôdy,

•

stanoviť zásady a regulatívy pri využívaní poľnohospodárskej pôdy, vrátane viníc, z hľadiska

stavby v katastrálnych územiach mesta,

umiestnenia stavieb súvisiacich s poľnohospodárskym využitím pozemkov.
•

podporovať

návrh protieróznych opatrení na pôde ohrozenou veternou a vodnou eróziou.

2.17.2 Lesné pozemky
Z hľadiska ochrany lesných pozemkov je potrebné:
•

lesné porasty obhospodarovať v súlade so schváleným a platným Programom starostlivosti
o les,

•

minimalizovať

•

minimalizovať zábery lesných pozemkov, v navrhovaných rozvojových plochách mesta,

•

optimálne využívať lesnú dopravnú sieť, pri ťažbe používať šetrné postupy a spôsoby približo-

negatívne vplyvy záhradkárskych osád na lesné porasty,

vania dreva, sklady a manipulačné priestory umiestňovať s ohľadom na potenciálnu náchylnosť

•

k ryhovej erózii,

zachovať

prístup k lesným pozemkom za účelom ich riadneho obhospodarovania vrátane od-

vozu dreva,
•

stavebnú činnosť, resp. iné využitie územia situovať min. SO m od hranice lesných pozemkov.
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2.18 Požiadavky na riešenie vymedzených
častí

územia mesta, ktoré je potrebné
riešiť podrobnejšou dokumentáciou,

územným plánom zóny
V ÚPN vymedziť časti územia mesta Zlaté Moravce, ktoré je potrebné riešiť formou územného plánu
zóny (resp. urbanistickej štúdie) 40 • Požiadavku stanoviť najmä pre rozvojové územia (bývania, výroby), zmiešané územia, oddychové a rekreačné územia, územia navrhované na zmenu

funkčného

využitia príp. intenzifikáciu alebo transformáciu.

2.19 Požiadavky na určenie regulatívov

priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia
Požiadavky na reguláciu priestorového usporiadania a funkčného využívania stanoviť v súlade s vykonávacou vyhláškou o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii41 • Reguláciu
špecifikovať

pre zastavané územie, navrhované rozvojové územia a voľnú krajinu, v členení na pries-

torovo homogénne jednotky - bloky, v nasledovnej štruktúre:
•

Základná charakteristika

•

Vymedzenie bloku
o

v rámci základných blokov budú riešené aj dopravné koridory a koridory pre verejné
technické vybavenie územia (minimálne pre nadregionálne a regionálne)

•

•

Funkčné

využitie so stanovením:

o

prípustného funkčného využitia

o

podmienečne

o

neprípustné funkčné využitie

prípustné

funkčné

využitie (s definovaním

podmienečnosti)

Priestorové usporiadanie
o

regulácie spôsobu a intenzity využitia územia, relevantná pre úroveň ÚPN mesta

Hranice blokov v zastavanom území tvoria väčšinou uličné bloky alebo vymedzené územia väčších
plôch areálovej vybavenosti (občianska vybavenosť, technická vybavenosť, výroba a pod .) a plochy
zelene. Základnou charakteristikou bloku je jeho základná funkcia podľa grafického značenia v komplexnom urbanistickom návrhu.

40

resp. podrobnejšou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov

41

Vyhláška MŽP SR č . 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
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Intenzitu využitia územia ako najdôležitejší faktor priestorového prejavu využitia územia navrhnúť
v územnom pláne pre jednotlivé vymedzené bloky tak, aby jej aplikáciou bolo možné usmerňovať výstavbu v súlade s požiadavkami na racionálne využitie územia a zároveň pri zachovaní kvalitatívnych
charakteristík obytného prostredia.
Intenzitu využitia územia v jednotlivých blokoch určiť percentom zastavanosti urbanistického bloku
ako

určujúcim ukazovateľom

pre pomer zastavaných a nezastavaných plôch bloku.

Ako ďalší určujúci prvok priestorového usporiadania stanoviť výškovú hladinu pre zástavbu v bloku,
ktorá je určená počtom nadzemných podlaží.

2.20 Požiadavky na vymedzenie plôch na

verejnoprospešné stavby
V súlade s § 108 stavebného zákona v rámci ÚPN mesta vymedziť verejnoprospešné stavby (VPS). Do
záväznej časti premietnuť VPS vyplývajúce zo záväznej časti nadradenej dokumentácie a ďalšie VPS,
ktoré budú vyšpecifikované v rámci ÚPN mesta.

2.21 Požiadavky na rozsah a úpravu

dokumentácie územného plánu mesta
ÚPN mesta vypracovať v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územno plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, metodickými usmerneniami, prieskumami a rozbormi, vrátane pripomienok ktoré vyplynuli z ich spracovania a schváleným zadaním.
Návrh ÚPN mesta Zlaté Moravce spracovať na základe súborného stanoviska a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu (konceptu). Rozsah a obsah ÚPN spracovať v zmysle §12
vyhlášky citovanej vyhlášky v

členení

•

Textovú (tabuľkovú) časť

•

Grafickú časť

na:

Textovú časť spracovať v členení:

Základné údaje
1.

Hlavné ciele riešenia a problémy

2.

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu mesta Zlaté Moravce

3.

Súlad riešenia územia so schváleným zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania
konceptu (vo fáze návrhu)

Riešenie územného plánu
1.

Vymedzenie riešeného územia

2.

Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
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3.

Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta

4.

Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie mesta do systému
osídlenia

5.

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

6.

Návrh

7.

Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreá-

8.

Vymedzenie zastavaného územia mesta

9.

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

funkčného

využitia územia mesta

cie

10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred

povodňami

11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení
12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
14. Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľno
hospodárske účely
17. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov
18. Návrh záväznej časti (samostatná časť)

Grafickú časť spracovať v členení výkresov:
1.
2.

Výkres širších vzťahov M 1:50 OOO
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami M 1:10 OOO:

3.

Výkres verejného dopravného vybavenia M 1:10 OOO

4. Výkresy verejného technického vybavenia M 1:10 OOO
5.

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES M 1:10 OOO

6.

Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodár
ske

účely

M 1:10 OOO
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