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Číslo 
PRIP. 

 
ÚČASTNÍK  PROCESU 
PREROKOVANIA   

 
ČÍSLO 
LISTU 

 
STANOVISKÁ, UPLATNENÉ  PRIPOMIENKY 

 
VYJADRENIE SPRACOVATEĽA  ÚPD 
 

 
VYJADRENIE 
KOMISIE  NA OBSTARÁVANIE  
ÚPN–M  SEREĎ 

VYHODNOTENIE 
STANOVÍSK, 
UPLATNENÝCH 
PRIPOMIENOK 
OBSTARÁVATEĽOM  

 
Poznámka 

1. Ministerstvo dopravy, 
výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR, sekcia civilného 
letectva a vodnej 
dopravy, odbor vodnej 
dopravy,  
Nám. Slobody 6, 
810 05 Bratislava  
-  DOŠS 

25122/20
13/B211-
SZEÚ/647
60 
 
zo dňa  
24.10.13 

Z hľadiska územných a rozvojových zámerov železničnej 
infraštruktúry nemáme námietky k predloženému konceptu 
územného plánu pri dodržaní nesledovných podmienok:               
1/1 žiadame zachovať jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako 
aj zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru mesta. 
Všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou žiadame 
riešiť ako mimoúrovňové 

 
 
 
 Súhlasíme 

 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 

1/2 novobudované objekty priemyselnej, občianskej a technickej 
vybavenosti odporúčame situovať za hranicou najvyššej 
prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou 
železničnej dopravy, platnej pre príslušné objekty, stavby a 
územia. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásme dráhy 
žiadame zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých 
účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku, vybrácii a pod. 

 
 
Súhlasíme 

 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
Akceptovaná 

 

1/3 v prípade akejkloľvek stavebnej činnosti v ochrannom pásme 
železničnej trate (60 m od osi krajnej koľaje) žiadame dodržať 
ustanovenie zákona č. 512/2009 Z.z. O dráhach, v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov     

 
 
Súhlasíme 

 
 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 
Do textovej časti Návrhu ÚPN doplniť 
ochranné pásma železnice 

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete máme k 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácii nasledovné 
pripomienky: 
1/4 v textovej časti v kapitole C.3 „vymedzenie ochranných 
pásiem a chránených území“ žiadame doplniť ochranné pásma 
ciest v zmysle zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

 
 
Súhlasíme, doplníme 

 
 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 
 
V Návrhu ÚPN doplniť ochranné pásma 
ciest podľa stanoviska 

1/5 požiadavka spracovateľa ÚPN spracovať dopravný model 
postihujúci dopravné dopady na cesty II/507 a II/573 (nesprávne 
uvedenej ako cesty II/730) uvedená v bode B.11.1.3 na str. 64, 
sa neakceptuje. Dopravný model má byť súčasťou dopravného 
generelu mesta, na základe ktorého je potrebné vypracovať 
dopravnú časť ÚPN                                                                        

Ak SSC nespracuje model tak potom nech 
vypočíta dopravnú záťaž ciest v meste vyvolanú 
zmenou presmerovania a kategorizácie ciest 
v Seredi – iniciátorom presmerovania je SSC nie 
mesto, bez vypočítanej záťaže nie je možné 
hodnotiť hluk a emisie (SSC taktiež môže výrazne 
finančne prispieť k spracovaniu dopravného 
generelu mesta v ktorom bude vypracovaný 
dopravný model) 

 
Odporúča obstarať generel dopravy 

 
Akceptovaná 
 

 
Obstarávateľ berie na vedomie 
odporúčanie obstarať generel dopravy 
mesta Sereď 

1/6 k územnej rezerve pre preložku cesty tretej triedy III/513 
nemáme námietky 

Berie sa na vedomie Berie na vedomie Berie na vedomie  

1/7 uvažované úpravy mimoúrovňových križovatiek žiadame 
riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov, posúdenia 
dopravnej výkonnosti križovatiek, v súlade s platnými STN a TP 
v samostatných PD 

Súhlasíme (ale platí pre PD, takže to môžeme 
doplniť len ako požiadavku pre PD) 

 
Akceptovaná 
doplniť len ako požiadavku pre PD 

 
Akceptovaná 
 

 
Doplniť len ako požiadavku pre PD 

1/8 návrhy úprav križovatiek žiadame odsúhlasiť so Slovenskou 
správou ciest.                                                                                                                

Súhlasíme (ale platí pre PD, takže to môžeme 
doplniť len ako požiadavku pre PD) 

Akceptovaná 
doplniť len ako požiadavku pre PD 

 
Akceptovaná 
 

 
Doplniť len ako požiadavku pre PD 

Z hľadiska rýchlostnej cesty R1, prechádzajúcej katastrom 
mesta žiadame aby ÚPN-M Sereď rešpektoval:  
1/9 zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov (zákaz činnosti v 
ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie reklám, 
zákaz napájania komunikácií na diaľnice a rýchlostné cesty a 
pod.)                             

 
 
Súhlasíme  

 
 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 
 
 

1/10 majetkové hranice NDS, vo výkresovej časti bude 
zakreslené ochranné pásmo rýchlostnej cesty 

Je zakreslené Akceptovaná Akceptovaná  

1/11 nerozširovanie zastavaného územia obce do platného 
ochranného pásma rýchlostnej cesty R1 (priemyselné parky, 
rekreačné a oddychové aktivity a pod.)        

Podľa §11 cestného zák., ods. 2 v cestných 
ochranných pásmach je zakázaná alebo 
obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť 
diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo 
premávku na nich; príslušný cestný správny orgán 

Koncept ÚPN v lokalite pri R1 
preberá súčasne platné priestorové a  
funkčné usporiadanie podľa 
Územného plánu mesta Sereď, nové 
zastavané územie sa nenavrhuje   

Akceptovaná 
 

V lokalite ochranného pásma R1 nie sú 
navrhované nové zastavované územia 
nad rámec už odsúhlasených území  v 
súčasne platnej územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Sereď 
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povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z 
tohto zákazu alebo obmedzenia 

1/12 nebudovanie sídelných zón v blízkosti rýchlostnej cesty R1 
z dôvodu možných negatívnych vplyvov cestnej premávky na 
rýchlostnej ceste (NDS nebude zabezpečovať ochranu zdravia  
a životného prostredia) 

 
Súhlasíme, pri návrhu obytných území je  
v koncepte rešpektované 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 

V grafickej časti dokumentácie žiadame:  
1/13 zákaz budovania ČSPM, motoresty a iné zariadenia pre 
motoristov s priamym prístupom na diaľnicu                          
                           

 
Súhlasíme 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 

1/14 spracovať samostatný výkres riešenia dopravy  s 
vyznačením dopravných trás , zariadení a parametrov 

Je vypracovaný Je spracovaný, je súčasťou Konceptu Akceptovaná  

1/15 navrhnúť a vyznačiť výhľadové kategórie a funkčné triedy v 
zmysle STN 73 6101 a STN 73 6110     

To čo bolo v koncepte nebolo v súlade? bez 
presného rozlíšenia sa neviem vyjadriť – doplniť 
stanovisko 

 
V Koncepte navrhnuté 

 
Akceptovaná 

 

1/16 vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110 To čo bolo v koncepte nebolo v súlade? bez 
presného rozlíšenia sa neviem vyjadriť – doplniť 
stanovisko 

 
V Koncepte navrhnutá  

 
Akceptovaná 

 

1/17 navrhnúť umiestnenie zastávok hromadnej dopravy  a 
vyznačiť pešiu dostupnosť              

Súhlasíme doplníme Doplniť Akceptovaná V Návrhu doplniť umiestnenie zastávok 
podľa stanoviska 

1/18 cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších 
súvislostiach k priľahlému územiu. Ich šírkové usporiadanie je 
potrebné navrhnúť v zmysle STN 73 6110 

 To čo bolo v koncepte nebolo v súlade? bez 
presného rozlíšenia sa neviem vyjadriť – doplniť 
stanovisko 

 
V Koncepte navrhnuté 

 
Akceptovaná 

 

2. Ministerstvo obrany SR, 
Správa nehnuteľného 
majetku a výstavby,  
Krížna 42, 832 47 
Bratislava  
- DOŠS 

ASM-25-
1013/201
3 
 
zo dňa  
17.09.13 
 
 
 
 
ASM-90-
136/2014 
 
zo dňa 
21.01.14 

2/1 MO SR- SAMaV Bratislava sa k akcii vyjadrila listom 
č. SAMaV - 2914/2011 zo dňa 30. novembra 2011, kde 
požadujeme zachovať vojenské objekty v riešenom území mesta 
a rešpektovať ich ochranné pásma. 
Nakoľko vojenské objekty budú aj naďalej dlhodobo využívané 
ozbrojenými silami, je nevyhnutné rešpektovať ich ochranné 
pásma a túto skutočnosť je treba zohľadniť aj pri riešení celkovej 
koncepcie dopravy na území mesta. 

 
 
Súhlasíme, ale nevieme ochranné pásma 

 
 
Požiadať o upresnenie stanoviska 

 
 
žiadosť o upresnenie 
stanoviska odoslaná 
24.01.2014 

 

2/2 Vaším listom č. 8947/ÚPaSP 810/2013-1/2014 z 21.januára 
žiadate o upresnenie nášho stanoviska č. ASM-25-1013 zo dňa 
3. septembra 2013. 
V meste Sereď sa nachádzajú vojenské objekty a záujmové 
územia, kde podľa § 125 stavebného zákona a § 7 zákona č. 
319/2002 Z.z. O obrane Slovenskej republiky možno vydať 
územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom 
Ministerstva obrany SR.Ochranné pásma sú určované na 
základe osobitných rezortných predpisov (smerníc, predpisov, 
noriem, pokynov, pomôcok atď.) 
Pre „Kasárne Sereď“ je ochranné pásmo od oplotenia 75 metrov. 
To platí v tomto prípade na západnej a severnej strane. Na 
južnej strane kde je už civilná výstavba postačuje ako ochranné 
pásmo šírka ulice. Na východnej strane podobne, lebo tu 
susedia so železničnou stanicou Sereď. 

   
 
Akceptovaná 

 
 
V Návrhu vyznačiť ochranné pásmo 
objektu Kasárne Sereď podľa stanoviska 

2/3 Pre brod Sereď cez Váh požadujeme jeho zachovanie a 
zachovanie prístupových ciest k nemu. V pásme 100 metrov od 
brodu po prúde rieky Váh obmedziť výstavbu tak, aby tento brod 
nepoškodila. 
Cvičisko pri Váhu nemá ochranné pásmo, ale požadujeme jeho 
zachovanie ako i prístupové cesty k nemu. 

   
Berie na vedomie 
 
Konečné stanovisko 
bude vydané k Návrhu  
ÚPN mesta Sereď 

Koncept ÚPN mesta Sereď prebral 
schválené riešenie pôvodného Územného 
plánu mesta Sereď, ktoré bolo 
odsúhlasené MO SR. Územie funkčne 
určené pre potreby armády je označené 
ako plochy špeciálneho určenia, je 
viazané na výstavbu Vodného diela Sereď 
– Hlohovec. 

2/4 Požadujeme zaslať ďalší stupeň územnoplánovacej 
dokumentácie na vyjadrenie. 

  Berie na vedomie  

3. Ministerstvo ŽP SR, 
Sekcia geológie 
a prírodných zdrojov, 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava  

3250/201
3-7.3 
49918/20
13 
 

3/1 V katastrálnom území mesta Sereď (ďalej len "predmetné 
územie") sú evidované Skládky odpadov tak, ako sú zobrazené 
na priloženej  mape, Ministerstvo odporúča uvedené skládky 
odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej 
dokumentácii. 

 
Súhlasíme, doplníme  

 
Doplniť 
 

 
Akceptovaná 
 

 
Do Návrhu UPN mesta Sereď doplniť 
evidované skládky odpadov 
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- DOŠS zo dňa  
03.10.13 
 

3/2 V predmetnom území je na základe výpisu Informačného 
systému environmentálnych záťaží (IS EZ) Slovenskej republiky 
evidovaná environmenálna záťaž:  
Názov EZ: GA (007) l Sereď- západ- ČS PHM Slovnaft  
Názov lokality: ČS PHM Slovnaft 
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM  
Registrovaná ako: sanovaná l rekultivovaná lokalita. 
Územie, na ktorom je evidovaná enviromentálna záťaž, nie je 
vhodné pre výstavbu.  

  
 
Po odstránení havárijného stavu bola 
na tomto mieste realizovaná  nová 
stavba ČS PHM Slovnaft 

 
 
Berie na vedomie 

 
 
Po odstránení havárijného stavu bola na 
tomto mieste realizovaná  nová stavba ČS 
PHM Slovnaft 

3/3 V predmetnom území sú evidované zosuvné územia tak, ako 
sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované 
zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú 
ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii 

  
 

 
Berie na vedomie 

 
 

4. Ministerstvo ŽP SR, 
Sekcia ochrany prírody 
a tvorby krajiny,odbor 
ochrany prírody, Nám. 
Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava  
- DOŠS 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

5. Ministerstvo 
hospodárstva SR, 
Mierová 19, 827 15 
Bratislava  
- DOŠS 

935/2013-
1110 
zo dňa 
22..10.13 

5/1 K predmetnému materiálu neuplatňujeme pripomienky. 
Pri posúdení strategického dokumentu žiadame akceptovať 
vyjadrenia kompetentných miestne príslušných dotknutých 
subjektov zodpovedných za distribučné siete, predovšetkým 
Západoslovenskú distribučnú, a.s., Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava a.s., Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s. 

 
Berieme na vedomie 

 
Berie na vedomie 

 
Berie na vedomie 

 

6. TTSK, odbor územného 
plánovania a životného 
prostredia, Trnava  
- DSK 

061 
06/2013/0
UPZP-
003/So 
zo dňa  
22.10.13 

6/1 Stanovisko TTSK- odbor územného plánovania a životného 
prostredia: 
Po oboznámení sa s predkladaným ÚPN mesta Sered' môžeme 
konštatovať, že k predmetnej dokumentácii nemáme 
pripomienky. 

 
 
Berieme na vedomie 

 
 
Berie na vedomie 

 
 
Berie na vedomie 

 

7. TTSK, sekcia 
hospodárskej stratégie, 
Trnava  
- DSK 

061 
06/2013/0
UPZP-
003/So 
zo dňa 
22.10.13 

Stanovisko TTSK ~ odbor dopravnej politiky: 
Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK), ako vlastník ciest 
II. a III. triedy v zmysle ustanovení § 3d ods. 2 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, Vám 
prostredníctvom Odboru dopravnej politiky (ODP) dáva k 
predloženej žiadosti nasledovné stanovisko: 
7/1 Dopravná obslužnosť katastrálneho územia mesta Sereď je z 
hľadiska pozemných komunikácií zabezpečená rýchlostnou 
cestou Rl, cestami I/62, II/507, III/051 028, III/513004, III/513007, 
III/051 080 a sieťou miestnych komunikácií. 

 
 
 
 
 
Berieme ne vedomie 

 
 
 
 
 
Berie na vedomie 

 
 
 
 
 
Berie na vedomie 

 

7/2 Z hľadiska ochrany záujmov ciest, ktoré sú vo vlastníctve 
TTSK, požadujeme rešpektovať ich existujúcu trasu a 
zachovanie odvodňovacieho systému. 

 
Súhlasíme 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 

7/3 Plánované presmerovanie, resp. prekategorizovanie ciest 
požadujeme realizovať v zmysle ustanovení Technických 
podmienok TP 03/2004 Usporadúvanie cestnej siete vydaných 
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v 09/2004. 

 
Súhlasíme 

 
Akceptované 

 
Akceptovaná 

 

7/4 Pri plánovaní aktivít v zastavanom území požadujeme 
rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest - pre cestu II. 
triedy v kategórii MZ 12(11,5)/50, resp. MZ 8,5/50 (funkčná 
trieda B2) a pre cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, resp. 
MOK 7,5/40 (funkčná trieda B3) v zmysle STN 73 61 l O 
Projektovanie miestnych komunikácií. 

 
V koncepte akceptované – ak sú konkrétne 
výhrady je potrebné spresniť a lokalizovať 

 
V koncepte akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 

7/5 Pri plánovaní aktivít mimo zastavaného územia obce 
požadujeme rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie - pre 
cestu II. triedy v kategórii C 9,5/70 a pre cesty III. triedy v 
kategórii C 7,5/70, v zmysle STN 73 61 Ol Projektovanie ciest a 
diaľnic. 

 
V koncepte akceptované – ak sú konkrétne 
výhrady je potrebné spresniť a lokalizovať 

 
V koncepte akceptovaná 

 
Akceptovaná 
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7/6 Pri plánovaní aktivít mimo zastavaného územia mesta 
alebo územia určeného na súvislé zastavanie požadujeme 
dodržať ochranné pásmo ciest II. triedy - 25 m a III. triedy - 20 m 
od osi vozovky na obe strany cesty v zmysle ustanovení 
Zákona č.l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 35/1984 Zb., 
ktorou sa cestný zákon vykonáva. V tomto pásme je zakázaná 
alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť 
cestu II., resp. III. triedy. Výnimku z činnosti v ochrannom pásme 
udeľuje príslušný orgán štátnej správy- Okresný úrad Galanta, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 
 
 
Súhlasíme 

 
 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
 
Akceptovaná 

 

7/7 Všetky zásahy do telesa ciest II. a III. triedy v rámci 
novovznikajúcich a plánovaných aktivít, príp. dopravné 
napojenie týchto aktivít na cesty II., resp. III. triedy požadujeme 
riešiť v súlade s platnými STN v príslušných stupňoch príslušnej 
projektovej dokumentácie a v dobe aktuálnosti ich predkladať na 
vyjadrenie vlastníkovi (TTSK) ako aj správcovi (Správa a údržba 
ciest TTSK) týchto ciest. 

 
V koncepte akceptované – ak sú konkrétne 
výhrady je potrebné spresniť a  lokalizovať 

 
 
 
V koncepte akceptované 
 
 
 

 
 
 
Akceptovaná 
 
 
 

 

7/8 Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok 
tohto stanoviska s predloženým dokumentom súhlasíme. 

 Berie na vedomie  Berie na vedomie  

8. Okresný úrad Trnava , 
odbor výstavby 
a bytovej politiky, 
Trnava  
 
(Obvodný úrad Trnava, 
odbor výstavby a bytovej 
politiky, oddelenie 
územného plánovania, 
Trnava) 
 
- DOŠS 

V/OÚ-TT-
OVBPI-
2013/001
37/Há 
 
zo dňa  
29.10.13 
 

8/1 Návrh  konceptu riešenia ÚPN mesta Sereď je spracovaný  v 
dvoch variantoch A a B. Základná urbanistická koncepcia 
obidvoch variantov konceptu vychádza z historického vývoja, 
súčasnej funkčno – priestorovej štruktúry mesta a jej koncepčné 
a kompozičné  zásady sú zhodné pre obidva varianty. Variantné 
sú riešené najmä plochy bývania a výroby, ale aj niektoré 
verejnoprospešné  plochy občianskej a dopravnej  vybavenosti. 
Realizácia zámerov vyžaduje podľa variantu A záber, 214,291 
ha poľnohospodárskej pôdy a podľa variantu B 215,992 ha 
poľnohospodárskej pôdy. Záber lesných pozemkov je identický 
pre obidva varianty 1,284 ha. Z hľadiska návrhu plôch výroby a 
skladov sa nám javí vhodnejší variant A, ktorý tieto plochy 
sústreďuje v južnej až západnej časti katastra pozdĺž rýchlostnej 
cesty R1. Navrhovaný  záber poľnohospodárskej pôdy pre 
plochy výroby a skladov je však neprimerane veľký pri oboch 
variantoch, a preto ho odporúčame zvážiť, prípadne tieto plochy 
rozdeliť do etapy navrhovanej a výhľadovej. Mesto má dostatok 
schválených nevyužitých plôch z predchádzajúcej ÚPD, 

 
Zábery poľnohosp. pôdy v obidvoch variantoch sú 
vyčíslené ako celkové zábery vrátane plôch, 
odsúhlasených v predchádzajúcom (teda v 
súčasnosti platnom) ÚPN mesta. Na základe 
pripomienky orgánu ochrany PP budú zábery v 
tabuľkovej časti rozdelené na už odsúhlasené 
zábery a na novonavrhované zábery PP. 
 

 
Vzhľadom na navrhovaný rozsah 
záberov pôdy sa odporúča návrh 
(najmä plocha č. 16 a 17) 
objektivizovať, resp. funkčne 
rozčleniť na etapu návrhu a etapu 
výhľadu. 
 

 
Akceptovaná  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Návrhu rozčleniť zábery PP  

− návrh 
− výhľad  

podľa Pokynov zo Súborného stanoviska 
 

8/2 Koncept  riešenia ÚPD sa spracováva v rovnakom rozsahu 
ako návrh ÚPD, preto požadujeme doplniť podľa vyhlášky MŽP 
SR č. 55/2001 Z.z.§12  chýbajúce kapitoly. 

Súhlasíme - budú doplnené osobitné kapitoly, 
týkajúce sa prieskumných území, CHLÚ a dobý-
vacích priestorov a vymedzenia plôch, 
vyžadujúcich zvýšenú ochranu.  

 
Doplniť 

 
Akceptovaná 

 
V Návrhu budú doplnené osobitné kapitoly 
v súlade s ust. § 12 vyhl. č. 55/2001 Z. z. 

9. Obvodný úrad ŽP odbor 
ochrany zložiek ŽP 
a odvolacích konaní, 
Trnava   
- DOŠS 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

10. Okresný úrad Trnava, 
odbor starostlivosti o 
životné prostredie, odd. 
ochrany prírody 
a vybraných zložiek ŽP 
kraja, Kollárová 8, 
Trnava   
(Obvodný úrad ŽP, odbor 
ochrany prírody, 
vybraných zložiek ŽP 
a odvolacích konaní, 
Trnava)  
- DOŠS 

OU-TT-
OSZPI-
2013/000
89-Pt 
zo dňa  
22.10.13 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska 
ochrany prírody a krajiny požaduje doplniť záväzné regulatívy 
územného rozvoja mesta o nasledujúce požiadavky: 
10/1 obmedziť aplikáciu chemických prostriedkov používaných 
pri rastlinnej výrobe v blízkosti nových obytných zón, prvkov 
ÚSES a otvorených vodných plôch, či už pozemnej alebo 
leteckej aplikácie (herbicídy, desikanty, fungicídy, 
morforegulátory), 

 
 
 
Môžeme to tam napísať, ale kto to bude 
kontrolovať 

 
 
 
Definované je v Správe a v záväznej 
časti Konceptu. 

 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/2 vylúčenie lokalizácie jednotlivých aktivít, (urbanistických 
zámerov), v územiach chránených podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny, alebo prvkov ÚSES, 

 
Súhlas, v územiach chránených podľa zákona  v 
súlade so zákonom o ochrane prírody 
prvky ÚSES-regionálny BC za hrádzou 

 
Definované je v Správe a v záväznej 
časti Konceptu.  

 
Akceptovaná  

Návrh nevstupuje do vyhlásených 
chránených území; prvky ÚSES sú v 1. 
stupni ochrany, aktivity sú možné. V 
Návrhu vyšpecifikovať  činnosti 
navrhované v BC za hrádzou 
(agroturistika, určiť regulatívy  - najmä 
zadefinovať bezbariérovosť) 
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10/3 územne vymedziť priestor pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z 
RÚSES-u, biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES-u 
navrhujeme konkretizovať v plošných, alebo pásových 
výsadbách stromov s krovitým podrastom, alebo v trvalých 
trávnych porastoch, 

 
Môžeme to doplniť podľa MÚSES, ale zväčší to 
zábery 

 
Definované je v Správe a v záväznej 
časti Konceptu. 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/4 územne vymedziť priestor účelovej izolačnej zelene, ktorá 
by mala byt' navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z 
charakteru funkcie z hľadiska priestorovej blízkosti nezlučiteľné 
(bývanie kontra výroba, doprava kontra rekreácia atď.) 

Kedže pri návrhu Ú/N nevieme konkrétny druh 
výroby, nevieme ani jeho prípadné negatívne 
účinky – nie vždy sú uvedené aktivity (priemysel-
bývanie,...) funkčne nezlúčiteľné – existujú aj 
priemyselné prevádzky, ktoré nemajú negatívny 
vplyv (elektronika, šitie,...), môžu byť umiestnené 
aj v obyt. území a obmedzením ciest za prácou 
(prac. príležitosti pri bývaní) majú priaznivý vplyv 
na ŽP 

 
Definované je v Správe a v záväznej 
časti Konceptu. 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/5 vylúčiť likvidáciu už jestvujúcej krajinnej zelene Súhlasíme Definované je v Správe a v záväznej 
časti Konceptu.  

Akceptovaná Koncept nerieši likvidáciu už existujúcej 
krajinnej zelene, vylúčiť nie je reálne, ale 
obmedzenie výrubov za náhradu. 

10/6 pri stavebných konaniach na prípravu výstavby 
priemyselných a iných výrobných areáloch požadovať, aby boli 
vypracované, realizované a patrične udržiavané aj sadové 
úpravy 

 
Súhlasíme 

 
Definované je v Správe a v záväznej 
časti Konceptu. 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/7 územne vymedziť priestor na ozelenenie poľných ciest Môžeme to doplniť podľa MÚSES, ale zväčší to 
zábery 

Doplniť Akceptovaná Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/8 územne vymedziť priestor na vytvorenie polyfunkčnej 
krajinnej zelene (prvky ÚSES a vetrolamov, sprievodnú a 
izolačnú zeleň poľných ciest, ostatných cestných komunikácií 
ako i výrobných areálov) 

 
Môžeme to doplniť podľa MÚSES, ale zväčší to 
zábery 

 
Doplniť 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/9 vytvorenie takého usporiadania pozemkov v rámci novo 
navrhovaných obytných zón, plôch služieb, obchodu a výroby 
ktoré by umožňovalo vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej zelene 
so stromami a kríkovými porastmi, bez územného konfliktu s 
navrhovanými a jestvujúcimi vedeniami inžinierskych sietí 

 
Súhlasíme – koridory ciest s dostatočnou šírkou 
pre uličnú zeleň 

 
Definované je v Správe a v záväznej 
časti Konceptu. 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/10 ak je v rámci rozvojových zámerov nutné odstraňovanie 
drevitých porastov rastúcich mimo les, navrhujeme za ne 
požadovať náhradnú výsadbu alebo finančnú kompenzáciu 
určenú na rozvoj mestskej zelene, vo výške spoločenskej 
hodnoty vyrúbaných porastov, znížených o spoločenskú hodnotu 
drevín navrhovaných sadových úprav 

 
Môžeme uviesť do tex. časti (smernej)  

 
Doplniť 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/11zakotviť nutnosť zmeny kategórie všetkých hospodárskych 
lesov v záujmovom území sídelného útvaru (v blízkosti 
intravilánu) na lesy s osobitným určením, s preferovaním 
rekreačnej funkcie a funkcie na zamedzenie veternej erózie a 
vytvorenia lesoparkov za použitia domácich druhov drevín bez 
použitia  monokultúr a veľkoplošných holorubov pri obnove lesa, 

 
Treba prerokovať s orgánom ochrany lesov 

Doplniť 
Na území mesta nie je žiadny 
hospodársky les 
akceptované 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/12 v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu 
prirodzeného drevinového zloženia porastov, zabezpečovať 
obnovu porastov, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, 
zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov,  

 
Treba prerokovať s orgánom ochrany lesov 

Doplniť 
Na území mesta nie je žiadny 
hospodársky les 
akceptované 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/13 dodržať rámcové smernice pre tvrdé lužné lesy v rámci 
obnovy porastov s týmto cieľovým zastúpením: 40-50% dub, 25- 
35% jaseň, 15-25% topoľ domáci, brest, hrab, lipa, osika, vŕba a 
vo zvyškoch mäkkých luhov dodržať pôvodné druhové zloženie 
(pôvodné druhy topoľov, osika, vŕba 100 %), 

 
Treba prerokovať s orgánom ochrany lesov 

 
Doplniť 
 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/14 jednoznačne vymedziť plochy verejnej zelene na všetky 
verejne prístupné územia s vykonanými výsadbami krajinnej 
zelene a trvalými trávnatými porastmi. 

 
Súhlas – primerane k mierke riešenia ÚPN mesta 
 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

10/15 Ak sa budú akceptovať tieto pripomienky, z hľadiska 
ochrany prírody a krajiny je jedno ktorý z predložených variantov 
sa prijme, ale viac sa prikláňame k variantu A. 

 
Berieme na vedomie. 

 
Berie na vedomie 

 
Berie na vedomie 

 

11. Okresný úrad Trnava, 
odbor opravných 
prostriedkov, referát 

OU-TT-
OOP4-
2013/000

11/1 Správny orgán po preskúmaní predloženej  dokumentácie 
konštatuje, že koncept zmeny územnoplánovacej dokumentácie 
mesta Sereď predpokladá návrh záberu poľnohospodárskej 

 
Súhlas (ale nerobíme zmenu ÚPN, ale nový ÚPN) 
. 

Vzhľadom na navrhovaný rozsah 
záberov pôdy sa odporúča návrh 
(najmä plocha č. 16 a 17) 

 
Akceptovaná 

 
V Návrhu ÚPN-M doplniť tabuľku záberov 
podľa stanoviska.  
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pôdohospodárstvo  
(Obvodný pozemkový 
úrad, Trnava)  
- DOŠS 

14 
zo dňa  
23.10.13 

pôdy vo variante A o celkovej výmere 214,291 ha a vo variante B 
o celkovej výmere 219,559 ha. Dokumentácia uvádza, že 
prevažná  časť navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy 
v návrhu zmeny územnoplánovacej dokumentácie mesta je na 
plochách, ktoré boli už odsúhlasené v rámci platného územného 
plánu a jeho zmien a doplnkov. Návrh zmeny územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Sereď bude preto potrebné prepracovať, 
sprehľadniť tabuľkovú časť a z návrhu záberu 
poľnohospodárskej pôdy vylúčiť lokality na ktoré bol uvedený 
súhlas orgánov ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ďalej bude 
potrebné v zmysle § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
platnom znení zredukovať návrh záberu najkvalitnejšej 
poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa 
prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z.z. Návrh záberu 
lesnej pôdy je kompetentných  riešiť vecne a miestne príslušný 
orgán štátnej správy, ktorým je Okresný úrad Galanta, 
pozemkový  lesný odbor.  
Prepracovaný návrh Územného plánu mesta Sereď bude 
potrebné prerokovať na základe stanovených podmienok na 
tunajšom úrade t.j. Okresnom úrade  Trnava, odbore opravných 
prostriedkov, referát pôdohospodárstvo. V zmene zákona č. 
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení je obec 
oslobodená od správneho poplatku.  

objektivizovať, resp. funkčne 
rozčleniť na etapu návrhu a etapu 
výhľadu. 
 

V Návrhu rozčleniť zábery PP  
− návrh 
− výhľad  

podľa Pokynov zo Súborného stanoviska 
 

12. Okresný úrad Trnava, 
odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií 
(Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie , odbor 
cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii 
s pôsobnosťou 
v Trnavskom kraji, 
Trnava) 
- DOŠS 

D/2013/00
966/Si/DA
9 
 
zo dňa 
10.10.13 

12/1 V d'alšom stupni presne definovať cesty lII. triedy, t. j. napr. 
III/ 5314 (nie ako je uvádzané v koncepte III/513004). 

UPN je odborným dokumentom čerpajúcim 
informácie z údajovej databázy SSC – cestnej 
databanky. Číslovanie ciest je v súlade s údajmi 
v Cestnej databanke, Požiadavka na formát 
číslovania ciest sa zhoduje s formátom číslovania 
na dopravnom značení v teréne. Pre ÚPN je 
prvoradá kompatibilita dát s Cestnou databankou 
(GIS), ÚP nenahrádza projekty dopravného 
značenia! 

  
Akceptovaná 

 
V Návrhu definovať cesty podľa 
stanoviska  

12/2 Tiež upozorňujeme, že prieťahom mestom stále prechádza 
cesta I/62. Až po vydaní rozhodnutia o Usporiadaní cestnej siete 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
môže byť definované pretriedenie ciest. Je potrebné v textovej 
časti opraviť v B.11.1.3 Koncepcia prepravných vzťahov na str. 
64, že Koncept návrhu ÚPN mesta Sereď návrh na 
presmerovanie cestného ťahu I/62 v Seredi preberá, žiada však 
navrhovateľa SSC Bratislava spracovať model dopravnej záťaže 
postihujúci dopravné dopady na cesty II/507 a II/573 (v texte je 
uvedená II/730), vyplývajúce z nového trasovania cesty I/62. 

Ak SSC nespracuje model, tak potom nech 
vypočíta dopravnú záťaž ciest v meste, vyvolanú 
zmenou presmerovania a kategorizácie ciest 
v Seredi – iniciátorom presmerovania je SSC,  nie 
mesto, bez vypočítanej záťaže nie je možné 
hodnotiť hluk a emisie (SSC taktiež môže výrazne 
finančne prispieť k spracovaniu dopravného 
generelu mesta v ktorom bude vypracovaný 
dopravný model) 

  
Akceptovaná 

 
V Návrhu definovať cestu podľa 
stanoviska  

12/3 Taktiež je potrebné vo výkrese riešenia verejného 
dopravného vybavenia č. 4a, 4b definovať stále cestu I/ 62 
prieťahom mesta Sereď s tým, že sa pripravuje nové 
usporiadanie cestnej siete. 

Výkres uvádza návrhový stav v ktorom je cesta 
I/62 presmerovaná – preto nie je dôvod uvádzať 
súčasný stav (ten je v znázornený vo výkrese 
súčasného stavu). 

  
Akceptovaná 

 
V Návrhu definovať cestu podľa 
stanoviska  

12/4 Žiadame rešpektovať ochranné pásmo ciest  I., II. a III. 
triedy v k. ú. obce mimo zastavaného územia v zmysle §11 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
Súhlasíme 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 

13. Krajský pamiatkový 
úrad Trnava  
- DOŠS 

KPUTI·20
13117026
-
3/68500/H
OR,PET 
 
zo dňa  
24.10.13 

V textovej časti "Konceptu", v záväznej časti dokumentácie v 
kapitole "(6) ZÁSADY A REGULATÍVY NA ZACHOVANIE 
KULTÚROHISTORICKÝCH HODNÔT" žiadame vykonať 
nasledovné opravy (požadované opravy sú uvedené tučným 
písmom): 
13/1  textovú časť v bode "a)" doplniť nasledovne (v prvej vete 
na strane 120 a v poslednej vete uvedenej textovej časti na 
strane 121): " ... zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový 
zákon) ... " 

 
 
 
 
Súhlasíme 

 
 
 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
 
 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 
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13/2  opraviť popis národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ a park" 
(l. odrážka na strane 120): ; "Súčasťou areálu národnej kultúrnej 
pamiatky je aj klasicistická vrátnica ... " 

 
Súhlasíme 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

13/3 opravit' popis národnej kultúrnej pamiatky "StÍp Najsvätejšej 
Trojice" (v prvom odseku na strane 121): " .. . originály súsošia 
"Najsvätejšej Trojice .. . ". 
 V bode "b)" uvedenej kapitoly "(6)" opraviť nasledovné údaje: 

 
Súhlasíme 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

13/4 "poštový úrad-Poštová ul. č. 9, z r. 1933-34" (na strane 122) Text v koncepte je v súlade s vyjadr. KPÚ TT 
k Zadaniu z 24.08.2012 

Akceptovaná Akceptovaná Doplniť Návrh podľa stanoviska 

13/5 Juraj Fándly ... pôsobil ako kaplán vr. 1778-1780 v časti 
„Pamätné tabuľe“ na strane  123). 

Súhlasíme Akceptovaná Akceptovaná Doplniť Návrh podľa stanoviska 

13/6 Podmienku z hľadiska ochrany archeologických nálezov 
a nálezísk v bode „d)“ uvedenej kapitoly (na strane 124) opraviť 
nasledovne: „Stavebník / Investor je povinný pri každej stavbe, 
vyžadujúcej si zemné práce v jednotlivých stupňoch 
územného konania vyžiadať ...“ 

 
Súhlasíme, ale asi to má byť v jednotlivých 
stupňoch územného a stavebného konania 

 
 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 
(….v jednotlivých stupňoch územného 
a stavebného konania....) 

13/7 V grafickej časti dokumentácie žiadame skontrolovať 
a v prípade preukázania nesúladu so skutkovým stavom opraviť 
situovanie hlavného rozvodu vody DN 500 v areáli národnej 
kultúrnej pamiatky „ Kaštieľ a park“ nakoľko podľa naších 
informácii vodovodné potrubie nepretína park podľa výkresu, ale 
je umiestnené v JZ časti parku propri chodníku spájajúceho 
západnú a východnu bránu areálu. 

 
 
Súhlasíme  preveriť 

 
 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 
 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

14. Krajské riaditeľstvo 
Hasičského 
a záchranného zboru, 
Vajanského 22, Trnava  
- DOŠS 

KRHZ- 
TT-OPP-
535-
1/2013 
zo dňa 
03.10.213 

14/1 Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky 
vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom 
č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 
Súhlasíme 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 

14/2  V textovej časti požadujeme údaje o jestvujúcej hasičskej 
zbrojnici, o obecnom hasičskom zbore, riešenie verejnej 
vodovodnej siete s požiarnymi hydrantmi . 

 
Súhlasíme 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

15. Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva, Hodská 
2352/62, Galanta  
- DOŠS 

1682/201
3 Pa 
 
zo dňa  
24.10.13 

15/1 Pri  umiestňovaní  podnikateľských aktivít do areálov 
určených ako plochy výroby, logistiky, skladového hospodárstva, 
bude potrebné zhodnotiť vplyv zvýšenej dopravnej záťaže a 
vplyv prevádzok na zložky životného prostredia vrátane hluku a 
vibrácií vo vzťahu k územiu určenému na rekreáciu, oddych a 
bývanie. V prípade prekročenia limitných hodnôt pre hluk a 
vibrácie bude potrebné navrhnúť účinné opatrenia. 

Súhlasíme, požiadavka môže byť zahrnutá  
v ÚPN mesta ako regulatív pre ďalšie stupne (PD) 

Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 
 
 
 
 

Akceptovaná  
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

15/2 Pre rozvoj bývania v kontakte s dopravnými trasami 
(dopravou), územiami výrobných prevádzok ako i s územiami 
určenými pre rozvoj výroby, územiami polyfunkčnými - plochy 
občianskej vybavenosti a výroby, plochami občianskej 
vybavenosti je potrebné zhodnotenie hlukových pomerov v 
území určenom na bývanie. V prípade preukázania, že nebudú 
splnené ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
neskorších predpisov, je potrebné navrhnúť a realizovať učinné 
protihlukové opatrenia. Pre rozvoj bývania v kontakte s 
existujúcimi výrobnými areálmi je potrebné súčasne zhodnotiť aj 
rozvojové zámery výroby v týchto areáloch. 

Súhlasíme, hranica prípustnej hladiny hluku od 
dopravy  je v koncepte vyznačená, v prípade 
nepriaznivých vplyvov výroby požiadavka môže 
byť zahrnutá v ÚPN mesta ako regulatív pre 
ďalšie stupne (PD) 

Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

Akceptované Doplniť Návrh podľa stanoviska 

15/3 Pri zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a bývania 
určiť požiadavku, že pri umiestňovaní podnikateľských aktivít do 
tohto územia je potrebné zhodnotiť vplyv prevádzky na zložky 
životného prostredia vrátane hluku a vibrácií a preukázať, či 
vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné hodnoty určené 
právnymi predpismi pre jednotlivé zložky životného prostredia 
vrátane hluku a vibrácií. 

Súhlasíme - požiadavka môže byť zahrnutá v 
ÚPN mesta ako regulatív pre ďalšie stupne (PD) 

 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

 
Akceptované 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

15/4  V súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. O pohrebníctve 
riešiť ochranné pásmo pohrebiska (aj pre variant rozširovania 
cintorína). V ochrannom pásme pohrebiska sa nesmú povoľovať 
a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby 

Súhlasíme - v koncepte ÚPN sú ochranné pásma 
cintorínov uvedené v grafickej aj textovej časti 

 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

 
 
Akceptované 
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súvisiace s pohrebníctvom. 

15/5 Pre navrhované nové dopravné trasy v kontakte s obytným 
územím vypracovať akustické štúdie. 

Požiadavka môže byť zahrnutá  
v ÚPN mesta ako regulatív pre ďalší stupeň (PD) 

 Akceptované Doplniť Návrh podľa stanoviska 

16. Regionálna veterinárna 
správa a potravinová 
správa,  Hodská 353/19, 
Galanta  
- DOŠS 

1533/201
3 
zo dňa 
25.09.13 

16/1 Týmto Vám oznamujeme, že v predmetnom katastrálnom 
území nie sú dotknuté záujmy RVPS Galanta. Prípadná 
výstavba rodinných domov v blízkosti jestvujúcej prevádzky 
chovu hospodárskych zvierat je na zvážení staviteľov. 
Zároveň Vás upozoňujeme na povinnosť požiadať RVPS o 
záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom 
konaní, týkajúcom sa chovu zvierat, výroby, spracúvania, 
ošetrovania a skladovania krmív pre spoločenské zvieratá, 
prípravy," výroby, skladovania a distribúcie medikovaných krmív 
ako aj ukladania, ďalšieho spracovania a neškodného 
odstránenia vedľajších živočíšnych produktov v zmysle § 44 
zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 

 
Berie sa na vedomie.  
(Máme jestvujúcu prevádzku s chovom 
hospodárskych zvierat?) 

  
 
Berie na vedomie 

 
 
Na území mesta nemáme žiadnu 
prevádzku s chovom hospodárskych 
zvierat 

17. Obvodný úrad pre 
cestnú dopravu 
a pozemné 
komunikácie, Galanta  
- DOŠS 

     
 
Bez pripomienok 

 
 
Stanovisko nedoručené 

18.  Obvodný úrad Galanta, 
odbor CO a krízového 
riadenia, Galanta 
- DOŠS 

     
 
Bez pripomienok 

 
 
Stanovisko nedoručené 

19.  Okresný úrad Galanta, 
odbor starostlivosti o 
ŽP (OV, OO,OH,OP) 
(Obvodný úrad ŽP, 
Mierové nám č. 1 924 01 
Galanta ) 
- DOŠS 

 
 
 

    
 
Bez pripomienok 

 
 
Stanovisko nedoručené 

20. Obvodný banský úrad 
Bratislava, Mierová 19, 
Bratislava  
- DOŠS 

140-
2465/201
3 
zo dňa  
07.10.13 

20/1 Tunajší úrad k územnému plánu Mesta Sereď nemá žiadne 
požiadavky, nakoľko podľa evidencie tunajšieho úradu sa v k.ú. 
Mesta Sereď nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie 
sú určené chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) a 
nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo 
potrebné chrániť podľa banských predpisov 

 
Berie sa na vedomie. 

 
Berie na vedomie 

 
 
Berie na vedomie 

 

21.  Okresný úrad Galanta, 
pozemkový a lesný 
odbor, ul. 29. augusta č. 
10, Galanta 
(Obvodný lesný úrad 
v Dunajskej Strede, Korzo 
B. Bartóka 789/3, 
Dunajská Streda)    
- DOŠS 

OU-GA-
PL0-
2013/001
15-2 
zo dňa  
17.10.13 

21/1 V žiadosti o súhlas s návrhom územného plánu obce alebo 
zóny s návrhom ich zmien a doplnkov žiadame dodržať § 4 
Vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov 
pri územnoplánovacej činnosti a pri vyňatí a obmedzení z 
plnenia funkcií lesov, vrátane grafického znázornenia 
predpokladaného rozsahu a realizovania využitia lesných 
pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov. 

 
Navrhované zábery LP sú vyhodnotené v kon-
cepte v súlade s vyhláškou  

 
V Koncepte sú vyhodnotené  

 
Akceptovaná 
 
 

 
V etape prerokovania Návrhu požiadame 
o súhlas 

Ak sa hore uvedený zámer nebude dotýkat' lesných pozemkov, 
tunajší okresný úrad, pozemkový a lesny odbor nemá námietky 
ani pripomienky k predmetnej veci, v opačnom prípade bude 
treba rešpektovať nasledovné podmienky: 
21/2 lesné pozemky možno využívať na iné účely ako · na 
plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých 
orgánov štátnej správy rozhodne o ich dočasnom  vyňatí (na 
dobu najviac 20 rokov) alebo trvalom  vyňatí z plnenia funkcií 
lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. V 
takomto prípade pri spracovaní dokumentácie stavieb je investor 
povinný dbať na ochranu lesných pozemkov a lesných porastov 
a spravovať sa pri tom ust. § 5 zákona o lesoch 

 
Dokumentácia rieši požiadavky na zábery,  na 
základe toho by malo byť vyjadrenie k 
navrhovaným záberom. 

  
Berie na vedomie 

 

21/3 územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných 
pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu 
.lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného 
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva(§ 6 ods. 3) 

Obstarávame územný plán mesta, nie územné 
rozhodnutie 

 Neopodstatnená  
 

V procese obstarávanie 
územnoplánovacej dokumentácie obce je 
neopodstatnená 
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21/4 ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m 
od hranice lesného pozemku, na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby o využití územia v ochrannom pásme lesa 
sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva (§10). 

 
Je uvedené v kap. B.13 konceptu  
 
 
 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
 

21/4 Právnická alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie 
rozhodnutia o vyňatí lesného pozemku (§ 7 zákona o lesoch), je 
povinná predložiť orgánu štátnej správy na úseku lesného 
hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä: 
1/ návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení 
zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením  a poškodením 
2/ projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým 
harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie 
lesného pozemku 
3/ harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli 
vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese, najmä 
jarného zalesňovania, rozmnožovania a živočíchov a zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru. 
Ak o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov žiada iná 
osoba ako vlastník alebo správca,  žiadosť musí obsahovať aj 
súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého  lesného pozemku 
a dohodu o určení výška a spôsobe  poskytnutia náhrady za 
obmedzenie vlastníckych práv. Pokiaľ by prípadným zásahom 
do integrity lesných pozemkov vznikla škoda na lesnom 
majetku, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže 
pôvodcovi škody uložiť v zmysle § 34 zákona o lesoch vykonať 
opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady...  

 
Obstarávame územný plán mesta, nie územné 
rozhodnutie 

 
Neopodsatnená v procese 
obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie 

 
Neopodsatnená  

 
V procese obstarávanie 
územnoplánovacej dokumentácie obce je 
neopodstatnená 

22. Letecký úrad SR, 
oddelenie ochranných 
pásiem letísk 
a pozemných zariadení, 
Letisko M. R. Štefánika, 
Bratislava  
- DOŠS 

11662120
131ROP0
02117072 
 
zo dňa  
07.10.13 
 

22/1 Letecký úrad Slovenskej republiky, ako príslušný orgán 
štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle § 28 ods. 3 
zákona č. 14311998 Z.z. o civilnom letectve {letecký zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Vám oznamuje, že riešené územie sa nachádza 
mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých 
pozemných zariadení. 

 
Berie sa na vedomie 
 
 
 

 
 
Berie na vedomie 
 
 
 
 

 
 
Berie na vedomie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

22/2 Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v zmysle § 30 
leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom 
Slovenskej republiky nasledujúce stavby: 
+ stavby a zariadenia vysoké 1OOm a viac nad terénom (§ 30 
ods. 1 písmeno a)), 
+ stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na 
prírodných alebo umelých vyvýšeninách, 
ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu(§ 30 ods. 1 
písmeno b)) 
+ zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných 
prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia 
priemyselných podnikov, vedenia VVN 11O kV a viac, 
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno 
c)), 
+ zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na 
generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, 
klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)) . 

 
 
Súhlasíme s doplnením uvedeného textu do 
záväznej časti ÚPN-M. 

 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
Akceptovaná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Doplniť do záväznej časti ÚPN-M 

23.  Úrad pre reguláciu 
železničnej dopravy, 
Sekcie špeciálneho 
stavebného úradu, 
Miletičová 19, Bratislava 
- DOŠS  

     
 
Bez pripomienok 

 
 
Stanovisko nedoručené 

24.  Obec Šintava  
- DO 

    Bez pripomienok Stanovisko nedoručené 

25. Obec Vinohrady nad 
Váhom  
- DO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

26. Obec Veľká Mača      Bez pripomienok Stanovisko nedoručené 
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- DO 
27.  Obec Majcichov 

- DO 
    Bez pripomienok Stanovisko nedoručené 

28. Obec Hosté  
- DO 

    Bez pripomienok Stanovisko nedoručené 

29. Obec Vlčkovce  
- DO 

896/2013 
zo dňa  
02.10.13 

29/1 Obec Vlčkovce nemá k predloženému dokumentu žiadne 
námietky a pripomienky. 

  Berie na vedomie  

30. Obec Križovany 
- DO 

    Bez pripomienok Stanovisko nedoručené 

31.  Obec Šúrovce  
- DO 

    Bez pripomienok Stanovisko nedoručené 

32.  Obec Dolná Streda  
- DO 

    Bez pripomienok Stanovisko nedoručené 

33.  Národná diaľničná 
spoločnosť. A.s. 
Mlynské nivy 45, 
Bratislava  
- DPO 

30103/70
604/2013 
zo dňa  
14.10.13 
 

33/1 Z hl'adiska prípravy a prevádzky dial'nic a rýchlostných 
ciest k uvedeným materiálom  nemáme pripomienky. 

  Berie na vedomie  

34. Slovenská správa ciest, 
Miletičová 19, Bratislava 
- DPO  

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

35. Správa a údržba ciest 
TTSK, Bulharská 39, 
Trnava  
- DPO 

     
 
Bez pripomienok 

 
 
Stanovisko nedoručené 

36. Západoslovenská 
vodárenská spol. a.s. 
Nitra, Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra  
- DPO 

35627/LN
e-23/2013 
zo dňa 
11.10.13 

36/1 V Koncepte ÚPN mesta Sered' boli zohl'adnené naše 
pripomienky, ktoré Vám boli zaslané listom č. 21 298/V-
1035/2011 zo dňa 28.11.2011, ako aj požiadavka č.2 z listu 
č.4296/V-940/2006 zo dňa 28.7.2006. 

   
Berie na vedomie 

 

36/2 V textovej časti konceptu ÚPN je potrebné na str.78 a str.79 
opraviť názov vodojemu - akumulačných nádrží s čerpacou 
stanicou. Miesto názvu Sered' uvádzať názov Šúrovce. 

 
Súhlasíme, opravíme. 

  
Akceptované 

 
V Návrhu ÚPN-M opraviť 

37. Západoslovenská 
vodárenská spol. a.s 
Nitra, P. Pazmánya 4, 
Šaľa 
- DPO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

38. Slovenský plynárenský 
priemysel – distribúcia, 
a.s., RC/LC Západ, 
Mlynské nivy44/b, 
Bratislava   
- DPO 

     
 
Bez pripomienok 

 
 
Stanovisko nedoručené 

39.  Západoslovenská 
distribučná a.s. útvar 
technického rozvoja, 
Čulenová 6, Bratislava  
- DPO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

40. Slovak Telekom a.s. 
Karadžičová 10, 
Bratislava  
- DPO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

41.  Orange Slovensko a.s. 
Prievozská 6/A, 
Bratislava  
- DPO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

42. ŽSR gen. riaditeľstvo, 
odbor strat. a expertízy, 
Klemensová 8, BA 
- DPO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 
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43. Slovenský 
vodohospodársky 
podnik š.p. OZ, Povodie 
Váhu Piešťany, 
Nábrežie I. Krasku 
834/3, Piešťany  
- DPO 

CZ25134/
2013 
zo dňa 
18.10.13 
 

43/1 Upozorňujeme na lokality navrhované v blízkosti ochrannej 
hrádze vodného toku Váh, že i napriek tomu, že sa nachádzajú 
na území, ktoré je chránené na Q 100-ročnú veľkú vodu, môže 
byť pril'ahlé územie v dôsledku prekročenia projektovaných 
parametrov alebo poruche vodnej stavby potenciálne ohrozené 
povodňami. Navrhovanou výstavbou nesmie byť narušená 
stabilita ochranných hrádzi. 

 
Predpokladom využitia územia je funkčné vodné 
dielo bez možnosti záplav. Ak to vodné dielo 
nezaručí, územie nebude určené na umiestnenie 
stavieb.  

 
 
Berie na vedomie 

 
 
Akceptované 

Do smernej časti doplniť text: 
Priľahlé územia v blízkosti ochrannej 
hrádze vodného toku Váh i napriek tomu, 
že sa nachádzajú na území, ktoré je 
chránené na Q 100-ročnú veľkú vodu, 
môžu byť  v dôsledku prekročenia 
projektovaných parametrov alebo poruche 
vodnej stavby potenciálne ohrozené 
povodňami. Navrhovanou výstavbou 
nesmie byť ohrozená stabilita ochranných 
hrádzí. 

43/2 Ďalej upozorňujeme na rozvojové zámery navrhované v 
lokalite Poronda (plocha bývalých kasární) za hrádzou na 
pravom brehu rieky Váh, ako aj ďalšie navrhované lokality 
v medzihrádzovom priestore. 
Vo variante "B" je táto plocha určená na funkciu výroby a 
skladov, vo variante "A" je určená na rekreačné využitie. Na 
agroturistiku je určená plocha severne od záhradkárskej 
osady medzi hrádzou a pravým brehom Váhu. 
Zdôrazňujeme že, rozvojové zámery sa nachádzajú v 
inundačnom území rieky Váh, v ktorom v zmysle § 20 odst.6,7, 
Zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, je zakázané 
umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy okrem 
ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia 
odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, ďalej 
stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok 
povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, a ďalšie v 
zmysle tohto zákona. Z tohto dôvodu je neprípustné uvažovať s 
realizáciou rozvojových zámerov v medzihrádzovom priestore. 
Funkčné využitie navrhované na rekreačné účely je možné len v 
prípade dodržania podmienok stanovených našou organizáciou, 
na základe ďalšieho podrobnejšieho spracovania. 

 
 
Predpokladom  využitia územia je funkčné vodné 
dielo bez možnosti záplav lokality Poronda. Ak to 
vodné dielo nezaručí, lokalita ostane len na 
rekreáciu bez výstavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Návrhu riešiť funkciu rekreácie 

 
 
 
Akceptované 
 

 
 
Lokalitu Poronda (plocha bývalých 
kasární) 
v Návrhu  funkčne riešiť na rekreačné 
účely 

43/3 Ďalej v rámci navrhovaného rekreačného využitia územia 
žiadame navrhovať objekty s max. zastavanosťou do 25 m2 bez 
budovania pivničných priestorov. 

Požiadavka je zohľadnená v záväznej časti 
konceptu ÚPN. 

 
Akceptovať 

 
Akceptovaná  

 

V príslušných častiach územnoplánovacej dokumentácie 
žiadame doplniť: 
43/4 • 8.11.2.3. Vodné toky 
• C.3. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území, 
časť C.3.1 Ochranné pásma 
V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, 
zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami 
škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. 
Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu 
vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie 
opráv, údržby a povodňovej aktivity. 
Naďalej rešpektovať výhľadovú lokalitu vodohospodárskeho 
diela Sereď a jeho ochranné pásmo v šírke min. 10m od 
brehovej čiary pri kóte hladiny 141,1 m.n.m.(kóta 
hladiny pri celkovom priestore nádrže) a derivačný 
hydroenergetický stupeň Sereď, Vážsku vodnú cestu v zmysle 
kritérií AGN. 

 
 
Súhlasíme 

 
 
Akceptované 

 
 
Akceptované 

 
 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

43/5 • 8. 11 Návrh verejného dopravného a technického 
vybavenia 
• (5) zásady a regulatívy riešenia verejného technického 
vybavenia Navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými 
tokmi musia byt' technicky riešené v zmysle STN 73 6822 
"Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi". 

 
Súhlasíme 

 
Akceptované 

 
Akceptované 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 
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43/6 B .11.2 Vodné hospodárstvo časť 8 . 11.2.3. Vodné toky 
Rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z a príslušné platné 
normy STN 73 6822 "Križovanie a súbehy vedení a komunikácií 
s vodnými tokmi " a STN 75 2102 "Úpravy riek a potokov". 
Stavby, ktoré sa nachádzajú na území s trvalo zvýšenou 
hladinou podzemných vôd je potrebné osádzať s úrovňou 
suterénu min . 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania 
pivničných priestorov. 
Akúkol'vek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti 
vodných tokov a ich ochranného pásma žiadame odsúhlasiť s 
našou organizáciou . 

 
 
Súhlasíme 

 
 
Akceptované 

 
 
Akceptované 

 
 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

43/7 B .11.2.2. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít 
musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona 
o vodách č.364/2004 Z.z a NV SR č.269/2010 Z.z, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd . 
Vody z povrchového odtoku majú byť pred odvedením do 
recipientu zbavené ropných látok, ako aj plávajúcich a 
unášaných väčších častíc. 

 
 
Súhlasíme 

 
 
Akceptované 

 
 
 
Akceptované 

 
 
 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

43/8 Následný stupeň územnoplánovacej dokumentácie 
žiadame zaslať našej organizácii k vyjadreniu.  

Ďalší stupeň (návrh ÚPN) bude prerokovaný v 
súlade so staveb. zákonom.  

Berie na vedomie  Berie na vedomie  

44. SVP š.p. OZ, Piešťany, 
Správa povodia 
Dolného Váhu, Dolná 
16, Šaľa  
- DPO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené  

45. Hydromeliorácie š.p. 
Vrakúnska 29, 
Bratislava  
- DPO 

4468-
4/120/201
3 
zo dňa  
05.11.13 

45/1 Po preverení dokumentácie na Vašej internetovej stránke a 
dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na 
jednotlivých lokalitách variantu "A" a "B", riešených v "Koncepte 
Územného plánu mesta Sereď"', popísaných v tabuľke "Prehľad 
stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde", 
zakreslených vo "Výkrese vyhodnotenia dôsledkov 
navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na 
poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch" č. výkresu 8a 
(variant "A") a 8b (variant B) sa nachádzajú nasledovné 
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. v k.ú. 
Sereď 

  
Berie na vedomie 

 
Berie na vedomie  

 

45/2 Navrhovaná lokalita 32 variantov "A", "B" s funkčným 
využitím na výrobu a sklady sa nachádza v záujmovom území 
vodnej stavby "Závlaha pozemkov Váhovce- V. Mača 
III." (evid . č. 5203 145). Stavba závlahy bola daná do užívania 
vr. 1987 s celkovou výmerou l 793 ha. Na lokalite 32 sa 
nachádzajú podzemné rozvody závlahovej vody vetvy "Bl5" DN 
350, "Bl5" DN 160 a "BlS-3'' DN 250 uvedenej závlahy. 

 
 
Súhlasíme – je zakreslené v koncepte ÚPN 

 
 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 

45/3 navrhovaná lokalita 33 variantov "A", "B" s funkčným 
využitím na výrobu a sklady sa nachádza v záujmovom území 
vodnej stavby "Závlaha pozemkov Váhovce- V. Mača III." 
(evid.č. 5203 145). Na lokalite 33 sa nachádza podzemný rozvod 
závlahovej vody vetva "B 17" DN 225 uvedenej závlahy. 

 
Súhlasíme – je zakreslené v koncepte ÚPN 

 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 

45/4 navrhovaná lokalita 34 variantov "A", "B" s funkčným 
využitím na dopravné plochy - cesty sa nachádza v záujmovom 
území vodnej stavby "Závlaha pozemkov Váhovce - V. Mača III." 
(evid.č. 5203 145). Na lokalite 33 sa nachádza podzemný rozvod 
závlahovej vody- vetva "B 17" DN 225 uvedenej závlahy. 

 
 
Súhlasíme – je zakreslené v koncepte ÚPN 

 
 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 

45/5 navrhovaná lokalita 30 variantov "A", "B" s funkčným 
využitím na výrobu a sklady sa nachádza v záujmovom území 
stavby "Závlaha pozemkov Váhovce - V. Mača III." (evid.č. 5203 
145)- podzemné závlahové potrubie sa na lokalite nenachádza. 

 
Súhlasíme – je zakreslené v koncepte ÚPN 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 
 

 

45/6 navrhovaná lokalita 31 variantov "A", ·"B" s funkčným 
využitím na výrobu a sklady sa nachádza v záujmovom území 
stavby "Závlaha pozemkov Váhovce - V. Mača III." (evid.č. 5203 
145)- podzemné závlahové potrubie sa na lokalite nenachádza. 

 
Súhlasíme – je zakreslené v koncepte ÚPN 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 
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45/7 Časť navrhovanej lokality 35 variantov "A", "B" s funkčným 
využitím na výrobu a sklady sa nachádza v záujmovom území 
stavby "Závlaha pozemkov Váhovce- V.Mača III." ( evid.č. 5203 
145) - podzemné závlahové potrubie sa na lokalite nenachádza.  

 
Súhlasíme – je zakreslené v koncepte ÚPN 

 
Akceptovaná 

 
 
Akceptovaná 

 

45/8 navrhovaná lokalita 47 variantov "A", "B" s funkčným 
využitím na výrobu a sklady sa nachádza v záujmovom území 
stavby "Závlaha pozemkov Váhovce - V. Mača III." ( evid.č. 5203 
145) -podzemné závlahové potrubie sa na lokalite nenachádza. 

 
Súhlasíme – preveriť 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

45/9 navrhované miestne komunikácie C2 budú križovať 
podzemné závlahové potrubie - vetvy "BlS-3" DN 225, "BlS-3-1" 
DN 225 , "Bl4-2" DN 225, BIS DN 600 a pôjdu v súbehu so 
závlahovou vetvou "B 14-2-1" DN 225 uvedenej závlahy 

 
Súhlasíme – doplníme do textovej časti 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

45/10 navrhovaná kanalizácia bude križovat' podzemné 
závlahové potrubie - vetvy "B14" DN 225 (2x), "B 15-3" DN 225 a 
pôjde v súbehu so závlahovou vetvou "B 14-2" uvedenej závlahy 
. 

 
Súhlasíme – doplníme do textovej časti 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

45/11 navrhovaný vodovod bude križovať podzemné závlahové 
potrubie - vetvu "Bl4-2" DN 225 a pôjde v súbehu s vetvou "B 
14-2-1" DN 225 uvedenej závlahy 

 
Súhlasíme – doplníme do textovej časti 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

45/12 navrhované 2 čerpacie stanice kanalizácie a navrhovaná 
trafostanica TS-X8 sa nachádzajú v záujmovom území uvedenej 
závlahy 

 
Súhlasíme – doplníme do textovej časti 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Doplniť Návrh podľa stanoviska 

45/13 na ostatných lokalitách variantov "A" a "B" - 0Ol, 02, 04, 
06, 08, časti 09 (variantu "A"), 09 (variantu "B") 10, ll, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, na časti lokality 46 variantu "A" a na lokalite č. 48 
variantu "B" neevidujeme žiadne zariadenia v našej správe v kú. 
Horný Čepeň 

 
Berie sa na vedomie. 

 
 
Berie na vedomie 

 
 
Berie na vedomie 

 

45/14 na lokalitách 03, 05, 07, 22 variantov "A" a "B" 
neevidujeme žiadne zariadenia v našej správe v kú. Stredný 
Čepeň 

 
Berie sa na vedomie. 

 
Berie na vedomie 

 
Berie na vedomie 

 

45/15 na lokalitách variantu "A" 09 (časti), 20, 21, 40, časti 46, 
variantu "B" 20, 21, 40 neevidujeme žiadne zariadenia v našej 
správe 

 
Berie sa na vedomie. 

 
Berie na vedomie 

 
Berie na vedomie 

 

45/16 V prílohe Vám zasielame situáciu v M l : 12 500 s 
orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, 
podzemného závlahového potrubia, navrhovaných lokalít, 
komunikácie a inžinierskych sietí. Podrobnú situáciu rúrovej siete 
závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na 
základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., 
dislokované pracovisko Šaľa- kontaktná osoba Ing. Neštrák, č.t. 
0911 50 l 031. · 

 
 
 Berie sa na vedomie 

 
 
Berie na vedomie 

 
 
Berie na vedomie 

 

45/17 Závlahovú stavbu - podzemné závlahové potrubie 
žiadame pri návrhu ÚPN a realizácii stavieb rešpektovať.  

 
Akceptované 

 
Akceptované 

 
Akceptované 

 

45/18 S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru 
na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasíme. 
V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem 
vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán 
vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné 
účely podľa § 13 zákona č.220/2004 Z.z. a následne rozhodnutie 
o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny 
orgán, aby v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníka 
pozemkov) pred začatím stavebného konania na príslušnú 
stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby so š.p . 
Hydromeliorácie - Odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na 
základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia určí 
stavebníkovi jednu z podmienok stanovených v bodoch a/, b/, c/ 
a/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť 
zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto 
preukazuje žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š.p.), 
zaviazať stavebníka - vlastníka pozemkov pred začatím 
stavebného konania majetkovoprávne vysporiadať so správcom 
vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného 

 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 

 
 
 
 
 
 
Berie na vedomie 

 
 
 
 
 
 
Berie na vedomie 
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závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. l a 
3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu 
na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so 
Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej 
postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že 
uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za 
následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete, 
b/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť 
preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba 
zostala naďalej využiteľná, zaviazať stavebníka pred začatím 
stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej 
PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky 
budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a 
prevzatie realizovanej preložky potrubia bude vykonané za 
účasti zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Vybudovaná preložka 
bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej 
kolaudácii, 
c/ ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, 
zaviazať stavebníka o rešpektovanie jestvujúceho závlahového 
potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi 
závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej 
stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého 
charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme 
zaviazať vlastníka pozemkov k právu prístupu •· k vodnej stavbe 
za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných 
opráv (Zákon o vodách č. 364/2004). Všetky inžinierske siete 
realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 "Križovanie a 
súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami". V 
prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má 
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do 
pôvodného stavu na náklady žiadateľa - stavebníka. Majiteľ 
pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za 
škody na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na 
závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní. 
d/ Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu 
na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š.p.  
45/19 Ďalší stupeň územnoplánovacej dokumentácie žiadame 
zaslať na odsúhlasenie 

Ďalší stupeň (návrh ÚPN) bude prerokovaný v 
zmysle stavebného zákona. 

Berie na vedomie Berie na vedomie  

46. SEPS  a.s. , Miletičová 
5, Bratislava  
- DPO 

PS/2013/0
15132 
zo dňa  
08.10.13 

46/1 V katastrálnom území mesta sa nachádzajú vedenia našej 
spoločnosti: 
4 0 0 kV vedenie V425 Križovany - Vel'ký Ďur príloha č. 1 
220 kV vedenia V27 9 Križovany - Šal'a  pr íloha č. 2 
Dovol'ujeme si Vás oboznámiť, že v zmysle Zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, §43 Ochranné pásma, sú stanovené 
bezpečnostné a prevádzkové podmienky pre existujúce vedenie 
v nasledovných bodoch, ktoré je potrebné uplatniť v 
územnoplánovacej dokumentácii mesta Sereď. 

 
Údaje o vedeniach č.425 a 279 upravíme podľa 
stanoviska SEPS. 
 
 
 
 
 
 

  
Akceptované 
 

 
Návrh ÚPN-M upraviť podľa stanoviska  
 

46/2 43 Ochranné pásma 
(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. 
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia 
sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej 
prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a 
majetku. 
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného ·elektrického 
vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných 
vodičov je pri napätí: 
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20m, 
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m. 
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podl'a 

 
 
Uvádzané ochranné pásma a obmedzenia v nich 
sú zahrnuté do záväznej časti konceptu ÚPN-M, 
kap. B.5  
 

  
Akceptované 
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odseku 14 zakázané : 
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 
m, 
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m 
vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s 
jednoduchou izoláciou, 
d) uskladňovať l'ahko horl'avé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a 
bezpečnosť a spoľ'ahlivosť prevádzky sústavy. 
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 
m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že 
tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného 
vedenia. 
46/3 (6) Vlastník nehnutel'nosti je povinný umožniť 
prevádzkovatel'ovi vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť 
prevádzkovatel'ovi vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia udržiavať priestor pod vedením a vol'ný pruh pozemkov 
(bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa 
vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča 
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu 
ukotvenia podperného bodu. 
(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení 
uvedených v odsekoch 2, 
4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, 
ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná 
vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovatel'ovi prenosovej 
sústavy, prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy a 
vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené 
podmienky. 
(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, 
práce a činnosti 
vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné 
náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať. 
 

 
Požiadavky od ods.(6) ďalej nie sú predmetom 
ÚPN-M. 

  
Neopodstatnená 

 
Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN 
neopodstatnená 

46/4 Uvedené podmienky Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike o 
zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame zapracovať do 
územno-plánovacej  dokumentácie v textovej ako aj grafickej 
časti a predložiť na pripomienkovanie spoločnosti. 

 
Relevantné podmienky sú súčasťou konceptu 
ÚPN-M. 

  
Akceptované 

 
Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN-M 
sú súčasťou Konceptu 

47.  Slovenský pozemkový 
fond, Búdková cesta 36, 
Bratislava  
-DPO 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

48. Archeologický ústav 
SAV, Akademická 2, 
Nitra  
-DPO   

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

49. Lesy SR š.p., Banská 
Bystrica, OZ Levice. 
Kuzmányho 2, Levice  
-DPO 
 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

50.  Vodohospodárska  
výstavby š.p. 
Karloveská 2, Bratislava 
-DPO  
 

     
Bez pripomienok 

 
Stanovisko nedoručené 

51. Slovnaft, a.s,  
Bratislava, Produktovod 
a dozor, Kľačany 

57400/20
13/460 
zo dňa 

51/1 Nedochádza k stretu záujmov medzi hore . uvedenou · 
akciou a našimi produktovodnými vedeniami nakol'ko  
produktovodné vedenia neprechádzajú k.ú. Sered'. 

 
Berie sa na vedomie. 

  
Berie na vedomie 
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- DPO 11.10.13 

52. Energotel, a.s., 
Bratislava, pracovisko 
VET , Soblahovská 2, 
Trenčín  
- DPO 

092-
TÚ/20 
131Št 
zo dňa  
01.10.13 

52/1 Katastrálnym územím mesta Sereď prechádzajú trasy 
diaľkových telekomunikačných káblov v správe 
Energotelu, a.s. (bývalé vedenia VET). V prípade stavebnej 
činnosti zašlite dokumentáciu na vyjadrenie. 
Vyjadrenie platí aj pre bývalé podzemné vedenia SE, a.s., 
Vodné elektrárne, z. Trenčín. 
Vytýčenie trasy DK a DOK Energotel pre potreby projektanta a 
dodávateľa je možné dohodnúť - 
Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, pracovisko VET, 
Soblahovská 2, 911 69 Trenčín, 
Ing. Stefkovič, čís. tel. : 032 654 2139, mobil: 0911 775 253, 
formou objednávky min. l týždeň vopred. 

 
Vedenia sú zakreslené 
 
 

  
 
Berie na vedomie 

 

53. Telefonica Slovakia 
s.r.o., Eisteinova 24 
Bratislava   
- DPO 

     
Stanovisko nedoručené 
– bez pripomienok 

 

54. Transpetrol, Šumavská 
38, Bratislava  
- DPO  

3832/13/B
u/Ku 
zo dňa  
30.09.13 

54/1 Oznamujeme vám, že predmetná akcia nezasahuje do 
ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z 
našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. Na 
ústnom konaní dňa 9.10.2013 sa nezúčastníme 

Berie sa na vedomie   
Berie na vedomie 

 

55. TOPOPTIMAL s.r.o. 
Starý most 3075/13, 
Sereď 
- DPO 

     
Stanovisko nedoručené 
– bez pripomienok 

 

56. Mestský bytový podnik, 
Sereď, s.r.o. 
Legionárska 1127, 
Sereď   
- DPO 

     
Stanovisko nedoručené 
– bez pripomienok 

 

57. ATS Slovakia s.r.o. 
Partizánska 97, Banská 
Bystrica 
- DPO 

     
Stanovisko nedoručené 
– bez pripomienok 

 

58. Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra 1, 
Bratislava  
-DPO 

     
Stanovisko nedoručené 
– bez pripomienok 

 
 

59. Ing. Ľubomír Kyselý, 
Sereď  
V- FO 

  
zo dňa 
21.10.13 

59/1 Vyjadrujem zásadnú pripomienku - nesúhlas k riešeniu 
územného plánu mesta Sereď variant A - riešenie dopravnej 
situácie od svetelnej križovatky cez Železničnú ulicu v 
pokračovaní popri železnici smer Stredný a Horný Čepeň ako 
potencionálny obchvat Serede a zníženie prejazdov vozidiel cez 
stred mesta. Túto pripomienku vyjadrujem ako občan mesta 
Sereď i ako poslanec mesta Sereď zastupujúci občanov 
dotknutej lokality mesta Sereď. 

 Je to jeden z možných variantov v koncepte ÚPN 
– menej finančne náročný – rozhodne 
obstarávateľ 

Z hľadiska koncepcie rozvoja 
dopravy je  variant A najreálnejšie 
riešenie.Preložku mestskej zbernej 
komunikácie (cesta III/513004) na 
západnom okraji obytných území 
pozdĺž železničnej trate  riešiť 
skrátením s vyústením do križovatky 
ulíc Krásna a Šulekovská. 

 
Neakceptovaná 
 
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 
uskutočnilo 19.03.2014 

Z hľadiska koncepcie rozvoja dopravy je  
variant A najreálnejšie riešenie. 
 
Preložku mestskej zbernej komunikácie 
(cesta III/513004) na západnom okraji 
obytných území pozdĺž železničnej trate  
riešiť skrátením s vyústením do križovatky 
ulíc Krásna a Šulekovská. 

60. Milan Rajský, Sereď  
-V-FO 

 zo dňa 
14.10.13 

60/1 Týmto vyjadrujem záujem o využitie vhodnej ponúknutej 
lokality v primeranej vel'kosti pre jazdecké športové využitie koní. 
Okolie Serede /za hrádzou/ vnímam ako strategicky zaujímavú 
lokalitu pre športové využitie koní hlavne pre jej stálu vegetáciu a 
vhodný terén, čo umocňuje symbiózu prírody, zvierat s l'uďmi. 
Takéto prírodné dispozície z oboch strán toku sa doslova 
ponúka k relaxovým zážitkom v konských sedlách a vstrebávať 
do seba naturálnu rovnováhu prírody, zvierat a l'udí. Kone 
prirodzene a pudovo znášajú blízskosť zelene, zemitý povrch, čo 
nepochybne príroda pozdÍž rieky Váh zabezpečuje. Vlastním 1 
pár čistokrvných frízskych koní, ktoré pre ich malé množstvo na 
Slovensku/ cca 30 koní/ sú doslova vzácne. Tieto výnimočné 
kone s král'ovským puncom pre svoj nádherný "zjav", čiernej 
ebenovej srsti, širokými kopytami, s dlhou vlajúcou hrivou a 
chvostom po zem, s labuťou šijou a elegantným krokom a 
majestátnym postojom, či klusom sú doslova unikáty. Mojim 

 
 
 
Podľa regulatívov v koncepte ÚPN je možný chov 
koní v lokalite PK-2 

 
 
 
 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

 
 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
 
Podľa regulatívov v koncepte ÚPN je 
možný chov koní v lokalite PK-2 
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ciel'om je, aby k týmto nádherným zvieratám každý úprimný 
ctiteľ takýchto koní mal k nim prístup. Tiež, aby koňom bolo 
umožnené slúžiť l'uďom zo širšieho okolia k športu a k 
zdravotnej hypoterapii, čo je ich poslanie. Nepochybujem, že 
tieto jedinečné zvieratá zaujmú širokú verejnosť, čo podnieti 
zabezpečiť vhodné a adekvátne množstvo týchto zvierat pre 
milovníkov koní a ich využívanie k relaxu. Vo vyčlenenej lokalite 
by mal byť areál pre priestor na dôstojné ustajnenie koní, výbeh 
s trávnatým povrchom, vonkajšie cvičisko s pieskovým povrchom 
pre začiatočníkov - a na lonž. parkovisko pre prívesné vozíky s 
vozidlami pre kone členov klubu, klubová miestnosť so 
sociálnymi zariadeniami. Z hl'adiska toho, že predložený 
"Územný plán" nešpecifikuje konkrétny druh využitia, týmto si 
dovol'ujem predostrieť k zváženiu zmyselnosť tohto návrhu k 
zakomponovaniu tejto nevšednej činnosti, o ktorú majú mnohí 
záujem, ale kvôli náročnosti ich chovu a dôslednej starostlivosti 
to nedokážu. 

61. Milan Rajský, Sereď 
-V-FO 

zo dňa 
20.10.13 

61/1 K odbremeneniu kľúčového dopravného ťahu z Galanty po 
vstupe vozidiel do obce Dolná Streda po napojení cesty lz pravej 
strany/ "Váhovská " pokračujúceho po ulici Jána Majku veľkým 
oblúkom l doľava l smerujúceho do Serede.V tomto bode je dosť 
priestoru aj na kruhový objazd, či náročnejšiu križovatku. Ak by v 
tejto miernej ľavej zákrute sa "obetoval " rožný obchod pána 
Chmelára, bolo by vhodné šikmou priamkou cez záhrady 
nasmerovať hlavný ťah premostením cez rieku Váh smerom cez 
"porondu" poza Šintavské bane a napojiť sa na cestu l 
Šintavská- Nitianska/ v mieste medzi terajším mostom a obcou 
Šintava, čo by riešilo smery : 
l. na Šintavu, Vinohrady, ... smer Hlohovec 
2. do mesta Sereď z východnej strany 
3. smer Šoporňa , Šaľa a Pata, 
4. resp . Nitra 
Prekrižovaním cesty Šintavská - Nitrianska lnezastavaná lokalita 
- možný kruhový objazdl pokračovaním nového dopravného ťahu 
po Šintavskej strane by sa predmetný ťah novým premostením 
preniesol opäť na pravú stranu rieky Váh, ktorý by pokračoval 
cez "porondu" až k Strednému Čepeňu. Za Stredným Čepeňom 
by sa dopravný ťah napojilna Strednočepeňskú. Po cca 500 m 
napojením sa na Šulekovskú lmimo mesta/ by vznikol 
významnejší dopravný uzol, ktorý by riešil: 
l. predmetný vonkajší okruh mesta Sereď smerujúci na sever ... 
2. cestu zo Serede smerom na Šúrovce. 
3. príchod vozidiel po terajšej účelovej komunikácie t . č. 
smerujúcej z "Nového Majera" do " Horného Čepeňa" jej 
prejazdom ponad železničnú trať l nadjazd/. Táto účelová 
komunikácia je presne nasmerovaná na Strednočepeňskú. 
V tomto bode by opäť mohol vzniknúť bezpečný veľký kruhový 
objazd, či náročnejšia križovatka. Vozidlá prichádzajúce zo 
Sládkovičova, resp. zo Senca smerujúce na "Dolnú Stredu, 
Nitru, Šoporňu a Patu" majú možnosť využitia diaľnice D1. 
Vozidlá smerujúce do "Šintavy, či na Vinohrady" prechodom cez 
mesto Sereď, resp. vonkajším obchvatom ako vozidlá smerujúce 
na "Šúrovce a Hlohovec". Vozidlá smerujúce rýdzo do "Šúroviec, 
či Hlohovca" by po Bratislavskej ceste vstupom do Serede 
odbočili na Trnavskú cestu, ktorá by pred výjazdom na diaľnicu 
0.1 pokračovala k terajšej účelovej ceste smerujúcej z Nového 
Majera. Na túto cestu a v tomto bode by sa tiež mali možnosť 
napojiť aj vozidlá prichádzajúce po D1 z "Trnavy či Nitry".Táto 
varianta úplne odbremení centrum mesta Sereď od vozidiel 
prechádzajúcich "trans" znížením rizika nehôd, resp. otrasy, 
hlučnosť a exhaláty. Tento "obchvat" mesta Sereď by 
demonštroval ukľudňujúcu trasu prírodnou scenériou, či výhľadu 
na vodné dielo a výrazne by urýchlil pružnejší prejazd 
neprerušovanou jazdou mimo centra Sereď. 

 
Pripomienku je potrebné hlbšie analyzovať. 
Pripomienka reprezentuje názor na riešenie 
smerovania dopravnej záťaže v meste Sereď, nie 
je podložená exaktným spôsobom. K potvrdeniu 
alebo vyvráteniu uvedenej pripomienky je 
potrebné realizovať dopravný model mesta Sereď 
a v jeho rámci exaktne potvrdiť alebo vyvrátiť 
pripomienku. Bez dopravného modelu ide 
o tvrdenie proti tvrdeniu. 

  
 
Neopodstatnená  

 
 
Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 
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62. REBOD SK a.s. Hlavná 
783/90, Nová Dedinka  
-V-PO 

zo dňa  
21.10.13 

Ako vlastník pozemkov v lokalite mesta Sereď s investičným 
zámerom vybudovať na predmetných pozemkoch priemyselnú 
zónu  zásadne nesúhlasíme: 
62/1 so zásadou priestorového usporiadania a funkčného 
využitia územia uvedenou pod písm. h) a to, že podiel 
zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 70 % z 
celkovej výmery plôch výrobných areálov, plochy zelene majú 
tvoriť min. 50% z ich celkovej výmery. 

 
 
 
 
 

 
Akceptovaná 

 
Akceptovaná 

 
Do Návrhu pre výrobné územie uviesť  
regulatív: 
koeficient  zastavaných plôch 70% 
koeficient  zelene  30 % 

62/2 s podmienkou, že pre naše územie, označené ako Zóny 
11,12,13,14,15 sú reguláciou dané podmienky na spracovanie 
UPN- Z, štúdie zóny. 
ODÔVODNENIE: 
Pre naše územie boli spracované a následne aj schválené 
Zmeny a doplnky UPN Mesta Sereď Zmena 02/2007. Zmenami 
boli stanovené regulatívy využitia územia, podl'a ktorých pre 
dané územie boli spracované projektové dokumentácie a 
získané Právoplatné Územné rozhodnutia a právoplatné 
Stavebné povolenia. Podľa týchto regulatívov na našom území 
pripravujeme a rozvíjame jeho budúce využite. Uvedené 
podmienky/regulatívy by veľmi zásadne nepriaznivo ovplyvnili 
doteraz investované financie a pripravovaný rozvoj. 

 
 

 
Neakceptovať 
Je vydané a platné územné 
rozhodnutie, pokiaľ sa stavba bude 
realizovať podľa tohto územného 
rozhodnutia regulatív s požiadavkou 
na obstaranie ÚPN-Z resp. štúdie je 
už bezpremetný  

 
Neakceptovaná 
 
Neakceptovaná 
Pozvánka na opätovné 
prerokovanie  pripomienky 
na deň 19.03.2014 bola 
doručená, 
pripomienkovateľ sa 
nedostavil 

 
Plochy funkčne určené na výrobu  s  
číselným označením zóny 11, 12, 13, 14, 
15  sú v súčasnosti ošetrené územným 
rozhodnutím a stavebným povolením na 
technickú infraštruktúru. Pokiaľ sa stavby 
budú realizovať podľa súčasne platných  
rozhodnutí,  regulatív s požiadavkou na 
obstaranie ÚPN-Z resp. štúdie je 
bezpremetný. Uvedený regulatív bude 
platný pre prípad, že by sa stavby podľa 
vydaných rozhodnutí nerealizovali. 

62/3  NÁVRH: 
Vzhľadom na vyššie uvedené, ale aj na obvyklé regulatívy 
využitia obdobných území či už na území SR alebo v Európskej 
únii navrhujeme nasledovné stanovenie regulatívov pre naše 
územie – Zóny 11 ,12 ,13,14,15 : 
koeficient zastavaných plôch 80% 
koeficient zelene do 20 % 
nie je potrebné spracovávať UPN- Z 
Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že by bolo 
vhodné uvedenú pripomienku bez zmeny zapracovať do 
Konceptu Územného plánu mesta Sereď. 

  
Neakceptovať 
 
Návrh regulatívu: 
koeficient zastavaných plôch 70% 
koeficient zelene  30 % 

 
Neakceptovaná 
 
Neakceptovaná 
Pozvánka na opätovné 
prerokovanie 
pripomienky na deň 
19.03.2014 bola 
doručená, 
pripomienkovateľ sa 
nedostavil 

 
Do Návrhu pre výrobné územie uviesť  
regulatív: 
koeficient zastavaných plôch 70% 
koeficient zelene  30 % 

63. KOVOR s.r.o 
Šulekovská 16  
-V-PO 

zo dňa 
18.10.13 

63/1  variant A obchvatu umiestnil komunikáciu na pozemky f. 
KOVOR s čím nesúhlasíme, nakol'ko nedáme súhlas na predaj 
pozemkov z týchto dôvodov: 
- medzi budovou kotolne a vlečkou ZIPP je priestor 10 metrov 
kam by sa mala vojsť plánovaná komunikácia, t.j bola by 
potrebná asanácia budovy kotolne. 
- na mieste plánovanej komunikácie je prevýšenie 3m na 
vzdialenosti 12m. Vyrovnanie tohto terénu, by malo za následok" 
zasypanie výrobnej haly, resp .výrobná hala by sa dostala pod 
úroveň terénu 
- hala by staticky neuniesla komunikáciu v takej tesnej blízkosti 
- pozemok cez ktorý by mala viesť komunikácia je pripravený na 
predaj vcelku- 2 814m2, zmenšenie 
výmery by malo za následok nepredajnosť pozemku. 
- prípadná stavebná uzávera po schválení A variantu by mala za 
následok finančnú ujmu pre KOVOR~ 

 
Riešiť komunikáciu v tomto priestore je technicky 
možné -  o výbere variantu riešenia dopravy do 
návrhu ÚPN rozhodne obstarávateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preložku mestskej zbernej 
komunikácie (cesta III/513004) na 
západnom okraji obytných území 
pozdĺž železničnej trate  riešiť 
skrátením s vyústením do križovatky 
ulíc Krásna a Šulekovská. 

 
Neakceptovaná 
 
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 
uskutočnilo 19.03.2014 

 
Technické riešenie umiestnenia 
komuikácie je predmetom projektovej 
príípravy stavby. 
 
 

63/2 Stanovisko obyvatel'ov mesta - Javorová Gabriela, Javor 
Roman: Ako obyvatelia mesta poznáme situáciu v meste po 
stránke kvality životného prostredia, po stránke dopravnej, 
poznáme hustotu osídlenia jednotlivých častí mesta, 
uvedomujeme si i problémy prejazdu áut po ul. SNP. Obchvat vo 
variante A je neštandartné a navyše vel'mi zlé riešenie problému 
dopravy. Na úkor zníženia prejazdu ulicami Čepenská a 
Šulekovská, zaťaží sa jedna z najstarších ulíc v meste 
Železničná ulica. Táto ulica je neprispôsobená ani šírkou, ani 
hustotou pohybu osôb, ani blízkosťou školy na obchvat. Vel'mi 
hustý pohyb najmä študentov, pri východe zo železničnej stanice 
by ohrozoval bezpečnosť na tejto komunikácii. 
Sme zásadne proti schváleniu tejto varianty. Obchvat má život 
obyvatel'om skvalitniť a nie ho zhoršiť.  

  
 
Preložku mestskej zbernej 
komunikácie (cesta III/513004) na 
západnom okraji obytných území 
pozdĺž železničnej trate  riešiť 
skrátením s vyústením do križovatky 
ulíc Krásna a Šulekovská. 

 
 
Neakceptovaná 
 
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 
uskutočnilo 19.03.2014 
 
 
 
 
 
 

 
Z hľadiska koncepcie rozvoja dopravy je  
variant A najreálnejšie riešenie. 
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63/3 Nakoľko pozemok patriaci f KOVOR  parc. č. 1393/3 nie je 
využívaný, plánujeme ho odpredať. Navrhujeme zmenu účelu 
pozemku na výstavbu dvoch rodinných domov. V prípade 
zmeny, prístupová cesta k záhradkám ktorá patrí f. KOVOR, ale 
ktorú využíva mesto by zostal k dispozícii ako príjazd 
k záchradkám a k 2 rodinným domom. K tomuto bodu spíšeme 
samostatnú žiadosť, ktorá bude prílohou tohto stanoviska. 

 
Pozemok nie je vhodný na výstavbu rod. domov 
(OP železnice - hluk od dopravy, kontakt  
s výrobou ) 

 
Neakceptovať 

 
Neakceptovaná 
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 
uskutočnilo 19.03.2014 

 
Pozemok z hľadiska koncepcie ÚPN-M nie 
je vhodný na výstavbu rodinných domov 

63/4 ŽIADOSŤ 
V rámci pripomienok k ÚP mesta Sereď, žiadame o zmenu účelu 
pozemku parc.č 1393/3 na výstavbu 2 rodinných domov. 
Nakol'ko pozemky sú nevyužité, plánujeme ich odpredaj. V 
súčasnej dobe máme dvoch konkrétnych záujemcov o stavbu 
rodinných domov na tejto parcele. V prípade zmeny na základe 
našej žiadosti, zaväzujeme sa rokovať s MÚ o možnosti 
zachovania 11 prístupu k záhradkám. 

 
 
Pozemok nie je vhodný na výstavbu rod. domov 
(OP železnice - hluk od dopravy, kontakt  
s výrobou ) 

 
 
Neakceptovať 

 
 
Neakceptovaná 
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 
uskutočnilo 19.03.2014 

 
 
Pozemok z hľadiska koncepcie ÚPN-M nie 
je vhodný na výstavbu rodinných domov 

64. Ing. Dušan Slahučka,  
Sereď  
-V-FO 

 zo dňa 
18.10.13 

64/1 Predložiť analýzu nepriaznivých vplyvov (hluk, exhaláty,.. ) 
ťažkej nákladnej dopravy na obytné územie ulíc Železničná, 
Pažitná, A. Hlinku pre variant A. V analýze preukázať 
opodstatnenosť navrhovaného riešenia z hl'adiska dodržania 
pripustných hodnôt hluku a exhalátov. 

Pripomienka je podmienená vypracovaním 
prognózy dopravnej záťaže prostredníctvom 
dopravného modelu mesta. Bez prognózy 
dopravnej záťaže nie je možné vypočítať 
prognózu hluku a exhalátov. 

 
Berie na vedomie 
 

 
Neopodstatnená 

 
Koncept ÚPN-M bol posúdený podľa 
zákona 24/2006 Z.z. Podrobnejšie 
posúdenie bude v štádiu projektovej 
prípravy stavby. 
 

64/2 Preukázať realizovatel'nosť zámeru, presmerovať ťažkú 
nákladnú dopravu variant A, bez dopadu na súčasné užívanie 
nehnutel'ností v dotknutej lokalite (od železničnej stanice po 
svetelnú križovatku). 

 
 

 
Neopodstatnená 

 
Neopodstatnená  

 
Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/3 Žiadam v správe doplniť text pre variant A - Presmerovanie 
ťažkej nákladnej dopravy bude viesť centrom mesta cez husto 
obývané územie ulíc Železničná, časti ul. A. Hlinku a Pažitnej. 

Pripomienka nezodpovedá procedúre prípravy 
ÚP. Text Konceptu sa meniť nebude, bude 
pokračovať text Návrhu v ktorom  variant 
A nemusí byť uvádzaný.  

 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

  
Neopodstatnená 

 
Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/4 Vypracovať variant C - presmerovanie ťažkej nákladnej 
dopravy ponad železničnú trať Sereď- Trnava, Sereď- Leopoldov 
s napojením na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1.  

64/4 (ĽM)  Pripomienka nezodpovedá procedúre 
prípravy ÚP. Text Konceptu sa meniť nebude, 
bude pokračovať text Návrhu ktorý nie je 
variantný.  

 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

 
Neopodstatnená 

 
Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/5 V správe uviesť šírku ochranného pásma  železníc. Súhlas s doplnením OP železnice v správe. Akceptovať Akceptovaná V Návrhu doplniť ochranné pásmo 
železnice 

64/6 Predložiť analýzu dopadu napojenia nových kanalizačných 
prípojok z územia Horný Čepeň, Kasárenská ulica  Nový Majer 
na existujúcu kanalizačnú sieť. V analýze preukázať 
opodstatnenosť navrhovaného riešenia z hl'adiska 
pretrvávajúcich problémov s odvedením odpadných vôd 
existujúcou kanalizačnou sieťou. 

Súčasná kapacita 26000 EO (aj s plánovaným 
zvýšením na 29659) je v súčasnosti  nedostatočná 
z dôvodu napojenia priemys. prevádzok, od kt. 
správca kanalizácie požaduje predčistenie odp. 
vôd 

Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

Neopodstatnená Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/7 V správe uviesť kapacitu ČOV Dolná Streda z roku 1973. V správe je uvedená súčasná kapacita. Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

Neopodstatnená Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/8 Do správy doplniť zoznam chýbajúcich a šírkou 
nevyhovujúcich chodníkov. 

Pripomienka sa dotýka etapy P+R. Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

Neopodstatnené Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/9 Navrhnúť územie pre vybudovanie nových chodníkov a 
cyklochodníkov. Cyklochodníky neumiestňovať k cestám s 
vel'kou hustotou premávky. 

 
 

Neakceptovať, nie je dostatočná 
územná rezerva 

Neakceptovaná 
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 
uskutočnilo 19.03.2014 

Dokumentácia Konceptu ÚPN-M ich rieši v 
rámci priestorového usporiadania územia, 
vo všeobecnosti nie je dostatočná územná 
rezerva 

64/10 Zadefinovať územie od MŠ Komenského až po kruhový 
objazd ako zónu s obmedzenou dopravou, t.j. doprava povolená 
len dopravnej obsluhe. 

 
 

Neopodstatnená, riešiteľné 
dopravnou značkou 

Neopodstatnená Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/11 Areál ZŠ, MŠ a ZUŠ rezervovať len pre budovanie stavieb 
súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom. 

 Akceptované, viď. regulatívy Akceptovaná  

64/12 Vypracovať organizáciu autobusovej dopravy a zhodnotiť 
dopad na obytné územie mesta preložením autobusovej stanice 
k železničnej stanici. 

Organizácia autobusovej dopravy je mimo rámca 
a obsahu územnoplánovacích dokumentov. Ide 
o prevádzkový dopravnoplánovací dokument. 
Dopady preloženia autobusovej stanice sú 
rovnako riešiteľné v dopravnoplánovacej 
dokumentácii – dopravný generel 

Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

 
Neopodstatnená 

Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená. 
Odporúča sa obstarať generel dopravy 
mesta Sereď. 
 

64/13 Určiť územie pre vybudovanie detského dopravného 
ihriska. 

 príp. možné v rekr. území Poronda    Koncept  rieši plochy kde by mohlo 
byť umiestnené detstské dopravné 
ihrisko - športové, rekreačné plochy 

Neakceptovaná   
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 

Detské dopravné ihrisko môže byť 
umiestnené na plochách s funkčným 
označením ako športové, rekreačné 
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uskutočnilo 19.03.2014 plochy. Nie je potrebné túto funkciu riešiť 
osobitne. 

64/14 V správe zhodnotiť súčasný stav parkovacích miest   Neopodstanená 
 

Neopodstatnená Z hľadiska metodiky spracovania ÚPN - M 
neopodstatnená 

64/15 Rezervovať územie pre vybudovanie parkovacích miest 
resp. parkovacích domov. 

V koncepte je riešené umiestnenie parkovacích 
domov a verejných parkovísk. 

Akceptovaná Akceptovaná V koncepte je riešené umiestnenie 
parkovacích domov a verejných parkovísk. 

64/16 Elokované pracovisko MŠ Jesenského neexistuje- opraviť. Opravíme Akceptovaná Akceptovaná V Návrhu ÚPN-M uviesť správny údaj. 

64/17 Vo variante A sú uvádzané údaje z variantu B -
skontrolovať celú správu a opraviť. 

Skontrolujeme Akceptovaná Akceptovaná V Návrhu ÚPN-M uviesť správne údaje. 
 

64/18 Opraviť čísla kapitol, niektoré sú uvádzané duplicitne. Opravíme  Akceptovaná Akceptovaná V Návrhu ÚPN-M uviesť správne údaje. 
65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIPP Bratislava 
spol.s.r.o.Bratislava 
-V-PO 

zo dňa 
25.10.13 

Varianat A: 
65/1 Spoločnosť odmieta vedenie preložky cesty Ill/513004, 
ktorá je navrhnutá v súbehu s vlečkou do areálu Spoločnosti v 
Seredi, kde by došlo k narušeniu telesa vlečky, osvetlenia a 
iného majetku vo vlastníctve Spoločnosti. 

 
Nesúhlasím, ide o problematiku podrobného 
riešenia v technickej dokumentácii preložky. 

 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa. 
Preložku mestskej zbernej 
komunikácie (cesta III/513004) na 
západnom okraji obytných území 
pozdĺž železničnej trate  riešiť 
skrátením s vyústením do križovatky 
ulíc Krásna a Šulekovská. 

 
 
Akceptovaná 

Ide o problematiku podrobného riešenia, 
ktorá je predmetom projektovej prípravy 
stavby. 
 
Preložku mestskej zbernej komunikácie 
(cesta III/513004) na západnom okraji 
obytných území pozdĺž železničnej trate  
riešiť skrátením s vyústením do križovatky 
ulíc Krásna a Šulekovská. 

65/2 Pás občianskej vybavenosti OVV 9 pri severnom oplotení 
areálu Spoločnosti (oddelujúci plochu bytovej výstavby BI-56) 
musí mať dostatočnú šírku a mal by sa doplniť aj dostatočným 
pásom izolačnej zelene, aby boli dodržané ochranné pásma 
závodu Spoločnosti. 

 
Súhlasíme OP je rešpektované 

 
Ochranné pásmo je rešpektované 

 
Akceptovaná 

 
Ochranné pásmo je rešpektované 

Varianta B: 
65/3 Pás zelene Z1-O1l má nedostatočnú šírku vzhl'adom k 
charakteru prevádzky areálu Spoločnosti a naväzujúcej ploche 
bytovej výstavby Bl-58 . 

V lokalite BI-58 bude možné stavať RD mimo 
ochranné pásmo ZIPP. Záhrady RD môžu mať aj 
v ochrannom pásme. 

 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

Neakceptovaná 
Pozvánka na opätovné 
prerokovanie 
pripomienky na deň 
19.03.2014 bola 
doručená, 
pripomienkovateľ sa 
nedostavil 

 
V lokalite BI-58 bude možné stavať RD 
mimo ochranné pásmo ZIPP. Záhrady RD 
môžu mať aj v ochrannom pásme. 

66. 
 
 

Ivan Sklenár, Sereď  
-V-FO 

zo dňa 
21.10.13 

66/1  V koncepte ÚP vo výkresovej časti sú vyznačené plochy 
OV 07 a OV 12 patriace do areálu mestskej Polikliniky. V popise 
(textová časť) záväzných regulatív pre jednotlivé funkčné plochy 
však absentuje popis pre plochu OV12.  

 
Plocha OV-12 je v kapitole C.1.2 so záväznými 
regulatívmi uvedená. 
 

 
Stotožňuje sa so stanoviskom 
spracovateľa 

 
Neopodstatnená 
 

 
Plocha OV-12 je v kapitole C.1.2 so 
záväznými regulatívmi uvedená. 
 

66/2 V záujme obyvatel'ov ul. Matičná a Moyzesova žiadam 
vyčleniť na ploche OV12 minimálne nutnú plochu na výstavbu 
garáží v línii na l'avej strane ul. Matičná (z pohl'adu existujúceho 
dopravného značenia) pre tých obyvatel'ov; ktorí tam majú 
rodinné domy a nemajú kde si postaviť garáž, čo dnes patrí ku 
základnej výbave rodinného domu. Táto komunikácia je pre 
dnešné dopravné pomery na nej silne poddimenzovaná a 
navyše na jej konci sa nachádza trafostanica. Tá musí byť z 
bezpečnostného hl'adiska (požiar) l'ahko dostupná, čo v 
súčasnosti nie je! Tento problém sa už min. 1x prerokovával aj 
na MsZ aj za Vašej prítomnosti, takže sa domnievam, že sú Vám 
tieto problémy dostatočne známe. Ak by bola opätovne 
vznesená námietka v podobe  tzv. "ochranného pásma", stačí sa 
ísť pozrieť na tvar miesta a zistíte že v tomto priestore dlhodobo 
parkujú vozidlá spôsobom "kto si kde nájde vol'nú plochu". 

 
V koncepte je regulatív, ukladajúci povinnosť 
umiestniť  odstavné plochy pre motorové vozidlá 
v zodpovedajúcej kapacite na vlastnom pozemku 
rodinného domu 

 
Z hľadiska funkčného využívania 
územia  sa výstavba garáží v 
Koncepte nenavrhuje (hromadné 
parkovacie domy). 
Ulicu Matičná je potrebné riešiť 
dopravne komplexne (rozšírenie 
komunikácie, dopravné značenie,...)  

 
Neakceptovaná 
Opätovné prerokovanie   
pripomienky sa 
uskutočnilo 19.03.2014 

 
Z hľadiska funkčného využívania územia 
sa výstavba garáží v Koncepte 
nenavrhuje,  navrhnuté sú hromadné 
parkovacie domy.  
Ulicu Matičná je potrebné riešiť dopravne 
komplexne (rozšírenie komunikácie, 
dopravné značenie,...) čo je možné 
osobitným projektom  mimo 
územnoplánovacej dokuemtácie. 
 

66/3 Do konceptu ÚP mesta návrhujem doplniť v časti "Doprava" 
riešenie pohybu cyklistov mimo teleso cestnej komunikácie 
minimálne na týchto uliciach: 
Šintavska- M.R.Štefánika - D. Štúra- Trnavská (hlavný ťah 
mestom). Trnavská preto, lebo ju dlhodobo používajú cyklisti 
pracujúci v Pečivárňach. Od tejto trasy by to mali byť ešte ul.: 
Cukrovarská (po celej dĺžke) - ul. Železničná a ďalej Nám. 
Slobody- ul. SNP- ul. Čepeňská - ul. Šulekovská až po kaplnku, 
odkial' už cyklochodník je vybudovaný až po H. Čepeň. 
 

 
Môžeme preveriť v etape Návrhu ÚPN. 

 
Preveriť 

 
Akceptovaná 

 
V Návrhu ÚPN-M preveriť riešenie 
cyklotrás podľa pripomienky. 
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67. Okresný úrad Galanta, 
odbor starostlivosti o 
životné prostredie, 
Galanta 
Záverečné stanovisko 
z posúdenia Správy o 
hodnotení startegického 
dokumentu  „Územný 
plán mesta Sereď - 
Koncept“  

OU-GA-
OSZP-
2014/000
71 
zo dňa 
10.01.14 

67/1 Výsledok procesu posudzovania 
Obstarávateľ, mesto Sereď, do verejnej diskusie predložil 
„Územný plán mesta Sereď - Koncept“ spoločne so Správou o 
hodnotení tohto strategického dokumentu postupom podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. Predmetom dokumentácie je stanovenie 
zásad a regulatívov rozvoja územia mesta, definovanie 
prípustných, podmienečne prípustných a neprípustných funkcií 
využívania plochy, starostlivosti o prostredie vcelku, prvkov 
ÚSES a tvorby krajiny v nových podmienkach. Na základe 
výsledku procesu posudzovania vykonaného podľa zákona, pri 
ktorom sa zvážil stav využívania územia a únosnosť prostredia, 
význam očakávaných vplyvov návrhov priestorových a 
funkčných zmien na prostredie a zdravie obyvateľstva z hľadiska 
pravdepodobnosti, rozsahu, trvania, povahy, miesta účinnosti 
predmetu návrhu, stanovísk dotknutých orgánov, súlad so 
strategickými dokumentmi  na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, úroveň spracovania Oznámenia a Správy, výsledku 
verejného prerokovania a konzultácií a pri súčasnej úrovni iných 
poznatkov o území a stavu poznania s a  o d p o r ú č a 
schválenie strategického dokumentu, ktorým je „Územný plán 
mesta Sereď – Koncept“, pri predpoklade primeraného plnenia 
odporúčaných opatrení uvedených v časti VI.3. tohto 
záverečného stanoviska. Ak predmet návrhu vyplývajúci z 
Návrhu ÚPN mesta Sereď bude spĺňať kritériá pre posúdenie 
vplyvov zmien strategického dokumentu a navrhovaných 
činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., 
bude potrebné vykonať partikulárne hodnotenie vplyvov pred ich 
povolením. 

   
 
 
 
 
Berie na vedomie 

 
 

67/2  Odporúčaný variant 
Vyhodnotenie a porovnanie variantov preukázalo, že z predmetu 
návrhu nevyplývajú také závažné vplyvy, ktoré by predstavovali 
ohrozenie súčasného stavu prostredia v území. Z hľadiska 
splnenia požiadaviek zadania, koncepcie rozvoja a posúdenia 
socioekonomických a environmentálnych vplyvov je variant A 
hodnotený ako vhodnejšie riešenie z hľadiska strednodobej a 
dlhodobej perspektívy rozvoja mesta Sereď.  

   
Berie na vedomie 

 

Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu 
návrhu strategického dokumentu 
V Správe je návrh opatrení koncipovaný podľa KEP, MÚSES a 
Konceptu. Tieto opatrenia odporúčame ponechať s tým, že v 
primeranom rozsahu budú aplikované v Návrhu ÚPN mesta 
Sereď. Niektoré návrhy opatrení z pripomienok sú vyhodnotené 
tak, ako je uvedené v časti III.6. tohto záverečného stanoviska. 
67/3 Na území mesta Sereď umiestňovať iba environmentálne 
vhodné, alebo nízkorizikové činnosti. V prípade ukončenia 
činnosti nahradiť tieto činnosťou zodpovedajúcou funkčnému 
určeniu využívania územia a platným podmienkam 
prevádzkovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované.  
Posledná veta je bezpredmetná - po schválení 
ÚPN je prípustné využitie územia len v súlade 
s určeným funkčným využitím a regulatívmi 
podľa platného ÚPN.  

  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptovaná 

 
 
 
 
 
Ak predmet návrhu vyplývajúci z Návrhu 
ÚPN mesta Sereď bude spĺňať kritériá pre 
posúdenie vplyvov zmien strategického 
dokumentu a navrhovaných činností na 
životné prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z.z., bude potrebné vykonať 
partikulárne hodnotenie vplyvov pred ich 
povolením.  

67/4 V obytnom a polyfunkčnom území umiestňovať iba 
prípustné a podmienečne prípustné činnosti tak, ako je to 
definované v Koncepte. Pri riešení rozvojových plôch a pri 
uskutočňovaní konkrétnych investičných zámerov už v príprave 
aktuálne postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a dodržiavať 
limity územia a regulatívy podľa ÚPN mesta Sereď. 

 
Ide o požiadavku, aby boli rešpektované záväzné 
časti ÚPN, nie je to pripomienka k obsahu ÚPN.   

  
 
Akceptovaná 

 
Po schválení ÚPN- M je prípustné využitie 
územia len v súlade s určeným funkčným 
využitím a regulatívmi podľa platného 
ÚPN.  

67/5 S ohľadom na povinnosť mesta chrániť obyvateľov pred 
účinkami cestnej dopravy najmä v línii ul. Šulekovská, 
Čepeňská, SNP a nám. Slobody a iba na základe odborného 
posúdenia a porovnania účinkov, preukázať vhodnosť preložky 
cesty III/5134 podľa jedného z variantov, alebo navrhnúť iné 
riešenie. Tam, kde to priestorové pomery umožňujú, 
uskutočňovať stavebnotechnické a vegetačné opatrenia na 
elimináciu účinkov dopravy z hľadiska dodržania prípustných 
hodnôt  hluku a exhalátov. 

Posúdenie je podmienené vypracovaním 
prognózy dopravnej záťaže prostredníctvom 
dopravného modelu mesta. Bez prognózy 
dopravnej záťaže nie je možné vypočítať 
prognózu hluku a exhalátov. 

  
Akceptovaná 
 

 
Podrobnejšie posúdenie bude vykonané v 
etape projektovej prípravy stavby. 
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67/6 Odporúča sa zabezpečiť vypracovanie Generelu dopravy 
mesta Sereď, predložiť a posúdiť návrh reorganizácie dopravy s 
cieľom vylúčenia (obmedzenia) tranzitnej dopravy do priestoru 
mimo centra mesta, budovania hromadných parkovísk v 
exponovaných funkčných zónach, alebo záchytných parkovísk, 
resp. polyfunkčných objektov a vhodnosti umiestnenia 
autobusovej stanice v centre mesta, alebo na inom mieste. 

 
Odporúčanie zabezpečiť Dopravný generel mesta 
je obsiahnuté v koncepte ÚPN. 

  
 
Akceptovaná 

 
 
Odporúča sa obstarať Generel dopravy 
 

67/7 Vzhľadom na navrhovaný rozsah záberov pôdy sa 
odporúča návrh (najmä plocha č. 16 a 17) objektivizovať, resp. 
funkčne rozčleniť na etapu návrhu a etapu výhľadu. 

Predpokladáme, že ide o lokalitu „Gazdovské 
role“, funkčnú plochu OVV-3. Č. 16 a 17 je 
označenie plochy s potrebou vypracovania ÚPN-Z 
alebo UŠ).  
Súhlasíme. 

  
Akceptovaná 

V Návrhu rozčleniť zábery PP  
− návrh 
− výhľad  

podľa Pokynov zo Súborného stanoviska 

67/8 Odporúča sa samostatne odborne posúdiť primeranosť a 
vhodnosť návrhu umiestnenia športovej haly vo 
vnútrosídliskovom priestore na ul. D. Štúra. 

Súhlasíme (požiadavku na posúdenie je možné 
zahrnúť do záväz. časti, samotné posúdenie nie je 
predmetom ÚPN). V prípade iného umiestnenia 
šport. haly je odporúčanie bezpredmetné. 

  
Akceptovaná 

V Návrhu ÚPN-M nebude športová hala 
umiestnená vo vnútrosídliskovom priestore 
na ul. D.Štúra, nebude osobitne riešená 

67/9  V spojitosti s výstavbou VD Sereď – Hlohovec v 
priestoroch NRBk Váh a RBc Čepeň požadovať plnohodnotnú 
náhradu za zničené a poškodené časti prvkov ÚSES, resp. 
ostatnej  voľnej krajiny v území mesta Sereď. Uskutočňovanie 
opatrení vecne a časovo koordinovať s opatreniami 
vyplývajúcimi z dokumentácie pre výstavbu VD, vrátane 
posúdenia účinkov energetického využívania Váhu a výstavby 
Vážskej vodnej cesty na prírodný potenciál Váhu a vo vzťahu k 
existujúcim a navrhovaným lokalitám ochrany prírody a na 
prírodným podobné lesné a nelesné komplexy v meandrovom 
páse Váhu. 

 
Požiadavku v 1. vete môžeme citovať v text. časti 
ÚPN, aj keď  plnohodnotná náhrada 
pravdepodobne nie je reálna.  
Opatrenia, vyplývajúce z dokumentácie pre 
výstavbu VD nie sú predmetom ÚPN, posúdenie 
účinkov  bude (alebo bolo?) predmetom  
posudzovania vplyvov stavby VD na život. 
prostredie (EIA).  

  
 
Akceptovaná 

 
V Návrhu ÚPN-M doplniť do textovej časti: 
V spojitosti s výstavbou VD Sereď – 
Hlohovec v priestoroch NRBk Váh a RBc 
Čepeň bude požadovaná plnohodnotná 
náhrada za zničené a poškodené časti 
prvkov ÚSES, resp. ostatnej  voľnej krajiny 
v území mesta Sereď.  

67/10 Záber biotopov, odstraňovanie NDV a vegetácie v 
zastavanom území mesta a ďalšie ujmy v oblasti ochrany bioty 
kompenzovať reálnymi opatreniami, najmä náhradnou výsadbou, 
alebo účelovou finančnou kompenzáciou. Odstraňovanie 
krajinnej zelene, okrem nepôvodných druhov, povoľovať iba na 
základe dôkladne odôvodnených návrhov. 

 
Súhlasíme s doplnením požiadavky do záv. časti 
ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do záväznej časti ÚPN-M 

67/11Návrhy výsadby polyfunkčnej (protierózna, 
vodoakumulačná, estetická) zelene (stromy, kry, bylinný podrast 
a TTP) konkretizovať v plošných a pásových zónach, vymedziť 
plochy verejnej zelene na všetkých verejne prístupných 
územiach. Projekty výsadby vegetácie pripraviť a povoliť iba so 
zásadnou orientáciou na potenciálne pôvodné, domáce, v 
mieste sa vyskytujúce a stanovištným podmienkam vyhovujúce 
druhy rastlín. 

 
Súhlasíme s konkretizáciou podľa MÚSES. 
Požiadavku v 2. vete je možné doplniť do záv. 
časti ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do záväznej časti ÚPN-M 
 

67/12 Podporovať rozčlenenie veľkoblokov ornej pôdy na 
mozaiku maloblokových polí, medzí, úhorov, NDV, TTP a 
prirodzene podmáčaných plôch. 

Súhlasíme s doplnením požiadavky do záv. časti 
ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do záväznej časti ÚPN-M 

67/13 Obmedzovať fragmentáciu lužných lesov výstavbou ciest 
a súborov objektov na rekreáciu a šport a pripravovať budovanie 
náučných chodníkov a cyklotrás v medzihrádzovom priestore 
Váhu. 

 
Súhlasíme s doplnením požiadavky do záv. časti 
ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do záväznej časti ÚPN-M 

67/14 Odporúča sa systematicky uskutočňovať opatrenia na 
zmiernenie vzájomného vplyvu funkčne konfliktných a 
nezlučiteľných aktivít, napr. priemysel a výroba - bývanie, 
rekreácia, skládky odpadov – poľnohospodárska pôda, napr. 
uskutočnením stavebnotechnických a vegetačných opatrení v 
priemyselných, výrobných a skladových areáloch susediacich 
s existujúcimi a navrhovanými obytnými územiami. 

 
Súhlasíme s doplnením odporúčania do text. (príp. 
záv.) časti ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do textovej časti  Návrhu  ÚPN-M 

67/15 Odporúča sa zabezpečovať súbežnú prípravu výrobného 
a obytného územia s výsadbou ochrannej a estetickej vegetácie 
najmä v hraničných zónach s veľkoblokmi poľnohospodárskej 
pôdy, nadregionálnymi cestami a zónami výroby a skladu. 
Výsadbu vegetácie časovo koordinovať s prípravou a budovaním 
dopravnej a technickej infraštruktúry. 

 
Súhlasíme s doplnením odporúčania do text. (príp. 
záv.) časti ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
V Návrhu ÚPN-M doplniť do textovej časti 

67/16 Pozornosť prioritne venovať okoliu skládky lúženca v 
priestore pravdepodobne kontaminovaného veľkobloku pôdy 

Požiadavka v časti, týkajúcej sa plochy č.16, 17  
v rozpore s požiadavkou v bode 67/7. 

  
 

 
V Návrhu ÚPN-M skládka luženca po 
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medzi traťou č. 133 – R1 – I/62 (JZ a V časť plochy č. 16 a 17, 
resp. Z časť plochy č. 19) návrhom na zmenu jej časti (V, OVV) 
na ochranný les, alebo dostatočne široký pás nelesnej drevitej 
vegetácie (NDV) a podobne tiež aj na S a SZ strane plochy č. 
XA-1 na hranici s veľkoblokom poľnohospodárskej pôdy formou 
plnohodnotného vetrolamu (NDV); obe funkčne prezentovať ako 
izolačnú a protieróznu zeleň a biokoridor. 

 
 
 
Požiadavka, týkajúca sa plochy č. XA-1 je 
akceptovaná. 

 
Akceptovaná 

rekultivácii bude navrhnutá na plochu 
ochrannej izolačnej zelene. 
Plochy označené  funkčným kódom OVV-
3 budú riešené  v etape výhľad, územná 
rezerva pre výrobu 

67/17 Odporúča sa, aby plochy (miesta) po odstránení 
nepôvodných a inváznych druhov rastlín boli ponechané bez 
organizovaného intervenčného zásahu (výsadba). Z hľadiska 
dosiahnutia stavu prirodzenej obnovy vegetácie a jej vyššej 
kvality, sa odporúča vytvárať podmienky pre prirodzený vývoj 
vegetácie. Nepôvodné druhy iba selektívne odstraňovať a brániť 
najmä rozširovaniu agátových monokultúr. 

 
Súhlasíme s doplnením odporúčania do text. (príp. 
záv.) časti ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do textovej časti ÚPN-M 

67/18 Pri zatepľovaní a renovácii bytových domov (aj 
uskutočnených) vyžadovať inštaláciu búdok pre hniezdenie a 
zimovanie vtákov a netopierov. 

 
Súhlasíme s doplnením do text. časti ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do textovej časti ÚPN-M 
  

67/19 Odporúča sa pripraviť revitalizáciu areálu chráneného 
parku a kaštieľa a v účelnom rozsahu aj častí objektov hradu 
Šintava vhodnou formou prezentácie na mieste.  

 
Súhlasíme s doplnením odporúčania do text. (príp. 
záv.) časti ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do textovej časti ÚPN-M 

67//20 Pri príprave a povoľovaní rozvojových zámerov vyžadovať 
od investora predložiť akceptovateľný návrh nakladania s vodami 
z povrchového odtoku s cieľom obmedziť ich neproduktívny 
odtok z územia a tak využívať retenčné kapacity krajiny. 

 
Súhlasíme s doplnením požiadavky do záv. časti 
ÚPN. 

  
 
Akceptovaná 

 
 
Doplniť do záväznej časti ÚPN-M 

67/21 Odporúča sa v zúženej inundácii Váhu na S od cestného 
mosta umiestňovať stavby a zariadenia tak, aby neboli zhoršené 
odtokové pomery z tohto územia (povodne, ľadochod). 

Súhlasíme s doplnením odporúčania do text. (príp. 
záv.) časti ÚPN. 

  
Akceptovaná 

 
Doplniť do textovej časti ÚPN-M 

67/22 V ďalšej etape prípravy a spracovania akceptovať výstupy 
z procesu hodnotenia a posudzovania vplyvov iných 
strategických dokumentov a zámerov navrhovaných činností, 
ktoré sa priestorovo a funkčne dotýkajú územia mesta Sereď, 
alebo využívanie tohto územia môžu ovplyvniť. 

 
Súhlasíme (podľa podkladov, poskytnutých 
mestom). 

  
Akceptovaná 

Ak budú známe výstupy z procesu 
hodnotenia a posudzovania vplyvov iných 
strategických dokumentov a zámerov 
navrhovaných činností, ktoré sa 
priestorovo a funkčne dotýkajú územia 
mesta Sereď, alebo využívanie tohto 
územia môžu ovplyvniť obstarávateľ ich 
dodá zhotoviteľovi  

67/23 Zabezpečovať pravidelné hodnotenie účinkov hluku, 
vibrácií a emisií z výrobných prevádzok, dopravných trás a 
občianskej vybavenosti na územie určené na bývanie, rekreáciu 
a oddych; pre navrhované dopravné a výrobné územia v 
kontakte s obytným územím vypracovať akustické štúdie. 

 
Nie je predmetom ÚPN (citácia požiadavky môže 
byť doplnená do text. časti ÚPN). 

  
Akceptované 

 
Doplniť do textovej časti ÚPN-M 
 
 

 
Vysvetlivky: 
DOŠ – dotknutý orgán štátnej správy 
DPO – dotknutá právnická osoba 
DSK- dotknutý samosprávny kraj 
DO- dotknutá obec 
V – verejnosť - FO – fyzická osoba - PO – právnická osoba                     
Farebne rozlíšenie vyhodnotenia pripomienok: 
fialová   ….…..       pripomienka akceptovaná 
bledohnedá ….…  pripomienka neakceptovaná 
sivá         ….…..      bez pripomienok 
žltá         ….…..       berie na vedomie 
zelená    ….…..      neopodstatnená 
Poznámka:  
Pod poznámkou je uvedené zdôvodnenie vyhodnotenia stanoviska, pripomienky, 
stanovisko obstarávateľa resp. požiadavka na zapracovanie do Návrhu ÚPN-M 


