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STANOVISKÁ, PRIPOMIENKY UPLATNENÉ PRI VEREJNOM PREROKOVANÍ – 2. VEREJNOSŤ 

 

 
NÁVRH NA ROZHODNUTIE ORGÁNU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA (MsZ V SEREDI) O 
STANOVISKU, PRIIPOMIENKE 

1  KOVOR s.r.o.,  
Šulekovská 16,  
Sereď  

08.09.2014 
 
opätovne 
prerokované 
dňa 
19.12.2014 

Nesúhlasíme s  r o z h o d n u t i a m i  a  z á v e r m i  Ú P N  n a k o ľ k o  s a  t ý k a j ú  z á s a h u  d o  
n á š h o  s ú k r o m n é h o  v l a s t n í c t v a . 
1/1 Ako sme už pripomienkovali nesúhlasíme s plánovaním výstavby cesty cez pozemok f. KOVOR ktorej 
sme vlastníkmi. Týka sa to aj zmeny vyústenia cesty Železničná- Šulekovská - ktorá bola navrhnutá v 
skrátenom konaní. 
O tejto zmene a tomto konaní sme neboli upovedomení, hoci trasa povedie cez pozemok v našom 
vlastníctve. V prípade  že cestu skutočne naplánujete s vyústením na Šulekovskú, upozorňujeme že máte  
možnosť riešiť ju cez pozemky vo vlastníctve mesta a to cez záhradky a nehnuteľnosť ktorú  
prenajímate f. HIT. 
Prípadná stavebná  uzávera,  ktorá bude pravdepodobne nasledovať poškodí finančne f. Kovor. Tiež 
upozorňujeme, že budeme pokračovať vo výstavbe bariérového plotu, ktorý  prešiel stavebným 
konaním a nachádza sa na tomto pozemku. 

Neakceptuje 
Dôvody:  
Preložka  cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v 
Seredi dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Umiestnenie preložky cesty a riešenie vlastníckych vzťahov bude predmetom 
následnej prípravy stavby. Súčasné platné povolenia stavebného úradu sú 
akceptované. 

1/2 Na osobnom pohovore k ÚPM sme požiadali o informáciu a do dnešného dňa sme nedostali 
odpoveď kto vykonal merania huku na pozemku ktorý sme plánovali odpredať na výstavbu rodinných 
domov. Hlučnosť ste uviedli ako dôvod nesúhlasu so zmenou využitia pozemku. 

Neopodstatnená 
Dôvody:  
Merania  hluku  neboli  vykonané.   
V navrhovanej lokalite  nesúhlasíme  s funkciou bývania,  merania  sa  v tomto štádiu  
nevykonávajú, nie je to v súlade  s metodikou  spracovania ÚPD. 

 
2 Mgr. Ivan Rybanič, 

Hornomajerská 11, 
Sereď  

08.09.2014 
 
 
pozvánka  na  
opätovne 
prerokovanie 
na deň 
18.12.2014 
doručená 
dňa 
07.12.2014 

2/1  Žiadam doplniť  do  kapitoly  8.11.2  Vodné  hospodárstvo,  podkapitola  8.11.2.1 - Zásobovanie 
pitnou vodou a kapitoly 8.12.2 VODA dôležitú informáciu týkajúcu sa veľkej časti obyvateľov mesta SEREĎ, že v 
zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou sú dlhodobo vážne  nedostatky.  Vedenie  mesta  SEREĎ,  nielen  
súčasné, nevie  už  dlhé  obdobie zabezpečiť stabilnú kvalitu pitnej vody dodávanej do domácností. 
Územný plán mesta je tak závažný dokument, že nezapracovať konštatovanie o týchto skutočnostiach, ako aj 
návrhy na riešenie dlhotrvajúcich  problémov  s dodávkou pitnej vody pre občanov Serede sa javí ako 
zámerné. Čo by som považoval za neštandardné a veľmi  krátkozraké. Vyššie  uvedené  tvrdenie   môžem  
doložiť  sledovaním  situácie s dodávkou znečistenej vody do domácnosti od roku 2009. (foto s dátumom, videá 
) Vzhľadom na obsažnosť materiálov  v prílohe pripájam  niekoľko dokumentov  - stručný prierez, ktoré  
názorne ilustrujú, že problém s dodávkou pitnej  vody v meste SEREĎ je vážny, dlhotrvajúci,a teda zo strany 
predstaviteľov mesta -volených zástupcov jeho občanov, dlhodobo neriešený.  
Prílohy:  
1/ net na SBD Sereď , ohľadom kvality dodávky pitnej vody(15.12.2009)  
2/ Odpoveď SBD na podnet (21.12.2009) 
3/ Foto- pitná voda 02.02.2010 na Hornomajerskej 11 v SEREDI 
3a/ Foto – pitná voda 05.12.2014 na Hornomajerskej 12 v SEREDI 
4/ Foto – pitná voda 05.12.2012 na Hornomajerskej 12 v SEREDI 
5/ Odpoveď Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva k vzniknutej situácii v zásobovaní obyvateľstva pitnou 
vodou v Seredi  - ZÁKAZ POUŽIVANIA PITNEJ VDY, KTORÁ NIE ZDRAVOTNÉ BEZPEČNÁ ( 23.07.2013) 
7/ Sereďské noviny 062013- rokovanie mestského zastupiteľstva mesta SEREĎ jedna z tém- vyústenie občanov  
s výzvou aby sa mestské zastupiteľstvo vážne zaoberalo témou – (ne) kvalita dodávanej pitnej vody do mesta 
SEREĎ 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie  je v súlade  s metodikou  spracovania  ÚPD. 
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3 Ing. Ján Bilka 
Železničná 1040/19 
Sereď 

04.09.2014 
 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
17.12.2014 
doručená  
dňa 
05.12.2014 

 

3/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky nákladnej 
dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  Hlinku v 
centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v 
Seredi dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti 
je reálny predpoklad, že ho obstará. 

3/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov  s napojením  
na  Trnavskú  ulicu  a  následne  na  cestu R1. 
Požiadavka vypracovania  nového riešenia  presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta  bola 
uplatnená  v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo 
obchvatom mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

3/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej 
umiestnenie z časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

3/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade  s metodikou  spracovania  ÚPD.  

3/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie  územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

3/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie 
ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne 
zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade  s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď  je  v súlade  s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

3/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo  vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,  je ukončené. 
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4 MVDr. Radovan 

Bozalka 
Železničná 1038/15 
Sereď 

04.09.2014 
 
 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
17.12.2014 
doručená  
dňa 
05.12.2014 

 

4/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky nákladnej 
dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  Hlinku v 
centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

4/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

4/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti 
preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

4/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade  s metodikou  spracovania  ÚPD.  

4/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie  územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

4/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán mesta 
Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty III/5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie ulíc 
Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne zrozumiteľnou formou 
neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade  s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný výklad 
prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 
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4/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 

 
5 Anna Vašková 

Železničná 1069/38, 
Sereď 

04.09.2014 
 
 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
17.12.2014 
doručená  
dňa 
05.12.2014 

 

5/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky nákladnej 
dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  Hlinku v 
centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

5/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

5/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

5/4 Žiadam o prebudovanie oplotenia na Železničnej ulici za vybudovanie proti hlukovej bariéry (prekročená 
hladina hluku pri brzdení súprav, bezdôvodné ponechanie mechanizmov v chode) v prípade preložky cesty 
III/5134 túto žiadam podmieniť vybudovaním nadchodu resp. podchodu pre chodcov od železničnej stanice na 
ul. Jesenského tak ako to deklaroval Bc. Veselický na prerokovaní konceptu dňa 9.10.2013 z dôvodu bezpečnosti 
chodcov. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Podrobnejšie  riešenie  bude  predmetom následnej projektovej prípravy ako aj posúdenia  
vplyvu stavby na ŽP.  Ak sa  preukáže potreba realizovať  nadchod resp. podchod  pre 
chodcov, zrealizuje  sa. 

5/5  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

5/6 Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 
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5/7 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán mesta 
Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty III/5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie ulfc 
Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne zrozumiteľnou formou 
neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade  s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

5/8  Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov , je ukončené. 

 
6 G&G s.r.o., 

Šafáriková 429 
 Galanta  

04.09.2014 
 
opätovne 
prerokované 
dňa 
19.09.2014 a 
02.10.2014 

6/1 Nesúhlasí z týchto dôvodov: 
Dotknutý   účastník, obchodná  spoločnosť G  &  G,  s.r.o. so  sídlom  924  01  Galanta, Šafárikova 429, IČO: 
31418937 je vlastníkom C KN parc.č.l380/1  ost. plochy o výmere  1 1 12 m2  zapísanej na LV č.3398  pre  
k.ú. Dol ný Čepeň , obec  Sereď,  okr. Galanta  na OÚ  Galanta, katastrálnom   odbore. Na  tento   pozemok   
bolo  vydané   rozhodnutím  Mesta   Sereď   v konaní č.587/ÚPaSP 37/2010 dňa  29.4.2010  územné  
rozhodnutie pre  navrhovateľa G  &  G,  s.r.o., IČO:   3141 8937  na   umiestnenie   stavby    "Čerpacia  
stanica   pohonných   hmôt    Sereď'  - Šulekovská  ulica"  na  C KN  č.1 380/l  pre  k.ú.  Dolný Čepeň,    ktoré  
rozhodnutie  nadobudlo právoplatnosť 7.6.2010. 
V dôsledku zhoršenia celosvetovej finančnej  a hospodárskej situácii, ktorá situácia má dopad   aj  na  
jednotlivé  podnikateľské  subjekty,  teda  aj   na  účastníka  konania  obchodnú spoločnosť G & G, s.r.o. so 
sídlom  924 01 Galanta, Šafárikova 429, IČO: 31418937,  nedošlo v lehote   do   2  rokov   od   
právoplatnosti,  t.j.  do   7.6.201 2  k podaniu    žiadosti   o stavebné povolenie  na stav- bu  umiestnenú  
týmto   rozhodnutím . Napriek tejto   skutočnosti  však  od zámeru  postaviť  čerpaciu   stanicu  pohonných  
hmôt  na  dotknutej  C  KN  parc. č.1380/ l  k.ú. Dolný  Čepeň  účastník   konania   po  stabilizovaní  
hospodárskej a finančnej situácií   neustúpil a v budúcnosti  ju mieni realizovať. 
Schváleným  návrhom  ÚPN Mesta  Sereď' (Doprava), možnosť  v budúcnosti  realizovať stavbu  Čerpacia 
stanica  pohonných hmôt  v Seredi  na  Šulekovskej ulici  na dotknutej C KN parc.č.l380/1   bude    zmarená,   
finančné   prostriedky   vynaložené    zo    strany    obchodnej spoločnosti  G  & G,  s.r.o.  so  sídlom  924  01  
Galanta, Šafárikova 429,  IČO:  31418937 n a nadobudnutie  predmetnej  parcely   budú  znehodnotené  a 
preto  s návrhom   územného  plánu účastník  konania  nemôže  súhlasiť. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v 
Seredi dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Umiestnenie preložky cesty a riešenie vlastníckych vzťahov bude predmetom následnej 
prípravy stavby. 

 
7 Štefan Bardiovský, 

Vážska 3292/82,  
Sereď  

05.09.2014 
 
opätovne 
prerokované 
dňa 
17.12.2014 

7/1 Navrhujem, zahrnúť územie "Hájske" do územia využívaného na agroturistiku a rekreáciu, nakoľko 
spĺňa predpoklady uvedené v návrhu územného plánu na strane  č.1 9. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Požiadavku prípadne predložiť  pri riešení  zmien  a doplnkov ÚPN-M Sereď, v tejto 
etape  spracovania  ÚPN-M už nie  je možné  ju riešiť 

7/2 Navrhujem parcelu č. 4158/11 pričleniť k zastavanému územiu obce  (BI 33) nakoľko sa nachádza pri ceste 
so všetkými inžinierskymi sieťami a mám záujem v budúcnosti na nej postaviť rodinný dom. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Požiadavku prípadne predložiť  pri riešení  zmien  a doplnkov ÚPN-M Sereď, v tejto etape  
spracovania  ÚPN-M už nie  je možné ju riešiť. 
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8 Bc. Miroslav 

Kamenický, 
Železničná 1061/54, 
Sereď 

25.08.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
16.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 

8/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky nákladnej 
dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  Hlinku v 
centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

8/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

8/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

8/4 Preložku cesty III/5134 žiadam podmieniť vybudovaním nadchodu resp. podchodu pre chodcov od 
železničnej stanice tak ako deklaroval Bc. Veselický na prerokovaní konceptu dňa 9.10.2013 z dôvodu 
bezpečnosti chodcov. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Podrobnejšie riešenie  bude  predmetom následnej projektovej prípravy, ak sa  preukáže 
potreba realizovať nadchod resp. podchod  pre chodcov , zrealizuje  sa. 

8/5  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

8/6 Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

8/7 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie 
ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne 
zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 
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8/8  Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov , je ukončené. 

 
9 Martin Polák, 

Pažitná 1015/27, 
Sereď 

25.08.2014 
 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
17.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 

9/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky nákladnej 
dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  Hlinku v 
centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je reálny 
predpoklad, že ho obstará. 

9/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  na 
Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

9/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná preložka 
cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v centrálnej 
časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; kap. B.12.5.; 
kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti 
preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

9/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

9/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 
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9/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie 
ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne 
zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

9/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov , je ukončené.  

 
10 Dana Poláková, 

Pažitná 1015/27,  
Sereď 

25.08.2014 
 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
16.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 

10/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  
Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 
15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

10/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

10/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

10/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  
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10/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

10/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie 
ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne 
zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

10/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené 

 
11 Mgr. Marta 

Homolová, Andreja 
Kubinu 1673/20, 
Trnava    

02.09.2014 
 
 
 
pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
18.12.2014 

11/1   Žiadam vypracovať Generel dopravy mesta Sereď a na základe komplexných výstupov z Generelu 
dopravy mesta Sereď odborne posúdiť vhodnosť preložky cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, 
Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď. viď. odporučenie v časti Vl.2 a Vl.3 dokumentu Záverečné 
stanovisko z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta Sereď- Koncept" 
Podľa § 21 odst.6 písmeno "b" zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) musí byť posúdená únosnosť zaťaženia územia. 
K dnešnému dňu nebola  posúdená záťaž na obytné  územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď od negatívnych účinkov nákladnej dopravy (hluk,  emisie,  vibrácie, bezpečnostné 
riziká...)  v rámci  navrhovanej preložky  cesty III/5134 do tohto obytného územia. (vid·. časť III.55 , Vl.2 a Vl.3 
Záverečné stanovisko z posúdenia  Správy o  hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta  Sereď 
Koncept") 
Požiadavka posúdenie únosnosti zaťaženie na obytného územia ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď bola od občanov vznesená dňa 09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi v rámci verejné 
prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Sereď a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán mesta Sereď a bola uplatnená aj v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN.   

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom ku  
Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a   
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
 Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je reálny  
predpoklad, že ho obstará. 
 Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho  
nstupňa  projektovej  prípravy. 
 Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc  
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu bývalej  
štátnej cesty III. triedy 

11/2 Žiadam predložiť analýzu účinkov dopravy, ktorou je preukázané, že preložkou cesty III/5134  (ťažkej  
nákladnej  dopravy)  do  obytného územie  ulíc  Železničná, Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta  Sereď,  
nebudú prekročené prípustné  limitné  hodnoty hluku, vibrácii, exhalátov a iných nepriaznivých vplyvov na 
obyvateľov dotknutom území. Požiadavka predložiť analýzu účinkov dopravy na obytné územie mesta ulíc 
Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď (posúdenie únosnosti zaťaženie  na obytného 
územia), bola uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho  
 stupňa  projektovej  prípravy. 
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11/3 Žiadam predložiť štúdiu realizovateľnosť opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov na bývanie v 
obytnom území ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej  časti mesta Sereď. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho   
stupňa  projektovej  prípravy a taktiež i prípadné opatrenia, ak sa preukáže  potreba ich   
realizovať. 

11/4   Žiadam navrhnúť nové  riešenie  presmerovania  ťažkej  nákladnej  dopravy  mimo obytné územie.  
Presmerovať  ťažkú  nákladnú  dopravu ponad  železničnú   trať Sereď - Trnava, Sereď- Leopoldov s 
napojením na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania  nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta 
bola uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania  nákladnej dopravy ako je navrhované  riešenie t.j. do obytného  
územia  mesta  ul. Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď je odporučené aj v 
Záverečnom stanovisku z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta 
Sereď- Koncept" časť Vl.2 a Vl.3. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom ku 
Konceptu ÚPN-M Sereď. 

11/5  Kap.B.11.1.3. Koncepcia prepravných vzťahov  na str.65 žiadam  text: „ .Preložka cesty je lokalizovaná  
pozdĺž  železničnej trate č. 133,  s pokračovaním  po  Železničnej  ulici do križovatky  s cestou I I /507"  upraviť  
nasledovne  :  ..Preložka  cesty je lokalizovaná  pozdĺž železničnej trate č. 133, s pokračovaním  do centrálnej 
časti mesta, cez obytné územie ul. Železničná,  A. Hlinku  a Pažitná, až po svetelnú križovatku napojením na 
cestu I I /507". Žiadam uvádzať len pravdivé a overené údaje. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc 
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu bývalej 
štátnej cesty III. triedy.  

11/6  Kap.B.11.1.5.  Funkčné  členenie  a kategorizácia  ciest  ZAKOS. Žiadam  vypustiť    resp. preformulovať  
text na str.67 : ..Zberná  funkcia preložky,  s účelom  odklonu  jázd  ťažkej nákladnej dopravy z centra 
mesta.....". Preložka cesty III/5134 nerieši odklon ťažkej nákladnej  dopravy  z centra mesta, iba  priestorovo  
presúva  problém  z jednej  centrálne časti mesta do druhej, z jednej skupiny obyvateľov na druhú. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Viď. bod 11/1  

11/7  Kap.B.11.1.5.  Funkčné  členenie  a  kategorizácia  ciest  ZAKOS. Na  str.68  žiadam  text: "Zbernú funkciu 
triedy 8B3 preberá preložka cesty III/513004, situovaná  pozdĺž železničnej trate  č.  133."  upraviť  nasledovne  : 
"Zbernú  funkciu  triedy  83  preberá  preložka  cesty III/5134,  situovaná  pozdĺž  železničnej  trate č. 133, s 
pokračovaním  do centrálnej  časti mesta, cez obytné  územie  ul. Železničná,  A. Hlinku  a  Pažitná".  Žiadam  
uvádzať  len pravdivé a overené údaje. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc   
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu bývalej  
štátnej cesty III. triedy 

11/8    Kap.B.11.1.5.  Funkčné  členenie  a kategorizácia  ciest  ZAKOS. Preložka cesty  III/5134 nerieši odklon 
ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta, iba priestorovo presúva problém z jednej centrálne časti mesta do 
druhej, z jednej skupiny obyvateľov  na druhú. Text na str.69  ..Odvedenie  ťažkej  nákladnej  dopravy  z  centra  
mesta  prostredníctvom preložky cesty III/513004...." žiadam vypustiť a uvádzať len overené údaje. 
Spracovateľovi za časť doprava odporúčam vykonať miestne šetrenie v teréne. 

  Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc  
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu bývalej 
štátnej cesty III. triedy 

11/9  Nie sú zarezervované územia pre vybudovanie nových chodníkov  a cyklochodníkov. napr. chýba 
prístupov ý chodník k amfiteátru od Parkovej ul. a tým nebola posúdená správnosť funkčného  využívania  
územia,  čo  je  v rozpore  s § 21 odst.6  písmeno  "a"  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon). Žiadam, aby spracovateľ predmetnej kapitoly vykonal miestne 
šetrenie v teréne a zerezervoval územie pre vybudovanie chodníkov a cyklochodníkov. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Návrh ÚPN-M Sereď  v rámci možností priestorového usporiadania územia  rieši  chodníky a  
cyklochodníky. 

11/10  Nebola   posúdená   kapacita   statickej  dopravy  a  nebola overená  vhodnosť umiestnenia 
parkovacích miest  resp.  parkovacích   domov,  čo  je  v rozpore   s § 21  odst.6  písmeno zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom  poriadku (stavebný zákon). 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Návrh ÚPN-M Sereď rieši v rámci možností priestorového usporiadania územia  statickú 
dopravu. 
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  11/11 Nebola posúdená  kapacita existujúcej  kanalizačnej siete ( kapacita technického vybavenia územia), čo 
je v rozpore  s § 21 odst.6 písmeno .,b" zákona č. 50/1976  Zb.. 
Požiadavka posúdenie únosnosti  existujúcej  kanalizačnej siete (kapacity verejného dopravného a 
technického vybavenia územia) bola od občanov  vznesená dňa 09.10.2013 na  Mestskom  úrade  v Seredi v 
rámci  verejné  prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Sereď a Správy  o hodnotení 
územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď a tiež bola uplatnená v rámci 
pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Žiadam   predložiť   dokument,  ktorým  je  preukázané,  že  kapacita   kanalizačnej siete  je dostatočná  pre 
navrhované riešenia  uvedené v ÚPN. Dokument   .,Sereď  - rekonštrukcia  a  rozšírenie  kanalizačnej  
siete",  ktorú  vypracoval Hydroconsult  Bratislava   v roku  1983,  a  podľa,  ktorého   mala  byť  posúdená  
kapacita kanalizačnej siete, nezohľadňuje obdobie 30 rokov (1983..;. 2013) dopadov  na kanalizačnú sieť. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Prevádzkovateľ a správca verejnej kanalizačnej siete  odsúhlasil riešenie  podľa predloženého  
Konceptu ÚPN-M Sereď. Komisia navrhuje aktualizovať  dokumentáciu o údaje podľa územného  
rozhodnutia  Región Sereď, ktoré bolo vydané pre  Západoslovenskú  vodárenskú  spoločnosť. 
a.s. Nitra,  rozh. Mesta Sereď  č.3557/ÚPaSP 481/2008     o dňa  21.10.2008 
  

  11/12 Žiadam  prepracovať  kap.  B.11.1.14  Negatívny   vplyv   motorovej  dopravy   na  životné prostredie 
osídlenia  s ohľadom  na navrhovanú zmenu preložky  cesty I I I /5134 do obytného územie   ulíc  Železničná,  
Pažitná,  A  Hlinku   v centrálnej   časti   mesta   Sereď.  Žiadam v Návrhu  UPN uviesť  aké sú predpokladané 
negatívne  dopady  (prekročenie prípustných limitných hodnôt  hluku, vibrácii,  exhalátov, bezpečnostné 
riziká....) na obytné  územie  ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej  časti mesta Sereď. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa  projektovej prípravy. 
 

  11/13 Žiadam  prepracovať  kap.  B.12.5.  OBYTNÉ   PROSTREDIE s ohľadom   na  navrhovanú zmenu  preložky  
cesty III/5134 do obytného  územie  ulíc  Železničná, Pažitná,  A Hlinku v centrálnej   časti  mesta   Sereď.   
Požadujem predložiť   analýzu   účinkov   dopravy   (hluk, emisie,  vibrácie,  bezpečnostné riziká...)   na  
dotknuté  obytné  územie  a základe  analýzy zhodnotiť  predpokladaný dopad  na obytné  prostredie  ulíc 
Železničná, Pažitná,  A Hlinku v centrálnej   časti  mesta  Sereď.  (viď. časť  I I I .5  , Vl.2  a Vl.3  Záverečné  
stanovisko z posúdenia  Správy  o hodnotení  strategického dokumentu  ..územný plán mesta  Sereď 
Koncept") 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa projektovej prípravy. 

11/14  V kap.B.16.   str.   117   je  konštatovanie,  že  „ .-   realizáciou  navrhnutej  preložky   cesty III/51304 
pozdĺž železničnej trate sa zníži dopravná  záťaž v centrálnej časti mesta" je len subjektívny  názor 
spracovateľa, ktorý nie je doložený  žiadnymi relevantnými dokumentmi. V kap.B.16. str. 117 žiadam text:  -
realizáciou navrhnutej preložky cesty I I I / 513004 pozdĺž železničnej trate sa zníži dopravná  záťaž v centrálnej 
časti mesta " upraviť  nasledovne : „.-realizáciou  navrhnutej  preložky   cesty   I I I /5134  sa   presúva   dopravná   
záťaž   z jednej centrálne  časti mesta  (ul. Šulekovská Čepenská, SNP ) do druhej  centrálne časti mesta (ul. 
Železničná, Pažitná,  A Hlinku,) z jedného obytného územia  na druhé obytné  územie". (viď. časť  III.. 5  
Záverečné  stanovisko  z  posúdenia  Správy  o hodnotení  strategického dokumentu   ..územný   plán  mesta  
Sereď-  Koncept").  Žiadam   uvádzať   len  pravdivé a overené údaje. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc  
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu bývalej 
štátnej cesty III. triedy 

11/15 Žiadam,   aby  spracovateľ   odborného   posudku   a návrhu   záverečného   stanoviska   k Územnému 
plánu mesta Sereď- Koncept pre OU Galanta bola nezávislá osoba. Posudok a návrh záverečného stanovisko k 
Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval RNDr.  Pavol  Ištok,  ktorý  je  zároveň  aj  členom  
pracovnej  komisie  na  obstarávanie Územného plánu mesta Sereď. 

 Neopodstatnená 
 Dôvody: 
 V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. OU-
GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013.  

11/16 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo  verejné   prerokovanie Konceptu   
Územného   plánu  mesta   Sereď  a Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil všeobecne  
zrozumiteľný  výklad  týkajúci  sa preložky cesty III/5134 (ťažkej nákladnej dopravy) do obytného územie ulíc 
Železničná, Pažitná, A Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 50/1976 
Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný  zákon). Rovnako všeobecne zrozumiteľnou 
formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli  zodpovedané otázky tykajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete  
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava  
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 

cyklochodníky, šírkou nevyhovujúce chodní ky (existuje nahrávka))  
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie   s občanmi, na ktorom zabezpečí   
účasť  všetkých  spracovateľov  jednotlivých   kap.  ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovania stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

 Neakceptuje, bezpredmetná 
 Dôvody: 
 Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21   
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný výklad  
prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
 Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č.  
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11 



11/17 Žiadam  vyhotoviť  hodnoverný  záznam  (existuje  nahrávka)  z  verejné  prerokovanie Konceptu   
Územného   plánu   mesta   Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď konanom dňa 09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi.  Záznam  poslaný  dňa  21.07.2014 na  
mailovú  adresu d.slahucka@gmail.com hodnoverne nezaznamenal priebeh prerokovania predmetných 
pripomienok.  V zázname žiadam  hlavne  uviesť  vyjadrenie  Ing.  Halabrínovej  k pripomienka  č. 64/1,  64/4,  
Ing. Nešťák k pripomienke č. 64/3, 64/6, 64/7 a Bc. Veselického k pripomienke č. 64/3. 

 Neakceptuje, bezpredmetné 
 Dôvody: 
 Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,  je ukončené. 

11/18 Žiadam   vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -   časť   nahrávky  vid. 
http:I/WNW.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre -
mesto-a-jeho-obvvatelov/    )   z   verejné ho prerokovaniea Konceptu Územného plánu mesta Sereď a Správy 
o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď  konanom dňa 09.10.2013 na Mestskom 
úrade v Seredi.  Záznam  poslaný  dňa  21.07.2014  na  mailovú  adresu  d.slahucka@gmail.com hodnoverne 
nezaznamenal  priebeh prerokovania predmetných pripomienok. 

 Neakceptuje, bezpredmetné 
 Dôvody: 
 Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 

11/19 Žiadam, aby ZU19 a nedostavaný pavilón "G" v areáli ZŠ Komenského bol vyhradený výlučne  len  
účely  spojené  s vyučovaním.  Zmenené  funkčné  zaradenie  územia  ZU19 a nedostavaného  pavilóna  "G" v 
areáli  ZŠ  oproti  existujúcemu  funkčnému  zaradeniu nebolo  posúdené  podľa  § 21  odst.6  zákona  č.  
50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon).  Neboli  posúdené  možné  
negatívne  účinky dopravy (hluk, vibrácie,  exhaláty....)  a hlavne  neboli posúdené bezpečnostné  riziká  od 
dopravy. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Pavilón G  je dlhodobo rozostavaný a mesto ho vyhodnotilo ako nepotrebný pre účely  škôl,  
zmena funkcie je prípustná. Posúdenie  dopadov  stavby na okolie  bude predmetom  ďalšej  
projektovej prípravy. 

11/20 Žiadam  v časti  C.  1.1.  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  REGULATÍVY  kap.  7  ZÁSADY  A REGULATÍVY NA 
ZACHOVANIE  KULTÚRNOHISTORICKÝCH   HODNÔT   bod)   c prehodnotiť požiadavku ohľadne lipovej aleje: 
Pre  zachovanie  hodnôt  prostredia  historickej  časti  mesta  je  významné   zachovanie historickej zelene, 
medzi ktorú patria: Lipová aleja na Nám. Slobody Lipová  aleja  (až  na  pár  líp)  bola  zlikvidovaná  pri  
rekonštrukcii  Námestia  Slobody. Požadujem, aby spracovateľ UPN vykonal miestne šetrenie v teréne. 

 Neakceptuje 
 Dôvody: 
 Lipová aleja  je  zachovaná  ( v rozsahu schválenom  Krajským pamiatkovým úradom v Trnave). 

 
12 Miroslav Kamenický, 

Železničná 1061/54, 
Sereď 

25.08.2014 
 
opätovne 
prerokované 
dňa 
16.12.2014 

12/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  
Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty I I I /5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

12/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytného 
územia  mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  
Záverečnom  stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta 
Sereď- Koncept" časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  I I I /5134, predložené riešenie by bolo obchvatom mesta 
Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom ku Konceptu ÚPN-
M Sereď.   

12/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   I I I /5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu 
bývalej štátnej cesty III.triedy 

12/4 Žiadam o prebudovanie oplotenia na Železničnej ulici za vybudovanie proti hlukovej bariéry (prekročená 
hladina hluku pri brzdení súprav, bezdôvodné ponechanie mechanizmov v chode) v prípade preložky cesty 
III/5134 túto žiadam podmieniť vybudovaním nadchodu resp. podchodu pre chodcov od železničnej stanice na 
ul. Jesenského tak ako to deklaroval Bc. Veselický na prerokovaní konceptu dňa 9.10.2013 z dôvodu bezpečnosti 
chodcov. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Podrobnejšie riešenie bude  predmetom následnej projektovej prípravy ako aj posúdenia  
vplyvu stavby na ŽP.  Ak sa preukáže potreba realizovať nadchod resp. podchod  pre 
chodcov, zrealizuje  sa. 
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12/5  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov .pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

12/6 Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

12/7 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie 
ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne 
zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

12/8  Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov , je ukončené. 

 
13 Daniela Kamenická, 

Železničná 1061/54, 
Sereď 

25.08.2014 
 
pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 16.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

13/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, A.  
Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

13/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 
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13/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

13/4 Žiadam  o prebudovanie oplotenia na Železničnej ulici za vybudovanie proti hlukovej bariéry (prekročená 
hladina hluku pri brzdení súprav, bezdôvodné ponechanie mechanizmov v chode) v prípade preložky cesty 
III/5134 túto žiadam podmieniť vybudovaním nadchodu resp. podchodu pre chodcov od železničnej stanice na 
ul. Jesenského tak ako to deklaroval Bc. Veselický na prerokovaní konceptu dňa 9.10.2013 z dôvodu bezpečnosti 
chodcov. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Podrobnejšie riešenie bude  predmetom následnej projektovej prípravy ako aj posúdenia  
vplyvu stavby na ŽP.  Ak sa preukáže potreba realizovať nadchod resp. podchod  pre 
chodcov, zrealizuje  sa. 

13/5  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

13/6 Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

13/7 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného územie 
ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako všeobecne 
zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

13/8  Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 
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14 Bc. Daniela 
Kamenická, 
Železničná 1061/54, 
Sereď 

25.08.2014 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
16.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 

14/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 
15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

14/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

14/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

14/4 Preložku cesty III/5134 žiadam podmieniť vybudovaním nadchodu resp. podchodu pre chodcov od 
železničnej stanice tak ako deklaroval Bc. Veselický na prerokovaní konceptu dňa 9.10.2013 z dôvodu 
bezpečnosti chodcov. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Podrobnejšie riešenie  bude  predmetom následnej projektovej prípravy, ak sa preukáže 
potreba realizovať nadchod resp. podchod  pre chodcov , zrealizuje  sa. 

14/5  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

14/6 Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

14/7 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 
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14/8  Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené 

 
15 Mgr. Lívia Buchová 

Železničná 1059/56, 
Sereď 

25.08.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
17.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 

15/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

15/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  I I I /5134, predložené riešenie by bolo obchvatom mesta 
Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M 
Sereď. 

15/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

15/4 Žiadam o prebudovanie oplotenia na Železničnej ulici za vybudovanie proti hlukovej bariéry (prekročená 
hladina hluku pri brzdení súprav, bezdôvodné ponechanie mechanizmov v chode) v prípade preložky cesty 
III/5134 túto žiadam podmieniť vybudovaním nadchodu resp. podchodu pre chodcov od železničnej stanice na 
ul. Jesenského tak ako to deklaroval Bc. Veselický na prerokovaní konceptu dňa 9.10.2013 z dôvodu 
bezpečnosti chodcov. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Podrobnejšie riešenie bude  predmetom následnej projektovej prípravy ako aj posúdenia  
vplyvu stavby na ŽP.  Ak sa preukáže potreba realizovať nadchod resp. podchod  pre chodcov, 
zrealizuje  sa. 

15/5  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

15/6 Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16 

http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia
http://www.sered.sk/diskusia


15/7 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

15/8  Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené.  

 
16 Ľuboš Hulín, A. 

Hlinku 3058/16,  
Sereď 

02.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 16.12.2014 
doručená  dňa 
06.12.2014 

 

16/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

16/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

16/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

16/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  
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16/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

16/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

16/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 

 
17 Jana Hulínová, A 

Hlinku 3058/16,  
Sereď 

25.08.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 16.12.2014 
doručená  dňa 
06.12.2014 

 

17/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

17/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  I I I /5134, predložené riešenie by bolo obchvatom mesta 
Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom ku Konceptu ÚPN-
M Sereď. 

17/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   I I I /5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti preberá 
pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 
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17/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

17/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

17/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

17/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené.  

 
18 Martin Paulovič,  

Dolnomajerská 
1132/29, 
Sereď 

03.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 18.12.2014 
doručená  dňa 
06.12.2014 

 

18/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

18/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 
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18/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   I I I /5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti preberá 
pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

18/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

18/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

18/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

18/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,  je ukončené. 
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19 Peter Paulovič,  
Dolnomajerská 
1132/29, 
Sereď 

04.09.2014 

opätovne 
prerokované 
dňa 15.12.2014  

 

19/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 
15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

19/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  I I I /5134, predložené riešenie by bolo obchvatom mesta 
Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom ku Konceptu ÚPN-
M Sereď. 

19/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   I I I /5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti preberá 
pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

19/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

19/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

19/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

19/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,  je ukončené. 
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20 Jarmila Viskupová 
Železničná 1064/48, 
Sereď 

02.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 15.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 

20/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

20/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  na 
Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

20/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

20/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

20/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  
zároveň  aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

20/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  
všeobecne  zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do 
obytného územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 
odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

20/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-
pre-mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   
a Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené.  
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21 Ivan Viskup, 

Železničná 1064/48, 
Sereď 

02.09.2014 
 

opätovne 
prerokované dňa 
15.12.2014  

 

21/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

21/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

21/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   I I I /5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti preberá 
pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

21/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

21/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  
zároveň  aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

21/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  
všeobecne  zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do 
obytného územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 
odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 
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21/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-
pre-mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   
a Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,  je ukončené. 

 
22 Zuzana Viskupová, 

Železničná 1064/48 
Sereď 

02.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 15.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 

22/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

22/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

22/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

22/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

22/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  
zároveň  aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 
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22/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  
všeobecne  zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do 
obytného územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 
odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

22/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-
pre-mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   
a Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené.  

 
23 Radoslav Viskup, 

Železničná 1064/48, 
Sereď 

02.09.2014 
 
opätovne 
prerokované dňa 
15.12.2014 

23/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

23/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

23/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

23/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  
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23/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

23/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

23/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 

 
24 Terézia Slahučková,  

A. Hlinku 3058/18,  
Sereď  

25.08.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 19.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 
náhradný 
termín v dňoch 
12..01.2015- 
15.01.2015 
pozvánka 
doručená dňa 
22.12.2014 

24/1 K dnešnému  dňu nie je vypracovaný  Generel dopravy  mesta Sereď. Nie  sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc Železničná,  Pažitná,  
A. Hlinku  v centrálnej  časti mesta  Sereď  v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty  I I I /5134 do obytného územie  ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku  v 
centrálnej  časti mesta  Sereď  do  etapy  výhľadu, tak  ako  bola navrhnuté viď. príloha  listu  
ev.č.2727/ÚPaSP155/2014  Vyhodnotenie  stanovísk  a  pripomienok  ku Konceptu  Územného  plánu  mesta  
Sereď -časť, číslo  prip.  64/1  -Vyjadrenie  komisie na  obstarávanie  (Berie  na vedomie,  komunikácia  je 
navrhnutá  vo výhľade) Poznámky (Preložka    mestskej  zbernej  komunikácie  (cesta   I I I /513004) 
bude    preložená z návrhového obdobia do výhľadu, územná rezerva  (Variant A, výhľad)) a dohodnuté 
dňa   19.03.2014   v  malej  zasadačke   MsU   v  Seredi   m. č.28   v  rámci   prerokovania uplatnených 
stanovísk a pripomienok  (viď. nahrávka  z prerokovania)  a tiež odporučenie uvedené v časti Vl.2 
dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán 
mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

24/2  Žiadam navrhnúť  nové  riešenie  presmerovania  ťažkej  nákladnej  dopravy  mimo  obytné územie. 
Presmerovať  ťažkú nákladnú dopravu ponad  železničnú  trať Sereď - Trnava, Sereď- Leopoldov s 
napojením na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie t.j. do obytné územie 
mesta ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď je  odporučené aj v Záverečnom 
stanovisku z posúdenia Správy _o  hodnotení strategického dokumentu „Územný  plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  I I I /5134, predložené riešenie by bolo obchvatom mesta 
Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom ku Konceptu ÚPN-
M Sereď. 
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24/3 Žiadam uvádzať len pravdivé a  overené údaje. V celom dokumente žiadam .uviesť, že  navrhovaná  
preložka  cesty  III/5134  presmeruje ťažkú  nákladnú  do  obytného územia ul. Železničná,  A. Hlinku a 
Pažitná, v centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. 
B.11.1.5;B.11.1.14; kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   I I I /5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z časti preberá 
pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

24/4 Žiadam prepracovať   kap. B.12.2.   VODA.   Zásobovanie  obyvateľov   pitnou vodou zo skupinového 
vodovodu Sereď je pravdivo a názorne posúdené viď. http:/1 www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/ a 
http://www.sered.sk/diskusia  

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  

24/5 Žiadam, aby  spracovateľ odborného  posudku  a   návrhu záverečného stanoviska k Územnému plánu  
mesta Sereď - Koncept pre  OU Galanta bola nezávislá  osoba. Posudok a návrh záverečného stanovisko k 
Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval RNDr. Pavol Ištok, ktorý je zároveň aj členom pracovnej 
komisie na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

24/6 Dňa  09.10.2013 sa  na  Mestskom úrade  v  Seredi uskutočnilo verejné prerokovanie Konceptu 
Územného  plánu  mesta  Sereď  a  Správy  o  hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní Konceptu nezabezpečil všeobecne 
zrozumiteľný výklad  týkajúci sa preložky cesty III/5134 (ťažkej nákladnej dopravy) do obytného územie ulíc 
Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s § 21 odst.3 zákona č. 50119766 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Rovnako všeobecne zrozumiteľnou formou 
neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov(chýbajúce chodníky a 
cyklochodníky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam, aby  Orgán územného plánovania zabezpečil nové  stretnutie s  občanmi, na ktorom zabezpečí účasť 
všetkých spracovateľov jednotlivých kap. OPN, aby mohli občanom zrozumiteľnou formou zodpovedať na ich 
otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

24/7 Žiadam vyhotoviť hodnoverný záznam (existuje nahrávka) z prerokovania podaného stanoviska a  
písomnej  pripomienky  ku  Konceptu ÚPN  mesta  Sereď  konanom dňa 19.03.2014 na  MsÚ  v  Seredi. 
Záznam poslaný dňa 21.07.2014 na  mailovú adresu d.slahucka@gmail.com hodnoverne nezaznamenal 
priebeh prerokovania predmetných pripomienok V zázname žiadam hlavne uviesť vyjadrenie Ing. 
Halabrínovej k pripomienke č.   64/1,  64/4,   Ing.  Nešťák  k  pripomienka   č.   64/3,  64/6,  64ľl a  Bc.  
Veselického k pripomienke č. 64/3 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,  je ukončené. 

24/8  Žiadam  vyhotoviť hodnoverný  záznam  (existuje nahrávka - časť nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z-najzavaznejsjch dokumentov-
pre-mesto-a- jeho-obvvatelov/ ) z verejné prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Sereď a Správy 
o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď konanom  dňa 09.10.2013 na 
Mestskom úrade v Seredi. Záznam poslaný dňa  21.07.2014  na mailovú  adresu  d.slahucka@gmail.com  
hodnoverne  nezaznamenal priebeh prerokovania predmetných pripomienok. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 
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25  Ing. Dušan 
Slahučka,  
A. Hlinku 3058/18,  
Sereď  

26.08.2014 
 
pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie 
na deň 
19.12.2014 
doručená  
dňa 
05.12.2014 
 
náhradný 
termín v 
dňoch 
12..01.2015- 
15.01.2015 
pozvánka 
doručená dňa 
23.12.2014 

25/1 Žiadam vypracovať Generel dopravy mesta Sereď a na základe komplexných výstupov z Generelu 
dopravy mesta Sereď odborne posúdiť vhodnosť preložky cesty I I I /5134  do obytného územie ulíc 
Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď. viď. odporučenie v časti Vl.2 a Vl.3 dokumentu 
Záverečné stanovisko z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta Sereď- 
Koncept" 
Podľa§  21 odst.6 písmeno "b" zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) musí byť posúdená únosnosť zaťaženia územia. 
K dnešnému dňu nebola posúdená záťaž na obytné územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v 
centrálnej časti mesta Sereď od negatívnych účinkov nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, 
bezpečnostné riziká...)  v rámci  navrhovanej preložky  cesty IIII/5134 do tohto  obytného územia. (viď. časť 
III.5, Vl.2 a Vl.3 Záverečné stanovisko z posúdenia  Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný 
plán mesta Sereď Koncept") 
Požiadavka posúdenie únosnosti zaťaženie na obytného územia ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď bola od občanov vznesená dňa 09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi v rámci verejného 
prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Sereď a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie 
územný plán mesta Sereď a bola uplatnená aj v  rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 

Akceptuje 
Dôvody: 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti 
plánuje obstarať . V prípade, ak  výstupy z generelu dopravy  budú mať dopad na súčasnú 
koncepciu dopravy, obstarajú sa zmeny a doplnky územného  plánu mesta. 
Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa projektovej prípravy. 
Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc 
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu 
bývalej štátnej cesty III. triedy 

25/2  Žiadam predložiť  analýzu  účinkov  dopravy, ktorou je preukázané, že  preložkou  cesty III/5134  
(ťažkej  nákladnej dopravy)  do obytného územie  ulíc Železničná,  Pažitná,  A. Hlinku  v centrálnej časti 
mesta  Sereď,  nebudú prekročené prípustné  limitné  hodnoty hluku, vibrácii, exhalátov a iných nepriaznivých 
vplyvov na obyvateľov dotknutom území. Požiadavka predložiť analýzu účinkov dopravy na obytné územie 
mesta ulíc Železničná, Pažitná,  A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď (posúdenie únosnosti zaťaženie  
na obytného územia), bola uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho  
stupňa  projektovej  prípravy. 
 

25/3  Žiadam predložiť štúdiu realizovateľnosti opatrení na elimináciu nepriaznivých  vplyvov na bývanie v 
obytnom území ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa  projektovej  prípravy a taktiež i prípadné opatrenia, ak sa preukáže potreba ich 
realizovať. 

25/4  Žiadam navrhnúť nové riešenie presmerovanie ťažkej nákladnej dopravy mimo obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď- Leopoldov s 
napojením na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie t.j. do obytného 
územia mesta ul. Železničná, Pažitná, A.  Hlinku v centrálnej  časti mesta Sereď je odporučené aj v 
Záverečnom stanovisku z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu .územný plán mesta 
Sereď- Koncept" časť Vl.2 a Vl.3. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 

25/5  Kap. B.11.1.3. Koncepcia prepravných vzťahov na str.65 žiadam text: ,,Preložka cesty je lokalizovaná  
pozdĺž železničnej  trate  č. 133,  s  pokračovaním  po Železničnej ulici  do križovatky s cestou 11/507"  
upraviť nasledovne : „,Preložka  cesty je lokalizovaná  pozdĺž železničnej trate č. 133, s pokračovaním do 
centrálnej časti mesta, cez obytné územie ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, až po svetelnú križovatku 
napojením  na cestu 11/507". Žiadam uvádzať len pravdivé a overené údaje. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc 
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu 
bývalej štátnej cesty III. triedy.  

25/6 Kap. B.11.1.5.  Funkčné členenie  a kategorizácia ciest ZAKOS. Žiadam  vypustiť    resp. preformulovať 
text na str.67 : "Zberná funkcia preložky, s účelom  odklonu jázd ťažkej nákladnej  dopravy  z  centra 
mesta.....".  Preložka  cesty III/5134  nerieši  odklon  ťažkej nákladnej  dopravy z centra mesta, iba 
priestorovo presúva problém  z jednej  centrálne časti mesta do druhej, z jednej skupiny obyvateľov na 
druhú. 
Povinnosť  mesta chrániť  obyvateľov  pred  účinkami cestnej dopravy  najmä  v  línii  ul. Šulekovská, 
Čepeňská, SNP a nám. Slobody a navrhnuté riešenie preložky cesty III/5134 do obytného územia ul. 
Železničná, A. Hlinku a Pažitná, považujem voči obyvateľom ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná zo strany 
mesta za diskriminačné. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc 
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu 
bývalej štátnej cesty III. triedy 
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25/7  Kap. B.11.1.5. Funkčné členenie a kategorizácia ciest ZAKOS. Na str.68 žiadam text: "Zbernú funkciu 
triedy B3 preberá preložka cesty III/513004, situovaná pozdĺž železničnej trate  č. 133."  upraviť  nasledovne: 
„.Zbernú  funkciu  triedy B 3  preberá  preložka  cesty III/5134, situovaná pozdĺž železničnej  trate č. 133, s 
pokračovaním  do centrálnej  časti mesta, cez obytné územie ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná".  
Žiadam uvádzať len pravdivé a overené údaje. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc 
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu 
bývalej štátnej cesty III. triedy 

25/8  Kap. B.11.1.5. Funkčné členenie a kategorizácia ciest  ZAKOS. Preložka  cesty  III/5134 nerieši odklon 
ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta, iba priestorovo presúva problém z jednej centrálne časti mesta do  
druhej, z jednej skupiny obyvateľov na druhú. Text na str.69.Odvedenie  ťažkej nákladnej  dopravy z  
centra mesta  prostredníctvom  preložky cesty I I I/513004...." žiadam vypustiť a uvádzať len overené údaje. 
Spracovateľovi za časť doprava odporúčam vykonať miestne šetrenie v teréne. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc 
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu 
bývalej štátnej cesty III. triedy 

25/9  Nie sú zarezervované územia pre vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov.  napr. chýba 
prístupový chodník k amfiteátru od Parkovej ul. a tým nebola posúdená správnosť funkčného  využívania 
územia,  čo je  v rozpore  s § 21 odst.6 písmeno  "a" zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon). 
Žiadam,   aby   spracovateľ   predmetnej   kapitoly  vykonal   miestne  šetrenie  v teréne a zarezervoval 
územie pre vybudovanie chodníkov a cyklochodníkov 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď  v rámci možností priestorového usporiadania územia  rieši  chodníky 
a cyklochodníky. 

25/10 Nebola  posúdená kapacita statickej dopravy  a  nebola overená vhodnosť umiestnenia parkovacích 
miest  resp. parkovacích domov, čo je v rozpore  s § 21 odst.6  písmeno zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovania stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši v rámci možností priestorového usporiadania územia  statickú 
dopravu. 

25/11 Nebola posúdená kapacita existujúcej kanalizačnej siete ( kapacita technického vybavenia územia), čo je 
v rozpore s§ 21 odst.6 písmeno "b" zákona č. 50/1976 Zb.. 
Požiadavka   posúdenie  únosnosti  existujúcej   kanalizačnej  siete  (kapacity  verejného dopravného a 
technického vybavenia územia) bola od občanov vznesená dňa 09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi v 
rámci verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Sereď a Správy o hodnotení 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď a tiež bola uplatnená v rámci pripomienkovania 
Konceptu ÚPN. 
Žiadam  predložiť dokument, ktorým je  preukázané, že  kapacita kanalizačnej  siete je dostatočná pre 
navrhované riešenia uvedené v ÚPN. 
Dokument  "Sereď - rekonštrukcia  a  rozšírenie  kanalizačnej  siete",  ktorú  vypracoval Hydroconsult  
Bratislava v roku  1983, a  podľa,  ktorého mala  byť posúdená  kapacita kanalizačnej siete, nezohľadňuje 
obdobie 30 rokov (1983 - 2013) dopadov na kanalizačnú sieť. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Prevádzkovateľ a správca verejnej kanalizačnej siete  odsúhlasil riešenie  podľa 
predloženého Konceptu ÚPN-M Sereď. Aktualizovať  dokumentáciu o údaje podľa 
územného rozhodnutia  Región Sereď, ktoré bolo vydané pre  Západoslovenskú 
vodárenskú  spoločnosť. a.s. Nitra,  rozh. Mesta  Sereď  č.3557/ÚPaSP 481/2008   zo dňa  
21.10.2008 
  

25/12 Žiadam  prepracovať  kap.  B.11.1.14  Negatívny  vplyv  motorovej  dopravy  na  životné prostredie 
osídlenia s ohľadom na navrhovanú zmenu preložky cesty III/5134 do obytného územie  ulíc  Železničná,  
Pažitná,  A.  Hlinku  v centrálnej  časti  mesta  Sereď.  Žiadam v Návrhu UPN uviesť aké sú predpokladané 
negatívne dopady (prekročenie prípustných limitných hodnôt hluku, vibrácii, exhalátov, bezpečnostné 
riziká....) na obytné územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa projektovej prípravy. 
 

25/13 Žiadam prepracovať   kap. B.12.2.   VODA.   Zásobovanie  obyvateľov   pitnou vodou zo skupinového vodovodu 
Sereď je a l a r m u j ú c e  viď. http:/1 www.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia.  
Tekutina tmavohnedej farby, ktorá vyteká zo skupinového vodovodu min. 1Xtýždenne posúdila MUDr. Šuleková ako vodu 
použiteľnú na splachovanie. Kontrola u koncového spotrebiteľa nie je vykonávaná a to ani v zariadeniach ako sú školy a 
škôlky, ktorých zriaďovateľ je mesto Sereď. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa, správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade  s metodikou  spracovania  
ÚPD.  

25/14 Žiadam prepracovať kap B.12.5.OBYTNÉ PROSTREDIE s ohľadom na navrhovanú zmenu preložky cesta 
III/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A .Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď. Požadujem 
predložiť analýzu účinkov dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na dotknuté obytné územie 
a základne analýzy zhodnotiť predpokladaný dopad na obytné prostredie ulíc Železničná , Pažitná ,  A Hlinku 
v centrálnej časti mesta Sereď  (viď časť III.5, VI.2 a VI.3 Záverečné stanovisko z posúdenia  Správy o hodnotení 
strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept“) 

Neakceptuje 
Dôvody:  
Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa  projektovej prípravy. 
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25/15  V kap.B.16.  str.  117  je  konštatovanie,  že -   realizáciou  navrhnutej  preložky  cesty III/513004 pozdĺž 
železničnej trate sa zníži dopravná záťaž v centrálnej časti mesta" je len subjektívny názor spracovatel'a, ktorý 
nie je doložený žiadnymi relevantnými dokumentmi. V kap.B.16. str. 117 žiadam text:"- realizáciou navrhnutej 
preložky cesty III/513004 pozdĺž železničnej trate sa zníži dopravná záťaž v centrálnej časti mesta" upraviť 
nasledovne: "realizáciou   navrhnutej  preložky  cesty  111/5134  sa  presúva  dopravná  záťaž  z jednej 
centrálne časti mesta (ul. Šulekovská, Čepenská, SNP) do druhej centrálne časti mesta (ul. Železničná, 
Pažitná, A Hlinku,) z jedného obytného územia na druhé obytné územie" (viď. časť  III.5  Záverečné  
stanovisko z  posúdenia  Správy  o  hodnotení strategického dokumentu  ,.Územný plá n   mesta  Sereď-  
Koncept").  Žiadam  uvádzať  len  pravdivé a overené  údaje. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, od križovatky ulíc 
Železničná a A. Hlinku po svetelnú križovatku, jej umiestnenie z časti preberá pozíciu 
bývalej štátnej cesty III. triedy 

25/16 Žiadam,   aby  spracovateľ  odborného  posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska  k Územnému 
plánu mesta Sereď- Koncept pre OU Galanta bola nezávislá osoba. Posudok a návrh záverečného stanovisko 
k Územnému plánu mesta Sereď- Koncept vypracoval RNDr. Pavol Ištok, ktorý je zároveň aj členom 
pracovnej komisie na obstarávanie Územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

25/17 Do   Návrhu   žiadam   zapracovať   pripomienky   ku   Konceptu,   ktoré   boli   zo   strany spracovateľa, 
komisie  a Ing. Halabrínovej akceptované. 

Akceptuje 
 

25/18 Žiadam do dokumentu doplniť kompletný zoznam skratiek. Akceptuje 

25/19  Žiadam do kap. A.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANIM uviesť všetky podklady použité pre 
vypracovanie Územného plánu mesta Sereď- Návrh. Podklady použité pre vypracovanie Územného plánu 
mesta Sereď- Návrh aj Koncept žiadam zverejniť na web. stránke mesta Sereď 
http://www.sered.sk/spravy/764. 

Neakceptuje 
Dôvody:: 
Všetky vyhotovené dokumentácie v rámci jednotlivých etáp spracovania  ÚPD sú zverejnené 
na web stránke mesta. Požiadavka je bezpredmetná, podklady  k vyhotoveniu ÚPD sú pre 
spracovateľa, nie sú prístupné v el. forme.   

25/20 Podľa § 21 odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) mal orgán územného plánovania zvolať verejné prerokovanie Konceptu a zabezpečiť na ňom 
všeobecne zrozumiteľný výklad. Dňa  09.10.2013   sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo  verejné  
prerokovanie Konceptu   Územného  plánu  mesta  Sereď  a Správy   o hodnotení  územnoplánovacej 
dokumentácie  Územný  plán mesta  Sereď.  Orgán územného  plánovania  na verejnom prerokovaní   
Konceptu  nezabezpečil  účasť  spracovateľa   kap.  Doprava  a  prítomní spracovatelia   Konceptu  
nevedeli  občanom  zabezpečiť  všeobecne  zrozumiteľný výklad týkajúci sa preložky cesty  III/5134 
(ťažkej  nákladnej dopravy) do  obytného územie  ulíc  Železničná, Pažitná,  A.  Hlinku v centrálnej 
časti  mesta  Sereď  čo  je v rozpore s § 21 odst.3  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a 
stavebnom poriadku  (stavebný  zákon).  Prítomní  spracovatelia Konceptu  nevedeli  uviesť  či  budú 
prekročené  prípustné  limitné  hodnoty  hluku,  vibrácii,  exhalátov  a iných  nepriaznivých vplyvov na 
obyvateľov dotknutých obytných území po realizácii preložky cesty I I I /5134. Odôvodnil to tým, že oni nie 
sú spracovatelia kap. Doprava  a k danej veci sa odmietli vyjadriť.  Rovnako všeobecne  zrozumiteľnou  
formou  neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia -statická doprava  
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodníky, šírkou nevyhovujúce chodníky(existuje  nahrávka)) 
Žiadam, aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí  
účasť  všetkých  spracovateľov  jednotlivých  kap.  ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21    

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 21  
zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. Predpisov. 
Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa projektovej prípravy. 
 

25/21 Žiadam  vyhotoviť hodnoverný záznam  (existuje nahrávka) z  verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu  mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení  územnoplánovacej dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď konanom dňa 09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. Záznam poslaný dňa 21.07.2014 na 
mailovú adresu d.slahucka@gmail.com je účelovo zavádzajúci. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov,  je ukončené.  
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25/22 Žiadam vyhotoviť hodnoverný záznam  (existuje nahrávka) z prerokovania podaného stanoviska  a 
písomnej  pripomienky  ku  Konceptu  ÚPN  mesta  Sereď  konanom  dňa 19.03.2014  na  Msú  v Seredi.  
Záznam  poslaný  dňa  21.07.2014  na  mailovú  adresu d.slahucka@gmail.com verne nezaznamenal priebeh 
prerokovania predmetných pripomienok. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov , je ukončené. 

25/23 Žiadam, aby ZU19 a nedostavaný pavilón ..G" v areáli ZŠ Komenského bol vyhradený výlučne  len  účely  
spojené  s vyučovaním.  Zmenené funkčné zaradenie  územia ZU19 a nedostavaného pavilóna  ..G"  v areáli ZŠ  
oproti existujúcemu  funkčnému zaradeniu nebolo  posúdené  podľa § 21  odst.6  zákona  č.  50/1976 Zb.  o  
územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon).  Neboli  posúdené  možné  negatívne účinky 
dopravy  {hluk, vibrácie, exhaláty....)  a hlavne neboli posúdené bezpečnostné riziká od dopravy. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Pavilón G  je dlhodobo rozostavaný a mesto ho vyhodnotilo ako nepotrebný pre účely  škôl, 
zmena funkcie je prípustná. Posúdenie dopadov stavby na okolie bude predmetom ďalšej 
projektovej prípravy. 

25/24  Žiadam  v časti  C.  1.1.  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  REGULATÍVY  kap.  7  ZÁSADY  A REGULATÍVY NA 
ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT bod) c prehodnotiť požiadavku ohľadne lipovej aleje: 
Pre zachovanie hodnôt prostredia historickej časti mesta je významné zachovanie historickej zelene, medzi 
ktorú patria: 
Lipová aleja na Nám. Slobody 
Lipová aleja bola zlikvidovaná pri rekonštrukcii Námestia Slobody. Spracovateľovi UPN odporúčam miestne 
šetrenie v teréne. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Lipová aleja  je zachovaná  (v rozsahu  schválenom Krajským pamiatkovým úradom v Trnave). 

 
26 Ivo Brožek,  

Matičná 9,  
Sereď  

03.09.2014 
 
opätovne 
prerokované 
dňa 18.12.2014 

Kapitola B.11 Návrh verejného dopravného technického vybavenia 
26/1  v časti záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy str.130 
Označenie funkčnej plochy BI-01,-06,-07,-14,-15,-16,-19,-21,-31,-35,-41,-43,51 
v textovej časti upraviť druhú odrážku:•"prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia..." prekvalifikovať na: "je 
neprípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia..." 
poslednú odrážku upraviť: • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch 
jednotlivých stavieb a tam kde to technicky nie je možné na vlastnom pozemku, poskytnúť na takúto stavbu 
obecný priestor 
Dôvod: V lokalite BI-31je 20 rodinných domov, každý s celkovou výmerou 254m2 tak situovaných, že NIE JE MOŽNÉ na 
nich vybudovať odstavnú plochu na vlastnom pozemku! Pritom z týchto 20 domov je vybavených vlastnou parkovacou 
plochou len l0 rodinných domov v dostupnej vzdialenosti od rodinného domu. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Doplnková funkcia – menšie  zariadenia – je prípustná podľa platnej legislatívy  (§ 45 vyhl. č. 
532/2002 Z.z.) 
 
Návrh ÚPN-M Sereď   stanovuje regulatívy pre novú výstavbu.  
Problematika parkovania na ul. Matičná v Seredi je úradu známa, nie je predmetom riešenia  
ÚPN-M Sereď,   odporúčame  riešiť osobitne .  

26/2 Žiadam, aby Orgán územného plánovania  mesta Sereď zorganizoval nové stretnutie s občanmi ešte pred 
schvaľovacím konaním v rámci MsZ (podobne, ako tomu bolo pri koncepte UPN), na ktorom orgán  územného 
plánovania zabezpečí účasť všetkých spracovateľov jednotlivých kapitol ÚPN za účelom, aby mohli občanom 
zrozumiteľnou formou zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých  kapitol ÚPN Sered' v  súlade so zákonom č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

 
27 OBČAN ROHODNI, 

občianské 
združenie, Trnavská 
53, 
 Sereď  

03.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 18.12.2014 

27/1  K dnešnému dňu  nie  je vypracovaný Generel  dopravy  mesta  Sereď.  Nie  sú  posúdené účinky 
nákladnej dopravy  (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc Železničná, 
Pažitná,   A.  Hlinku  v centrálnej   časti  mesta   Sereď  v rámci  navrhnutej preložky cesty I I I/5134. 
Žiadame zaradiť preložku cesty  I I I/5134 v obytnom  území  ulíc Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v 
centrálnej časti  mesta  Sereď  a celú  problematiku  riešiť  v etape  výhľadu. viď. odporučenie  v  časti   
VI.2  dokumentu   Záverečné   stanovisko   z  posúdenia   Správy   o hodnotení strategického dokumentu 
"Územný  plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 15.04.2014 a 
odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 
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doručená  dňa 
11.12.2014 

 
náhradný 
termín v  dňoch 
19..01.2015- 
20.01.2015 
pozvánka 
doručená dňa 
09.01.2015 

27/2   Žiadame navrhnúť vypracovanie nového riešenia  presmerovania ťažkej nákladnej dopravy mimo 
obytné  územie.  Presmerovať ťažkú nákladnú  dopravu  ponad železničnú  trať Sereď -   Trnava, Sereď- 
Leopoldov s napojením na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka  vypracovania nového  riešenia  presmerovania nákladnej  dopravy  mimo obytné územie 
mesta  bola uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu  ÚPN. Vypracovať  iné riešenie 
presmerovania nákladnej dopravy  ako je navrhované riešenie  t.j. do obytného územia  mesta  ulíc 
Železničná,  Pažitná,  A.  Hlinku  v centrálnej  časti  mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku   z  posúdenia Správy   o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta Sereď- 
Koncept" časť VI.2 a VI.3. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo obchvatom 
mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným stanoviskom 
ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

27/3   Žiadame uvádzať len pravdivé a overené  údaje. V celom dokumente žiadame zreteľne uviesť, že 
navrhovaná  preložka cesty I I I /5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul.  železničná,   A. 
Hlinku  a Pažitná,  v centrálnej časti  mesta  a nerieši  odklon ťažkej  nákladnej dopravy  z centra mesta. 
napr. Kap. B.11.1.5; B .11.1.14;  kap. B .12.5.;kap.B.16...... 
 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

27/4   Žiadame prepracovať  kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov "pitnou  vodou" zo 
skupinového vodovodu Sereď,  nakoľko údaje uvedené v ÚVZ nie sú pravdivé. Zároveň žiadame  s 
obyvateľmi tento  bod  prerokovať verejne  a všeobecne zrozumiteľným výkladom občanov 
oboznámiť so skutočným stavom  dodávok pitnej  vody  do domácností. Žiadame  brať do úvahy 
vyjadrenie   úradu  verejného zdravotníctva z leta minulého roku, ktorým bolo zakázané užívanie pitnej 
vody z verejného vodovodu na pitné účely a ďalšie stanoviská tohto úradu pojednávajúce o špinavej vode 
dodávanej občanom počas minimálne posledných 4 rokov. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade  s metodikou  spracovania  ÚPD.  

27/5 Žiadame,  aby  spracovateľ  odborného  posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska  k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá  osoba. Posudok a návrh  záverečného 
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval  RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý  je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie  na obstarávanie územného  plánu mesta Sereď 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

27/6   Dňa  09.10.2013   sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo  verejné  prerokovanie Konceptu   
Územného   plánu   mesta   Sereď  a Správy  o hodnotení  územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď: Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne 
zrozumiteľný  výklad  týkajúci  sa preložky cesty I I I / 5134 (ťažkej nákladnej dopravy} do obytného 
územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom  plánovaní  stavebnom poriadku  (stavebný  zákon). Rovnako všeobecne 
zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia -statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov (chýbajúce chodníky a 
cyklochodníky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka) 
Žiadame, aby Orgán  územného plánovania zabezpečil nové stretnutie s občanmi, na ktorom zabezpečí 
účasť všetkých spracovateľov jednotlivých kap. ÚPN, aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď  t.j.  tak  ako  ukladá  zákon  č. 
5011976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon} v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ  zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 
21  zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

27/7   Žiadame   vyhotoviť   hodnoverný  záznam  (existuje   nahrávka   - časť   nahrávky   
vid.http:llwww.seredonline.sk/clanky!videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-
dokumentov-pre-mesto-a-jeho-obyvatelov/ )   z   "Verejného  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   
mesta   Sereď   a Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" 
konanom dňa 09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 
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28 Ing. Ivan Sklenár, 
Matičná 8,  
Sereď 

03.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 18.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

 
náhradný 
termín v dňoch 
12..01.2015- 
15.01.2015 
 
 

Kapitola B.11 Návrh verejného dopravného technického vybavenia 
28/1  doplniť kapitolu o nový bod 9.5.9 a to: Vypracovať samostatný nosný program, ktorý bude súčasťou UPN s 
názvom napr. PRO CYKLING, ktorý bude obsahovať celkovú koncepciu siete  cyklotrás v širšej časti centra mesta s 
napojením na už existujúce cyklotrasy  Sereď- H. Čepeň, resp. Sereď (od Vážskeho mosta) smer D. Streda. Naznačená 
línia pre cyklochodník vedúca cez stred mesta, je nevýrazná. Rovnako malá pozornosť sa jej venuje aj v textovej časti. 
Cieľom tohto návrhu je: 
a) zvýšiť bezpečnosť tých obyvateľov mesta,  ktorí používajú na dopravu po meste bicykle 
b) postupne zvyšovať a podporovať podiel cyklodopravy v meste na úkor automobilovej dopravy so všetkými jej 
negatívnymi vplyvmi. 
Tento druh dopravy je v niektorých európskych mestách kladený na roveň s automobilovou dopravou a pritom redukuje nároky 
na statickú dopravu, ktorá už v súčasnosti sa javí byť nedostatočnou aj v našom meste. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Cyklodoprava bude súčasťou generelu dopravy, nebude samostatný nosný program v tomto 
dokumente. Podnet  môže byť využitý v ďalšom  stupni  riešenia  cyklodopravy v meste. 

28/2  zamietnuť alternatívu I.A odklonenia ťažkej nákladnej dopravy zo štátnej cesty III/5134  v mieste križovatky 
ul. Šulekovská s ul. Tehelná na nový, doposiaľ' neexistujúci úsek súbežný so žel. traťou č.133 Sď- Leopoldov. V prípade, 
že riešiteľ trvá na variante A ako na najvhodnejšom, nech svoje tvrdenie- návrh tejto alternatívy doloží odbornou 
analýzou, obsahujúcou 
- posúdenie technických parametrov tejto komunikácie 
- dopad na dopravné zaťaženie tejto lokality s vplyvom na rodinné domy, ktoré budú touto alternatívou dotknuté 
zmeny environmentálnych podmienok (hluk, vibrácie, prašnosť, zohľadnenie už existujúceho negatívneho vplyvu 
blízkej železničnej trate) tam žijúcich obyvateľov 
-stanovisko ŽSR ku tomuto riešeniu 
Pozn. treba poznamenať, že pri prezentovaní konceptu UPN v októbri 2013 odborník špecialista, ktorý vypracoval túto časť 
konceptu, prítomný nebol aby mohol poskytnúť seriózne a fundované informácie, čím nebola dodržaná zákonná podmienka 
pojednávajúca o postupe prerokovávania pripomienok občanov.(Existuje o tom videozáznam). 
odôvodnenie: Variant A len presunie problém z centra mesta (ul. Čepeňská, SNP, Nám. Slobody) na ul. Železnič ná, 
Cukrovarská resp. D. Štúra, čo je v rozpore s textom v kap. 

B.11.1.3 str. 65 2. a 3. riadok. 
Pozn.: Optimálnym riešením za daných podmienok sa javí prepojenie cesty III/5134 s ul. Trnavská a to jej odklonením v m.č. H. 
Čepeň cez obe že/. Trate  Sd'-Leopoldov resp. Sd' Tmava 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď je vyhotovený v súlade  so súborným stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M 
Sereď, ktoré bolo prerokované  dňa 15.04.2014 v MsZ Sereď  a odsúhlasené uznesením č. 
69/2014 .   
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 
21  zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania  Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 
Posúdenie dopadov  dopravného riešenia na životné prostredie bude predmetom ďalšieho 
stupňa projektovej prípravy. 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  I I I /5134,. Predložené riešenie by bolo obchvatom mesta 
Sereď. 

28/3 V popisnej časti kap. B.11.1.3 zamerať pozornosť v ZAKOS-e na zmenu podielu  prepravy cukrovej repy z 
cestnej dopravy na železničnú (využitím ešte stále  existujúcej železničnej vlečky ktorou je napojený Cukrovar na 
železničnú sieť). 
Dôvod: nespokojnosť obyvateľov ul. Vonkajší rad s existujúcim dopravným zaťažením na tejto ulici. Pritom je známe, 
že Cukrovar Sered' s.r.o. plánuje v najbližších rokoch zvýšiť objem výroby až o 25%!! 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
Je bezpredmetná, cukrová repa sa po ul. Vonkajší rad nevozí, značný objem privážanej repy 
sa realizuje  prostredníctvom železnice. 

28/4  záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy 
Označenie funkčnej plochy BI-01,-06,-07,-14,-15,-16,-19,-21,-31,-35,-41,-43,51 v textovej časti druhá odrážka:  
•"prípustná doplnková funkcia -menšie zariadenia..." prekvalifikovať na: 
"je neprípustná doplnková funkcia- menšie zariadenia..." 
poslednú odrážku upraviť: • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných 
pozemkoch jednotlivých stavieb a tam kde to technicky nie je možné na vlastnom pozemku, poskytnúť 
obecný priestor. 
Dôvod: V lokalite BI-31je 20 rodinných domov, každý s celkovou výmerou 254m2 

 
tak situovaných, že  NIE JE MOŽNÉ 

na nich vybudovať odstavnú plochu na vlastnom pozemku! 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Doplnková  funkcia – menšie  zariadenia – je prípustná podľa platnej legislatívy  (§ 45 vyhl. č. 
532/2002 Z.z.) 
Návrh ÚPN-M Sereď   stanovuje regulatívy pre novú výstavbu. Problematika parkovania na 
ul. Matičná v Seredi je úradu  známa, nie  je predmetom riešenia  ÚPN-M Sereď,  
odporúčame  riešiť  osobitne .  

28/5   Žiadam, aby Orgán územného plánovania mesta Sereď zorganizoval nové stretnutie s občanmi ešte pred 
s c h v a ľ o v a c í m   konaním v rámci MsZ (podobne, ako tomu bolo pri koncepte UPN), na ktorom zabezpečí 
účasť všetkých spracovatel'ov jednotlivých kap. UPN za účelom aby mohli občanom zrozumiteľnou  formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. UPN Sereď v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 
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28/6 v časti C.1.1.kap.(7) ZÁSADY A REGULATÍVY NA ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT časť c) 
odstrániť  blamujúcu vetu: " Pre zachovanie hodnôt  prostredia  historickej časti mesta je významné 
zachovanie   historickej  zelene"  druhá odrážka • lipová aleja na Nám. Slobody" (str. 125) 
Ako  je  známe  lipová  aleja   počnúc  projektom,   bola  nešetrným  a neodborným   zásahom zlikvidovaná  
počas rekonštrukcie  Námestia  Slobody. Obstarávateľovi ako aj  spracovateľovi UPN odporúčam vychádzať z 
reality!! 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Lipová aleja je zachovaná  (v rozsahu  schválenom  Krajským pamiatkovým úradom v 
Trnave). 

 
29 Ján Behýl,  

Matičná 10,  
Sereď 

03.09.2014 
 
opätovne 
prerokované 
dňa 18.12.2014 
 

Kapitola B .11 Návrh verejného dopravného technického vybavenia 
29/1 v časti záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy  str.  130 Označenie funkčnej plochy BI-
01,-06,-07,-14,-15,-16,-19,-21,-31,-35,-41,-43,51 v textovej časti upraviť druhú odrážku •"prípustná 
doplnková funkcia- menšie zariadenia..."  na: "je neprípustná  doplnková funkcia - menšie zariadenia..." 
poslednú odrážku upraviť: • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných 
pozemkoch jednotlivých stavieb a tam kde to technicky nie je možné na vlastnom pozemku, poskytnúť na 
takúto stavbu obecný priestor 
Dôvod: V lokalite BI-31 je 20 rodinných domov, každý s celkovou výmerou 254m2

 
tak situovaných, že NIE JE 

MOŽNÉ na nich vybudovať odstavnú plochu na vlastnom pozemku! 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Doplnková funkcia – menšie  zariadenia – je prípustná podľa platnej legislatívy  (§ 45 vyhl. č. 
532/2002 Z.z.) 
Návrh ÚPN-M Sereď   stanovuje regulatívy pre novú výstavbu.  
Problematika parkovania na ul. Matičná v Seredi je úradu známa, nie je predmetom riešenia  
ÚPN-M Sereď,   odporúčame  riešiť  osobitne .  

29/2  Žiadam, aby Orgán územného plánovania mesta Sereď' zorganizoval nové stretnutie s občanmi ešte  
pred  schval'ovacím konaním  v rámci MsZ (podobne, ako  tomu  bolo  pri koncepte UPN), na ktorom 
zabezpečí účasť všetkých spracovatel'ov jednotlivých kap. ÚPN za účelom aby mohli občanom zrozumitel'nou 
formou zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď  v súlade so zákonom č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

 
30 Zdenka Hulínová,  

Krásna 1295/15, 
Sereď 

04.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 15.12.2014 
doručená  dňa 
06.12.2014 

 
 

30/1  K dnešnému dňu nie je vypracovaný Generel dopravy mesta Sereď. Nie sú posúdené účinky 
nákladnej dopravy (hluk, emisie, vibrácie, bezpečnostné riziká...) na obytné územie ulíc  Železničná, Pažitná, 
A.  Hlinku v centrálnej časti mesta  Sereď v rámci navrhnutej preložky cesty III/5134. 
Žiadam  zaradiť preložku cesty 111/5134 do obytného územie ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej 
časti mesta Sereď do etapy  výhľadu.  viď. odporučenie v časti Vl.2 dokumentu Záverečné stanovisko  z 
posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď- Koncept" 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka cesty  III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo predmetom rokovania MsZ v Seredi 
dňa 15.04.2014 a odsúhlasené uznesením č. 69/2014. 
Mesto Sereď  nemá obstaraný  generel  dopravy z finančných dôvodov, v budúcnosti je 
reálny predpoklad, že ho obstará. 

30/2  Žiadam navrhnúť nové riešenie  presmerovania  ťažkej nákladnej dopravy mimo  obytné územie. 
Presmerovať ťažkú nákladnú dopravu ponad železničnú trať Sereď - Trnava, Sereď-  Leopoldov s napojením  
na Trnavskú ulicu a následne na cestu R1. 
Požiadavka vypracovania nového riešenia presmerovania nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta bola 
uplatnená v rámci pripomienkovania Konceptu ÚPN. 
Vypracovať iné riešenie presmerovania nákladnej dopravy ako je navrhované riešenie  t.j. do  obytné územie  
mesta ulíc  Železničná,  Pažitná, A. Hlinku  v centrálnej časti mesta Sereď  je  odporučené  aj  v  Záverečnom  
stanovisku z  posúdenia Správy  o hodnotení strategického dokumentu ..územný plán mesta Sereď- Koncept" 
časť Vl.2 a Vl.3 . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Návrh ÚPN-M Sereď rieši  preložku  cesty  III/5134, predložené riešenie by bolo 
obchvatom mesta Sereď. 
Preložka cesty III/5134 je v Návrhu ÚPN-M Sereď riešená v súlade so súborným 
stanoviskom ku Konceptu ÚPN-M Sereď. 

30/3  Žiadam uvádzať  len pravdivé a overené údaje. V celom dokumente žiadam uviesť, že navrhovaná 
preložka cesty III/5134 presmeruje ťažkú nákladnú do obytného územia ul. Železničná, A. Hlinku a Pažitná, v 
centrálnej časti mesta a nerieši odklon ťažkej nákladnej dopravy z centra mesta. napr. Kap. B.11.1.5; B.11.1.14; 
kap. B.12.5.; kap.B.16...... 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Preložka  cesty   III/5134 sa len okrajovo dotýka centrálnej časti mesta, jej umiestnenie z 
časti preberá pozíciu bývalej štátnej cesty III.triedy 

30/4  Žiadam prepracovať kap.B.12.2. VODA. Zásobovanie obyvateľov ..pitnou vodou" zo skupinového  
vodovodu      Sereď     je      pravdivo      a názorne      posúdené      viď. http://www.seredonline.sk/kvalita-
pitnej-vody/ a http://www.sered.sk/diskusia . 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Kvalita vody je predmetom  zmluvných dodávok prevádzkovateľa a správcu verejného 
vodovodu a určuje ju právny predpis  a STN, nie je v súlade s metodikou  spracovania  ÚPD.  
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30/5  Žiadam,   aby  spracovateľ .odborného   posudku  a návrhu  záverečného  stanoviska   k územnému  
plánu  mesta  Sereď  - Koncept  pre  OU  Galanta  bola  nezávislá   osoba. Posudok a návrh záverečného  
stanovisko k Územnému plánu mesta Sereď - Koncept vypracoval   RNDr.   Pavol  Ištok,  ktorý   je  zároveň  
aj  členom  pracovnej  komisie   na obstarávanie územného plánu mesta Sereď. 

Neopodstatnená 
Dôvody: 
V súlade  s ustanovením § 13  zákona č. 24/2006 Z.z. spracovateľa odborného posudku určil 
príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.j. 
OU-GA-OSZP-2013/00245 A2013/01322 zo dňa 14.11.2013. 

30/6 Dňa  09.10.2013  sa  na  Mestskom  úrade  v Seredi  uskutočnilo   verejné  prerokovanie Konceptu  
územného   plánu   mesta  Sereď  a Správy  o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie územný  plán 
mesta Sereď. Orgán územného plánovania na verejnom prerokovaní   Konceptu   nezabezpečil  všeobecne  
zrozumiteľný  výklad   týkajúci  sa preložky cesty I I I /5134 (ťažkej nákladnej  dopravy) do obytného 
územie ulfc Železničná, Pažitná, A. Hlinku v centrálnej časti mesta Sereď čo je v rozpore s§ 21 odst.3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). Rovnako 
všeobecne zrozumiteľnou formou neboli zodpovedané resp. vôbec neboli zodpovedané otázky týkajúce 
sa: 
- posúdenia kapacity existujúcej kanalizačnej siete 
- posúdenia kapacity verejného dopravného vybavenia územia - statická doprava 
- posúdenia funkčného využívania územia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov ( chýbajúce chodníky a 
cyklochodniky, šírkou nevyhovujúce chodníky (existuje nahrávka)) 
Žiadam,  aby  Orgán  územného  plánovania  zabezpečil  nové  stretnutie  s občanmi,  na ktorom zabezpečí   
účasť   všetkých  spracovateľov   jednotlivých   kap.   ÚPN,  aby  mohli občanom zrozumiteľnou formou 
zodpovedať na ich otázky týkajúce sa jednotlivých kap. ÚPN Sereď t.j. tak ako ukladá zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle § 21. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Obstarávateľ zabezpečil  prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď v súlade s  ustanovením § 
21  zákona č. 50/1976 Zb. v znení  nesk. predpisov  a zabezpečil   všeobecne zrozumiteľný 
výklad prerokovávaného dokumentu prostredníctvom spracovateľa ÚPD. 
Proces prerokovávania Návrhu ÚPN-M Sereď je  v súlade s ustanovením § 22  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov. 

30/7   Žiadam  vyhotoviť   hodnoverný  záznam   (existuje   nahrávka   -  časť   nahrávky  vid. 
http://www.seredonline.sk/clanky/videozaznam-z-prerokovavania-jedneho-z najzavaznejsich-dokumentov-pre-
mesto-a-jeho-obyvatelov/    ) )   z   verejné  prerokovanie Konceptu    Územného  plánu   mesta   Sereď   a 
Správy   o hodnotení   územnoplánovacej dokumentácie Územný  plán mesta Sereď" konanom dňa 
09.10.2013 na Mestskom úrade v Seredi. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Prerokovanie  Konceptu ÚPN-M Sereď bolo vykonané podľa ustanovenia § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov, je ukončené. 

 
31 Ing. Matúš Nešťák, 

D. Štúra 761/33, 
Sereď 

04.09.2014 
 

pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 17.12.2014 
doručená  dňa 
06.12.2014 

 
 

31/1 C.l  Základné zásady 
(2)Zásady a regulatívy pre plochy s funkciou  bývania (obytné územia, zmiešané územia s bývaním): 
31/1/1 a) podiel zastavaných plôch a spevnených plôch nesmie prekročiť 50%- navrhujem  vynechať 
spevnené plochy - z celkovej výmery obytných plôch s hromadnou bytovou výstavbou a polyfunkčných 
plôch s bývaním, plochy zelene majú tvoriť min. 30% s ich celkovej výme1y - doplniť regulatív  zelene. 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Ponechať  navrhnutý  relulatív: podiel zastavaných plôch a spevnených plôch nesmie 
prekročiť 50% 
 

31/1/2 Navrhujem, aby uvedený regulatív  neplatil pre urbanistický obvod  UOJ  -centrálnu mestskú zónu. Akceptuje 
Dôvody: 
V CMZ neregulovať zástavbu  podielom  zastavaných plôch 

31/1/3 b)  podiel zastavaných plôch a spevnených plôch nesmie prekročiť 40 % - navrhujem  vynechať 
spevnené plochy- z celkovej výmery pozemkov rodinných domov,  plochy zelene majú tvoriť min. 40% s 
ich celkovej výmery - doplniť regulatív zelene 

Akceptuje 
Podiel zastavaných plôch nesmie prekročiť 40 %, podiel zelene (obytná zeleň, záhrady) 
min. 40 %, z celkovej výmery pozemkov rodinných domov 

31/2 C.5. Požiadavky na spracovanie územných plánov  zóny: 
-vo všetkých častiach zadefinovať, že územný plán zóny je možné nahradiť urbanistickou  štúdiou (č.5, č.9, 
č.l0) 

Akceptuje 
Doplniť 

31/3 Tabuľka regulatívov: 
str. 130 BI- 02 ...BI- 55- vypracovanie UŠ a sprístupnenie  verejnou k omunikáciou, navrhujem 
vypustiť slovo "verejnou" 
detto : BI-22, BI-24, BI-39, BI-44 

Výstavba  rodinných  domov  vo  vnútroblokoch  môže  byť  prípustná  za  podmienky   sprístupnenia 
vnútrobloku  komunikáciou. Nové prístupové komunikácie môžu byť účelové, neverejné 

Neakceptuje 
Dôvody: 
Komunikáciu  vo vnútrobloku  je potrebné  vybudovať  ako dvojpruhovú verejne  prístupnú  
s  ohľadom  na zabezpečenie  bezpečnosti  a pohody  bývania. 
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32 Autodieľna, - 

Drobný, Kurbel 
s.r.o., Šulekovská, 
Sereď 

05.09.2014 
pozvánka  na  
opätovné 
prerokovanie na 
deň 17.12.2014 
doručená  dňa 
05.12.2014 

32/1 Na Šulekovskej ulici boli vydané stavebné povolenia  Autodielňa – Drobný, Stavebniny  K u r b e l  s.r.o.. 
Obe firmy  budú vykonávať služby pre obyvateľov mesta Sereď. Podľa Územného plánovania  je uvedená časť 
vedená ako priemyselná  zóna. 
Z dôvodu bezpečnosti obyvateľov mesta Sereď požadujeme, aby v Územnom pláne bola časť, kde sú 
postavené hore uvedené budovy zahrnuté do intravilánu mesta Sereď a následne, aby dopravné  značenie 
"mesto  Sereď" bolo posunuté za týmito postavenými objektmi k smerom k Hornému Čepeňu. 

Neakceptuje, bezpredmetná 
Dôvody: 
Pripomienka  je bezpredmetná., nie je legislatíva  k  úprave  hraníc  zastavaného  územia  
(intravilán). 
 Požadované  značenie je možné riešiť  osobitnou žiadosťou  mimo územný plán mesta. 
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