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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie obce  

„Územný plán mesta Sereď- Zmeny a doplnky č.1/2016“ 
(Návrh) 

 
 
1.  Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
OÚ-TT-OVPB1-2016/022097/Há zo dňa 19.07.2016 
 
a) žiadne pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.1/2016 

- Návrh " nemáme,  
b) upozorňujeme mesto, že pri obstarávaní následných zmien a doplnkov je potrebné 

kapitolu záväznej časti č.10. Zásady umiestňovania reklamných stavieb bod e) 
zobraziť aj v grafickej časti, 

c) v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť 
byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania  
podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, pripadne odporúčame k uvedenému 
prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho orgánu územného plánovania, 

d) pred predložením ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 1/2016 - 
Návrh " mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Sereď povinné požiadať     
tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN mesta podľa § 25 ods. l stavebného zákona,   
inak je ÚPN v celom rozsahu neplatný, 

e) k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona pred1oží Mesto 
Sereď v zastúpení primátorom mesta, podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, 
oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými 
právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy 
(môže byť zápisnica z prerokovania, pripadne fotokópie stanovísk) - fotokópie 
doručeniek, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, stanovisko v zmysle § 9 
ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydané 
príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny, súhlas 
na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona NR. SR č. 220/2004 Z. 
z. vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dohodu medzi 
Mestom Sereď, v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobi1ou na 
obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa. 
Berie na vedomie, kapitola záväznej časti č. 10. Zásady umiestňovania 
reklamných stavieb bod e)  je zobrazená  v grafickej časti ÚPN-M Sereď -  
CMZ je UO.1  Táto skutočnosť je  uvedená v záväznej časti ÚPN-M Sereď 
v kapitole C.1.1 ods. (2)  písm. a) a bude zapracovaná i do všeobecne záväzných 
regulatívov v bode (10) v zmenách a doplnkoch č.3/2016. 

 
2.   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Krížna 42, 832 47 Bratislava  

č.ASM-77-1769/2016 zo dňa 14.06.2016 
 

a) Požadujeme zachovať všetky vojenské objekty v riešenom území mesta 
Sereď  a rešpektovať ich ochranné pásma. 
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Berie na vedomie, územie riešených zmien a doplnkov nezasahuje do vojenských 
objektov a ich ochranného pásma  
 

b) Vojenské objekty budú aj naďalej dlhodobo využívané ozbrojenými silami, je 
nevyhnutné rešpektovat' ich ochranné pásma a túto skutočnosť je treba zohľadniť aj 
pri riešení celkovej koncepcie dopravy na celom území mesta Sered'. 
Berie na vedomie, predmetnými zmenami a doplnkami sa nezasahuje do 
vojenských objektov a ich ochranného pásma ani do koncepcie celkovej dopravy 
na území mesta 
 

c) Z hľadiska dlhodobých zámerov Ozbrojených síl SR je nutné pri obstarávaní 
územnoplánovacej dokumentácii prihliadať na všetky aspekty akýchkoľvek 
zásahov s možným vplyvom na dislokáciu a činnosť OS SR na území mesta Sered', 
najmä na priestory a objekty dislokácie OS SR, ich ochranné pásma a 
zachovania stálych osobitných zariadení v mostových konštrukciách a pozemných 
komunikáciách. 
Berie na vedomie, územie riešených zmien a doplnkov nezasahuje do vojenských 
objektov a ich ochranného pásma 
 

d) Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných 
celkov navrhovaného ÚPN mesta Sereď požadujeme zabezpečiť prejazdnosť 
(obslužnosť) komunikácie R1, I/62 a miestne komunikácie na uliciach Kasárenská a 
ulice Ku Kempingu v úseku plánovaného záberu ÚPN mesta Sered' o minimálnej šírke 
jedného jazdného pruhu 3,5 m. 

  Berie na vedomie, územie riešených zmien a doplnkov nezasahuje do vojenských     
objektov a ich ochranného pásma 
 

e) Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných 
celkov ÚPN mesta Sered' požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) železničnej 
trate číslo 133 (Galanta — Leopoldov) zabezpečiť prejazdnosť daného úseku 
minimálne v jednej železničnej koľaji. 

     Berie na vedomie 
 

f) Pri dopravných obmedzeniach na komunikáciách zasiahnutých záberom plánovaných 
stavebných celkov navrhovaného ÚPN mesta Sered' postupovat' v zmysle §7 a §24, 
ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.) 

     Berie na vedomie 
 

g) Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s 
obmedzeniami v úsekoch záberu navrhovaných stavebných celkov navrhovaného 
ÚPN mesta Sered'. 
Berie na vedomie 
 

h) Začiatok a koniec plánovaných jednotlivých stavebných celkov a dopravných 
obmedzení, ktoré tvoria navrhovaný ÚPN mesta Sered', oznámiť priamo na Odbor 
vojenskej dopravy Úradu logistického zabezpečenia OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail:dicvd@mil.sk. 

     Berie na vedomie 

mailto:dicvd@mil.sk.
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i) Zaslať PD pre všetky stavebné celky (stavby), ktoré sú zahrnuté v ÚPN mesta Sered' 

pre každý stupeň konania na vyjadrenie. 
Berie na vedomie 
 

3.Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného 
plánovania a životného prostredia, P.O.Box 128, Starohájska č.10, 917 01 Trnava 
č. 05596/2016/OUPaŽP-4/So zo dňa 18.07.2016 
 

       3.1. Stanovisko TTSK - odboru územného plánovania a životného prostredia: 
a) Po oboznámení sa s predkladaným dokumentom „Zmeny a doplnky č.1/2016 ÚPN M Sereď  

môžeme konštatovať, že predmetné zmeny sú navrhované v zastavanom území pričom 
svojim rozsahom a charakterom nenarúšajú funkčnosť územia, preto TTSK - odbor územného 
plánovania a životného prostredia súhlasí s predkladaným dokumentom a nemá k nemu 
pripomienky. 
Berie na vedomie, bez pripomienok súhlasí  
 

      3.2  Stanovisko TTSK odboru dopravnej politiky:  
            TTSK, ako vlastník ciest II. a III. triedy nachádzajúcich sa na území samosprávneho 

kraja v zmysle ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám po oboznámení sa s 
predmetným dokumentom zasie1a prostredníctvom Odboru dopravnej politiky nasledovné 
stanovisko:. 

a) Nakoľko realizáciou predmetných zmien a doplnkov bude, okrem iného, dotknutá 
i ochrana záujmov cesty III/1331, požadujeme rešpektovať jej existujúcu trasu a 
zachovanie pomerov na odvádzanie dažďových vôd z jej povrchu. 
Akceptuje, podrobné riešenie odvádzania dažďových vôd bude predmetom 
následnej projektovej prípravy 
 

b) Pri plánovaní aktivít mimo súvisle zastavaného územia obce požadujeme rešpektovať 
ustanovenia § 11 cestného zákona a vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 
cestný zákon vykonáva o ochrannom pásme ciest - pre cestu III. triedy 20 m od osi 
vozovky na obe strany cesty. V tomto pásme je zakázaná alebo obmedzená akákoľvek 
činnosť, ktorá by moh1a ohroziť cestu III. triedy, príp. premávku na nej. Výnimku zo 
zákazu činnosti alebo obmedzenia v ochrannom pásme povoľuje v odôvodnených 
prípadoch záväzným stanoviskom príslušný cestný správny orgán Okresný úrad Galanta, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
Berie na vedomie, riešené územie je v zastavanom území mesta 
 

c) Mimo zastavaného územia je rovnako nutné rešpektovať aj výhľadové šírkové 
usporiadanie – pre cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 61 10 
Projektovanie miestnych komunikácií. 
Berie na vedomie, riešené územie je v zastavanom území mesta 
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d)  Pri plánovaní aktivít v zastavanom území požadujeme rešpektovať výhľadové šírkové 
usporiadanie ciest- pre cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)150, resp. MOK 7,5/40 
(funkčná. trieda B3) v zmysle STN 73 61 10 Projektovanie miestnych komunikácií.           
Všetky zásahy do telesa cesty III/1331 v rámci plánovaných aktivít, vrátane realizácie 
dopravného napojenia úče1ových komunikácii a vjazdov, požadujeme riešiť samostatne 
v príslušnom stupni projektovej dokumentácie, v súlade s platným STN. 
Berie na vedomie, bude predmetom následnej projektovej prípravy  

 
e) Za dodržania vyššie uvedených podmienok s návrhom predmetného dokumentu súhlasíme. 

        Berie na vedomie  
 

4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných  zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 
Trnava 
OU-TT-OSZP1-2016/022936/Ma  zo dňa 19.07.2016 
 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny akceptujeme navrhovanú zmenu a odporúčame 
vytvoriť pás izolačnej zelene medzi obytnou zástavbou a navrhovanými parkovacími 
plochami. 
Akceptuje 
 

5. Okresný úrad  Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva 
Vajanského 22, 917 01 Trnava  

      OU-TT-OOP4-2016/022602 zo dňa 30.06.2016 
 

a) DP 12 – návrh predpokladá záber poľnohospodárskej pôdy. Predmetná lokalita je 
v súčasnosti súčasťou obytného územia a jej časť je navrhovaná na funkciu statickej 
dopravy (parkoviská). V prípade, že uvedená lokalita je v súlade s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou mesta Sereď bude potrebné požiadať tunajší úrad 
o zmenu funkčného využitia časti lokality a v prípade nového návrhu záberu 
poľnohospodárskej pôdy bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení. 
Akceptuje  – návrh predpokladá záber poľnohospodárskej pôdy (záhrady) v 
 intraviláne do 5 000 m2. V ďalšom stupni  projektovej prípravy stavby (DÚR) 
stavebník požiada o stanovisko príslušný správny orgán ochrany PPF, 
rozhodnutie o odňatí podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. nie je 
potrebné vydať. 

b) DP 13 – predmetné pozemky sú vedené v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy 
a nádvoria a ostatné plochy – správny orgán nemá k realizácii zámeru pripomienky. 
Berie na vedomie 

 
6. Krajský pamiatkový úrad  Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
    KPUTT-2016/15459-3/50810/HOR zo dňa 29.06.2016 
 

Nemá pripomienky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z.  
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

      Berie na vedomie 
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7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 
77 Trnava 
č.KRHZ-TT-OPP-442-1/2016 zo dňa 30.06.2016 

a) Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov 
požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z . z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

    Akceptuje  
 
b) Pri zmene funkčného  využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov 

v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Berie na vedomie, podrobnejšie riešenie bude v následnom stupni projektovej 
prípravy 

 
c) V textovej časti požadujeme údaje o jestvujúcej hasičskej zbrojnici, o obecnom 

hasičskom zbore, riešenie verejnej vodovodnej siete s požiarnymi hydrantami. 
    Akceptuje – ÚPN-M Sereď obsahuje uvedené údaje 

 
8.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská cesta 

2352/62, 924 81 Galanta 
č.1312/2016Pa  zo dňa 25.07.2016 
 
Žiadosti   žiadateľa  s a   v y h o v u j e  a s návrhom   územnoplánovacej   dokumentácie  
„Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 1/2016 - Návrh“  s a    s ú h l a s í . 
Požaduje:  
a) V rámci projektovej dokumentácie pre územné konanie vypracovať akustickú štúdiu 

pre územie určené pre statickú dopravu. 
Akceptuje 
 

b) V prípade, že sa preukáže, že je potrebné vykonať protihlukové opatrenia na 
zabezpečenie hluku vo vonkajšom prostredí v súlade s ustanoveniami vyhlášky MZ SR  
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí v platnom znení (ďalej len vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.), 
konkretizovať protihlukové opatrenia.  

           Akceptuje 
 
9.  Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová 

Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
 
Stanovisko neuplatnil 
 

10.  Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36     
Galanta 
č. OU-GA-OKR-2016/007530-04 zo dňa 27.06.2016 

 
    Súhlasí  
    Berie na vedomie 
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11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba       
1408/31, 924 36 Galanta 
Č. OU-GA-OSZP-2016/007641 zo dňa 30.06.2016 – OV 

            
a)  Súhlasí bez pripomienok 

      Berie na vedomie 

       č. OU-GA-OSZP-2016/007620 zo dňa 04.07.2016 – OH 
 

b)  V predmetných lokalitách sa bude realizovať stavba parkovísk, preto je potrebné 
nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky riešiť v projektových dokumentáciách, 
ktoré investor predloží k vyjadreniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
v zmysle § 99 ods.1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

  Berie na vedomie, bude predmetom následnej projektovej prípravy 

 
12. Obec Šintava, Obecný úrad  Šintava, 925 51 Šintava č.244 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
13. Obec Vinohrady nad Váhom, Obecný úrad Vinohrady nad Váhom, 925 55  

Vinohrady nad Váhom č.355 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
14. Obec Veľká Mača, Obecný úrad  Veľká Mača, Sereďská č.137, 925 32 Veľká 

Mača 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
15. Obec Majcichov, Obecný úrad  Majcichov, 919 22 Majcichov č.606 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
16. Obec Hoste, Obecný úrad  Hoste, 925 45 Hoste č.93 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
17. Obec Vlčkovce, Obecný úrad Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č.15 
         č.577/2016 zo dňa 29.06.2016 
         Nemá pripomienky  
         Berie na vedomie 
 
18. Obec Križovany, Obecný úrad Križovany, 919 24  Križovany č.1 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
19. Obec Šúrovce, Obecný úrad Šúrovce, Nová č. 5, 919 25 Šúrovce 

  č.OcÚ-397-001/2016 zo dňa 06.07.2016 
  Nemá pripomienky a námietky 

         Berie na vedomie 
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20. Obec Dolná Streda, Obecný úrad Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda č.650 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
21. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53    

Trnava 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
22. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra,  Nábrežie za hydrocentrálou 

4,   949 60 Nitra 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
23. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, P. Pazmánya 4, 927 01 Šaľa 
         Č.40480/LNe-23/2016 zo dňa 08.07.2016  
         K predmetným ZaD č.1/2016 nemáme pripomienky 
         Berie na vedomie 
 
24. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., RC/LC Západ, Mlynské Nivy      

44/b, 825 11 Bratislava 26 
DPSMK zo dňa 19.07.2016 

    Upozorňujeme: 
Plochou DP-13 prechádza VTL plynovod DN 100 PN 2,5 MPa. V plochách DP-12 
a DP-13 žiadame dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 
 

a) V katastrálnom území mesta sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť s 
príslušenstvom prevádzkovaná SPP-D. 
- cez VTL plynovod DN 100, PN 2,5 MPa je zásobovaná plynom RS Sereď 
Šulekovská s výkonom 4500 Nm3/h, 
- cez VTL plynovodu DN 100, PN 2,5 MPa je zásobovaná plynom RS Sereď 
Bratislavská s výkonom 4000 Nm31h, 
- cez VTL plynovodu DN 80, PN 2,5 MPa je zásobovaná plynom RS Sereď Niklová s 
výkonom 3000 Nm31h. 
Distribučná sieť je z polyetylénového a oceľového materiálu. 
V meste sa nachádza miestna distribučná sieť PN 300, 100 a 2,1 kPa, ďalšie 
informácie sú v prílohe e-mailu. 
Berie na vedomie  
 

b) Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. 
zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto 
vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Sereď, bolo zaslané 
vo formáte .pdf ako príloha emaiIu, na e-mai1ovú adresu: 
anna.halabrinova@sered.sk. Existujúce plynárenské zariadenia je 
nevyhnutné zakresl iť do UPN-0 .  V prípade ak so znázornením 
umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu 
doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, 
kontaktujte nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: 
ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zaslanie znázornenia   
umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme. 
Akceptuje -  v rozsahu riešeného územia je zakreslený VTL DN 100. 

mailto:anna.halabrinova@sered.sk
mailto:ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk
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Pri riešení zmien a doplnkov väčšieho rozsahu územia mesta budú 
plynárenské zariadenia zakreslené podľa predložených podkladov SPP-D. 
 

c) Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len 
„OP a BP") existujúcich. plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z 
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP" 
a „BP" a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti 
zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D. 
Akceptuje v rozsahu riešenia zmien a doplnkov ÚPD 
 

d) Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s 
podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na 
základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete. 
Berie na vedomie  
 

e) V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských 
zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky 
SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky 
jej realizácie. 
Berie na vedomie  
 

f) Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom 
pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa 
siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie 
stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová 
dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, 
informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, 
terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe 
žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.sppdistribucia.sk 
Berie na vedomie  
 

g) Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti 
s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP distribúcia, 
a.s., oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS, Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava. 
Berie na vedomie  
 

h) O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D 
(plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení 
katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- 
distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pracovisko LC 
údržby - Nitra, Komárno, Galanta. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení 
plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené 
na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk 
Berie na vedomie  
 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/


ÚPN-M Sereď, Zmeny a doplnky č.1/2016 Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok          Strana 9 

 

i) Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania 
odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej 
SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom 
sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk  
Berie na vedomie  
 

j) Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu mesta Sereď. Nie je 
súhlasným vyjadrením SPP – D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských 
zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP – D uskutočneniu stavieb v riešenom 
území. 
Berie na vedomie  
 

25. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
26. Slovak telekom  a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

     č.BA-31842/2016 zo dňa 30.06.2016 
 

             K vypracovanej územnoplánovacej dokumentácií dávame nasledovné pripomienky: 
a) Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v záujmovom území prevádzkuje a spravuje podzemné a 

nadzemné telekomunikačné optické a metalické vedenia, technologické zariadenia, BTS 
základňové stanice a vysielače, ako súčasť verejnej elektronickej komunikačnej siete (d'alej 
len VEKS). 
Berie na vedomie  
 

b) Telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať, z 
uvedeného dôvodu požadujeme do grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zakresliť a 
zapracovať všetky jestvujúce trasy a polohy telekomunikačných vedení a zariadení nachádzajúce 
sa v záujmovom území. Zakreslenie telekomunikačných vedení a zariadení je možné získať po 
vyplnení žiadosti na webovej aplikácii www.telekom.sk /Môj Telekom - Pomoc a 
podpora Ostatné Informácie pre stavebníkov a developerov/. 
Akceptuje, vedenia sú zakreslené v platnom ÚPN-M Sereď 
 

c) Telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle § 68 zákona 
č. 351/2011 Z. z, o elektronických komunikáciách. Pri umiestňovaní zástavby, technickej 
infraštruktúry alebo iných činností v blízkosti telekomunikačných vedení a zariadení 
požadujeme rešpektovať ich ochranné pásma a dodržať ustanovenia § 65 zákona Č. 
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách o ochrane proti rušeniu a dodržať príslušné 
technické normy. 
Akceptuje, ochranné pásma sú stanovené v platnom ÚPN-M Sereď 
 

d) Kolízie s telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami požadujeme, riešiť prekládkou 
dotknutých telekomunikačných vedení a zariadení na náklady investora, podl'a požiadaviek 
Slovak Telekom, a.s., na základe samostatne vypracovanej projektovej dokumentácie. 
Berie na vedomie, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie povinnosť stavebníka 
 

e) Zakazuje sa zriaďovanie skládok materiálu a zriad'ovanie stavebných dvorov počas 
výstavby na existujúcich podzemných telekomunikačných vedeniach a zariadeniach. 
Berie na vedomie, povinnosť stavebníka  

http://www.telekom.sk/
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f) V rámci plánovaného rozvoja záujmového územia je potrebné, do územnoplánovacej 
dokumentácie navrhnúť a zapracovat' napojenia jednotlivých riešených lokalít na VEKS. 
Samotné body napojenia na VEKS, určíme na základe písomnej žiadosti. Vo veci doriešenia 
napojenia navrhovanej investičnej výstavby na VEKS, Vám odporúčame v predstihu osloviť 
naše „ Biznis developer - mass marketingové oddelenie" cez e-mail 
developeri@telekom.sk 
Berie na vedomie, predmetné zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď neriešia napojenie na 
VEKS 
 

27. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
          Stanovisko nebolo doručené  
 

28. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 
        Stanovisko nebolo doručené  
 

29. SWAN, a.s., Borská č.6, 841 04 Bratislava 
         Stanovisko nebolo doručené  
 

30. I.D.C.Holding a.s., Drieňová č. 3, 821 01 Bratislava 
         Stanovisko nebolo doručené  
 

mailto:developeri@telekom.sk

