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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovanie návrhu riešenia 
„Urbanistická štúdia IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) Sereď“ 

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

Č. ASM-77-2137/2016 zo dňa 18.08.2016 
     Ministerstvo obrany SR má pripomienky, lebo v riešenom území má zvláštne územné požiadavky. 

• Požadujeme zachovať všetky vojenské objekty v riešenom území mesta Sereď a 
rešpektovať ich ochranné pásma. 

• Vojenské objekty budú aj naďalej dlhodobo využívané ozbrojenými silami, je 
nevyhnutné rešpektovať ich ochranné pásma a túto skutočnosť je treba zohľadniť aj pri 
riešení celkovej koncepcie dopravy na celom území mesta Sereď. 

• 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 Sereď, najmä na priestory 
a objekty dislokácie OS SR, ich ochranné pásma a zachovania stálych osobitných 
zariadení v mostových konštrukciách a pozemných komunikáciách. 

• Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných celkov 
navrhovaného ÚPN mesta Sereď požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) 
komunikácie R1, 1/62 a miestne komunikácie na uliciach Kasárenská a ulice Ku 
Kempingu v úseku plánovaného záberu ÚPN mesta Sereď o minimálnej šírke jedného 
jazdného pruhu 3,5 m. 

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

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

• Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami  
v úsekoch záberu navrhovaných stavebných celkov navrhovaného ÚPN mesta Sereď. 

• Začiatok a koniec plánovaných jednotlivých stavebných celkov a dopravných 
obmedzení, ktoré tvoria navrhovaný ÚPN mesta Sereď, 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. 

• zaslať PD pre všetky stavebné celky (stavby), ktoré sú zahrnuté v ÚPN mesta Sereď  
pre každý stupeň konania na vyjadrenie. 

Vzhľadom na všeobecný charakter posudzovaného materiálu nie je možné ho posúdiť inak, ako 
principiálnym zovšeobecnením v širokom spektre záujmov OS SR. Konkrétne požiadavky na 
jednotlivé projekty, zadania alebo zmeny územného plánu je potrebné predložiť osobitne. 
Akceptuje - do  následných stupňov  projektovej prípravy  
 

2. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor dopravnej politiky, P.O.Box 
128, Starohájska č.10, 917 01 Trnava 

     Stanovisko nebolo doručené  
 

3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava 
č.KRHZ-TT-OPP-496-001/2016 zo dňa 22.07.2016 

mailto:dicvd@mil.sk.
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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. 

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. 

       Akceptuje - do  následných stupňov  projektovej prípravy  
 
4. Krajský pamiatkový úrad  Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

Č.KPUTT-2016/18042-2/62694/HOR  zo dňa 15.08.2016 
Súhlasí s nasledovnou podmienkou: 
Kapitolu „Ochrana kultúrnych pamiatok" predmetnej urbanistickej štúdie (na strane 18) 
žiadame opraviť a doplniť nasledovne: 
„Pre navrhovanú stavbu nie sú stanovené žiadne podmienky orgánu pamiatkovej  
starostlivosti a ochrany prírody. (vetu prosíme vypustiť, keďže v územnom a stavebnom 
konaní vo veci jednotlivých stavieb v rámci novej obytnej zóny môžu byt' uplatnené 
podmienky Krajského pamiatkového úradu Trnava z hľadiska ochrany archeologických nálezov 
a nálezísk.) 
V riešenom území sa nenachádzajú objekty pamiatkovo chránené. 
Usporiadanie navrhovaných stavebných fondov a ich výškové členenie nenaruší celkové 
merítko mesta a danej lokality. Predpokladaná výška zástavby riešených plôch nebude 
vytvárať bariérový pohľadový efekt a nenaruší prípadnú historickú panorámu mesta. 
Z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov na riešenom území musí byt' v 
jednotlivých etapách realizácie nového rozvojového zámeru splnená nasledovná 
podmienka v zmysle zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov: 
„Investor / stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si od Krajského 
pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania 
vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so 
zemnými prácami (budovanie komunikácii, technická infraštruktúra, pozemné stavby, atd'.) 
z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu 
archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosial' neevidovaných archeologických 
nálezov a nálezísk. 
0 nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Trnava v 
súlade so zákonom 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov." 
Akceptuje 

 
5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných  zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
č.OU-TT-OSZP1-2016/024868/Ma zo dňa 29.07.2016: 

     Akceptujeme navrhovanú zmenu a neuplatňujeme si žiadne zásadné pripomienky 
Berie na vedomie  
 

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

     č.OU-TT-Oopp4-2016/024862  zo dňa 25.07.2016: 
     K  predloženému návrhu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nemáme žiadne pripomienky. 

Berie na vedomie  
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7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská cesta 2352/62, 924 81 
Galanta 
Č. 1537/2016 Pa zo dňa 03.08.2016 
Súhlasí a požaduje: 
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie preukázať, že boli zhodnotené (objektívnymi 
meraniami hluku) hlukové pomery vo vonkajšom prostredí územia určenom na výstavbu rodinných 
domov. V prípade, že sa preukáže nedodržanie ustanovení vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v platnom znení navrhnúť 
protihlukové opatrenia. 
Akceptuje 
 

8. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 
924 36 Galanta 

    Stanovisko nebolo doručené  
 
9. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 

Č.OU-GA-OKR-2016/008380-2 zo dňa 22.07.2016: 
a) V rámci spracovania ďalších stupňov územnop1ánovacích dokumentov pre novú 

lokalitu IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) Sereď bude 
potrebné doriešiť aj ochranu budúcich obyvateľov ukrytím za účelom utvárania 
predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v 
čase vojny a vojnového stavu v súlade ods. (3) § 4 a ods. (1) písm. a) a e) § 15 
zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov. 

b) Pri spracovaní konkrétností na tomto úseku postupujte podľa vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších 
predpisov, pričom sa jedná o určenie druhov, počtov a kapacít ochranných 
stavieb ako aj ich umiestnenie v stavbách (§ 4 citovanej vyhlášky MV SR). 

c) Uvedené požiadavky zapracujte do územnoplánovacej dokumentácie tak, ako je to 
stanovené v §12 ods. (4) písm. 1, vyhlášky MZP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, kde do časti verejného 
dopravného a technického vybavenia sú zahrnuté aj ochranné stavby civilnej 
ochrany obyvateľstva v zmysle §139a ods. (10) písm. m, zákona č. 50/1976 Zb. v 
znení zákona č. 237/2000 Z.z.. 

Akceptuje - do  následných stupňov  projektovej prípravy  
 

10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 
Galanta 

    Stanovisko nebolo doručené  
 

11. Okresný úrad Galanta, lesný a pozemkový odbor, ul. 29. augusta č.10, 924 01 Galanta 
    Stanovisko nebolo doručené  

 
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, Galanta 
     Stanovisko nebolo doručené  

 
13. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
     Stanovisko nebolo doručené  
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14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, P. Pazmánya 4, 927 01 Šaľa 
č.46629/LNe-23/2016 zo dňa 05.08.2016 
a) Vodovodné potrubie žiadame navrhnúť z materiálu HDPE alebo z liatiny, ale nie z PVC. 

Akceptuje  
b) Na základe hydrotechnických výpočtov, ktoré budú súčasťou ďalšieho stupňa PD, je 

potrebné preukázať, že aj po napojení navrhovaných lokalít, bude existujúca vodovodná 
sieť tlakovo a kapacitne vyhovovať na zvýšený odber pitnej vody. Následne bude možné 
zásobovať rozvojové lokality pitnou vodou len v rámci tlakových a kapacitných možnosti 
existujúceho vodovodu. 
Akceptuje  

c) Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod požiadavky, ktoré presahujú možnosti 
dodávky vody existujúcim verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže 
odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu 
umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný 
vodovod môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné 
náklady. 
Berie na vedomie 

d) Upozorňujeme, že verejný vodovod nemožno automaticky považovať za zdroj požiarnej 
vody. Pitnú vodu je možné použiť na hasenie požiaru pokiaľ bude vo verejnom vodovode 
dostatočný tlak a množstvo vody. Požiarnu vodu, v zmysle požiadaviek Vyhl. č. 
699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, však negarantujeme". 
Berie na vedomie 

e) S návrhom nadzemných hydrantov  nesúhlasíme. 
Akceptuje  

f) V ďalšom stupni PD žiadame podrobne popísať spôsob fungovania gravitačnej kanalizácie 
1.etapy — vetva „I", ktorú je podľa textovej časti predloženej UŠ navrhnuté napojiť cez 
navrhovanú šachtu na existujúcu tlakovú kanalizáciu v Trnavskej ulici.  
Akceptuje  

g) Žiadame posúdiť kapacitu čerpacej stanice na zvýšený prítok splaškových odpadových vôd z 
navrhovanej splaškovej kanalizácie. V prípade nedostatočnej kapacity čerpacej stanice, ktorá 
neumožní napájanie ďalších nových producentov odpadových vôd z navrhovaných lokalít 
IBV, bude potrebné na náklady stavebníka rozšíriť kapacitu existujúcej PČS, avšak v tomto 
prípade až po uplynutí 5 rokov, nakoľko v súčasnosti prebieha kolaudácia kanalizácie v 
záujmovej oblasti a finančné prostriedky na jej výstavbu boli získané z Eurofondov. 
Akceptuje  

h) Miesto, spôsob a podmienky napojenia navrhovaného vodovodného potrubia a splaškovej 
stokovej siete I. etapy výstavby, ako aj II. etapy výstavby, Vám na požiadanie určí náš 
Odštepný závod ZsVS a. s. Galanta so sídlom v Šali. 
Berie na vedomie 
 

15. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., RC/LC Západ, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava 26 
Č.DS/514/2016 zo dňa 06.08.2016 
SPP distribúcia, a.s. na základe Vašej žiadosti o určenie bodov pripojenia pre plánovanú výstavbu 
14 a 98 rodinných domov, v lokalitách B1-46 a BI-49, Vám dáva nasledovné nezáväzné 
stanovisko:  
Pre potreby zabezpečenia požadovaného hodinového odberu je kapacita siete SPP -distribúcia, a.s 
postačujúca. 
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Prvá etapa: 14 RD 
Lokalizácia/spôsob 
pripojenia 

existujúce plynárenské zariadenie STL1 - plynovod z 
oceľového materiálu DN 80, ktorý sa nachádza pred parc. 
čislo 2542/2, kat. územie Sereď, (ID 158430). 

Dimenzia existujúceho plynovodu: DN80 
Výstupný tlak zo zdrojového plynovodu DN80 v mieste uvažovaného pripojenia sa bude počas roka 
pohybovať v rozsahu: 
Max. tlak v bode pripojenia k distribučnej 1001ďa 
Min. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti: 50 kPa 
 
Druhá etapa: 98 RD  
Lokalizácia/spôsob pripojenia 

existujúce plynárenské zariadenie STL1 - plynovod z 
oceľového materiálu DN100, ktorý sa nachádza pred parc. 
číslo 2397, kat. územie Sereď, (ID 158320). 

Dimenzia existujúceho plynovodu: DN100 
Výstupný tlak zo zdrojového plynovodu DN100 v mieste uvažovaného pripojenia sa bude počas roka 
pohybovať v rozsahu: 
Max. tlak v bode pripojenia k distribučnej 100kPa 
Min. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti: 50 kPa 
 
Upozornenie:  
1. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas k pripojeniu budúcich objektov k distribučnej sieti 

SPP-distribúcia, a.s, pre účely územného a stavebného konania. Pre účel pripojenia musí 
žiadateľ predložiť ,,Žiadosť o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie distribučnej 
siete- a uzatvoriť s SPP - distribúcia, a.s. zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, 
kde budú stanovené technické a obchodné podmienky pripojenia (napr. parametre (dimenzie a 
dĺžky) úsekov nových distribučných plynovodov a plynovodných prípojok). 

2. Na parc. čislo 3893/1, 2272/6 a 2272/1 kat. územie Sereď pred parc. číslo 3907 až 2415/10 
kat. územie Sereď je vedený VTL plynovod DN 100, PN 2,5 MPa, žiadame dodržať 
ochranné a bezpečnostné pásma. 

3. Požadujeme pri vypracovaní projektovej dokumentácie (PD) a realizácii rešpektovať platné 
legislatívne normy a Zákon o energetike č. 251/2012 Z.z.. 

4. Informácie o postupe a podmienkach pripájania sú zverejnené na vww.spp-distribucia.sk. 
5. Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby územného plánu, ako aj d'alších 

stupňoch projektovej dokumentácie si môže projektant vyžiadať na SPP-distribúcia, a.s.. 
6. 0 presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-distribúcia, 

a.s. (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej 
ochrany, elektrických káblov atď. ) je možné požiadať na základe písomnej objednávky, 
ktorú je potrebné zas1ať na adresu: SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 
11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

Na základe Vami predloženého investičného zámeru sme radi, že uvažujete vo svojom budúcom 
projekte s využívaním zemného plynu. 
Radi by sme Vás informovali o tom, že zemný plyn je z pohľadu investičných a prevádzkových 
nákladov najvýhodnejšou voľbou pre vykurovanie nových odberných miest. Podrobnejšie 
informácie sú Vám k dispozícií na webovej stránke. Stránke www.oplyne.info, v záložke 
PRÍKLADY. Presvedčte sa sami o tom, že zemný plyn Vám zabezpečí  vysoký 
užívateľský komfort a predovšetkým je to ekonomicky a ekologicky výhodné energetické 
médium. 

http://vww.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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Veríme, že pri rozhodovaní o zdroji tepla pre budúce odberné miesta sa rozhodnete v prospech 
zemného plynu a využijete služby, ktoré SPP distribúcia ponúka svojim zákazníkom. 

     Akceptuje  
 
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
     Stanovisko nebolo doručené  

 
17. Slovak telekom  a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
    Stanovisko nebolo doručené  

 
18. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
     Stanovisko nebolo doručené  
 
19. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 
    Stanovisko nebolo doručené  

 
20. SWAN, a.s., Borská č.6, 841 04 Bratislava 

   Stanovisko nebolo doručené  
 
 
 
 
 
 


