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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených v procese prerokovania 
návrhu urbanistickej štúdie  „Polyfunkčná zóna Prúdy“  Sereď 

 
 
A/ Dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby 

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

Č. ASM-30-1856/2017 zo dňa 07.08.2017 
 

V riešenom území má zvláštne územné požiadavky a to : V prípade dopravných obmedzení 
na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24, ods. e) č. 
135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, §10, ods. 6, písm. B). Spracovať plán 
organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu 
stavby. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť 
priamo na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava, fax: 
096032269, e-mail: dicvd@mil.sk. Žiadame zaslať ďalší stupeň PD. Zaslať PD pre všetky 
stavebné celky (stavby), ktoré sú zahrnuté v UŠ 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. 
Berie na vedomie 

 
2. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor dopravnej politiky, 

P.O.Box 128, Starohájska č.10, 917 01 Trnava 
     Č. 06144/2017/OUPaŽP-4/Il zo dňa 16.08.2017 
 

Odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK konštatuje, že riešená 
urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ má z pohľadu územného plánu regiónu 
miestny charakter a nie je v rozpore s platným územným plánom regiónu Trnavského 
samosprávneho kraja. 
Berie na vedomie 
 
Odbor dopravnej politiky:  
Z hľadiska ochrany záujmov ciest II. a  III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Trnavského 
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 Odbor dopravnej politiky zasiela nasledovné 
stanovisko: 
a) Realizáciou predmetného zámeru bude dotknutá, okrem iného, aj ochrana záujmov 

cesty III/1320 a III/1347. 
Berie na vedomie 
 

b) Predkladateľa ako i spracovateľa štúdie upozorňujeme na administratívne chyby, 
uverejnené v predmetnej štúdii na str. 19, kap. E.5., časť  hľadiska dopravnej 
infraštruktúry, posledný odsek – nesprávne uvedené číslo cesty na Strednočepeňskej 
ulici – má byť III/1347 a na str. 29, kapitola E.9. prvý odsek – v druhej vete nesprávne 
uvedené číslo cesty – má byť „Zo západu je ohraničené cestou III/1320...“ 
Akceptuje 

mailto:dicvd@mil.sk
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c) Na základe uvedeného požadujeme rešpektovať existujúcu trasu dotknutých ciest 

a zachovanie systému odvádzania dažďových vôd z povrchu vozovky. 
Berie na vedomie 
 

d) Nakoľko sa v dobe spracovania vyjadrenia stále jedná o cesty III. triedy, požadujeme 
pri plánovaní aktivít mimo súvisle zastavaného územia rešpektovať ustanovenia § 11 
§ 13 cestného zákona ako aj § 15 a § 17 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, resp. o pomocných cestných pozemkoch. V tomto pásme je 
zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť cestu III. 
triedy, príp. premávku na nej. Pokiaľ nie je možné túto podmienku dodržať, je nutné 
požiadať cestný správny orgán – Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v takomto pásme. 
Berie na vedomie 
 

e) Mimo zastavaného územia je rovnako nutné rešpektovať aj výhľadové šírkové 
usporiadanie – pre cestu III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6110 
Projektovanie miestnych komunikácií. 
Berie na vedomie 
 

f) Pri plánovaní aktivít v zastavanom území požadujeme rešpektovať výhľadové šírkové 
usporiadanie ciest – pre cesty III- triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)50, resp. MOK 7,5/40 
(funkčná trieda B3) v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. 
Berie na vedomie 
 

g) Voči návrhu Mesta Sereď na prekategorizovanie cesty III/1347 (Strednočepeňská 
ulica) na miestnu komunikáciu nemá TTSK výhrady. 
Berie na vedomie 
 
Za dodržania vyššie uvedených podmienok s návrhom urbanistickej štúdie 
„Polyfunkčná zóna Prúdy“ súhlasíme 

 
3. Krajský pamiatkový úrad  Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

Č. KPUTT-2017/18837-3/64644/HOR zo dňa 18.08.2017 
 
Súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 
a) V jednotlivých etapách realizácie nových rozvojových zámerov podľa predmetnej 

urbanistickej štúdie je nutné rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
Berie na vedomie 
 

b) Z dôvodu, že v textovej časti návrhu urbanistickej štúdie sa kaplnka, nachádzajúca sa 
v riešenom území (parc. č. 254/1, k. ú. Stredný Čepeň, mesto Sereď) vyskytuje pod 3 
odlišnými názvami (na stranách 18, 21, 23, 24, 27, 70 štúdie ako „kaplnka 
Blahoslavenej Panny Márie“ podľa katastrálnej mapy, ďalej na str. 11 ako „kaplnka 
Nanebovstúpenia Panny Márie“), pomenovanie kaplnky odporúčame v celom texte 
zjednotiť a uvádzať jej správny názov: „Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie“ ako na 
strane 40 urbanistickej štúdie (pozri: Vrabcová E., Petrovič R.: SEREĎ dejiny mesta. 
Mesto Sereď 2002, str. 325, http:/www.sered.fara.sk/historia/farnost ). 
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Akceptuje 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská cesta 2352/62,  

924 81 Galanta 
     Č. 01442/2017  zo dňa 12.09.2017 
 

Po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov Vás RÚVZ vyzval na doplnenie podania 
a žiadal predložiť :  
1. akustickú štúdiu, ktorá posúdi hlukové pomery v území určenom na výstavbu  
- z existujúcich a plánovaných iných zdrojov hluku (stabilné zdroje hluku)  
- z existujúcej a plánovanej mobilnej dopravy na existujúcej dopravnej infraštruktúre v 
danom území (pozemná a železničná doprava)  
- z navrhovanej dopravnej infraštruktúry v posudzovanom území  
2. akustickú štúdiu, ktorá posúdi vplyv navrhovanej stavby na zmenu dopravnej záťaže a 
zmenu hlukových pomerov v existujúcom obytnom území, ktoré je prepojené s územím 
určenom na výstavbu existujúcou dopravnou infraštruktúrou  
3. rozptylovú štúdiu, ktorá posúdi kvalitu ovzdušia v území určenom na výstavbu z hľadiska 
existujúcich zdrojov znečistenia ovzdušia ako i plánovaných zdrojov znečistenia ovzdušia.  
Súčasne sme upozornili na to, že v urbanistickej štúdii chýba preukázanie splnenia 
podmienok podľa Územného plánu mesta Sereď, časť C. Záväzná časť územného plánu, 
C.1.1. Všeobecné záväzné regulatívy, bod 2, písm. f).  
Listom zo dňa 12. 09. 2017 ste predložili rozptylovú štúdiu a súčasne ste nám oznámili, že 
akustické štúdie sú v štádiu spracovania a predpokladaný termín ich predloženia na RÚVZ 
so sídlom v Galante je 30. 09. 2017.  
Na základe vyššie uvedeného, s územnoplánovacím podkladom urbanistická štúdia 
„Polyfunkčná zóna Prúdy“ je možné súhlasiť za predpokladu, že budú:  
1. požadované doklady predložené v termíne do 30. 09. 2017  
2. po ich preštudovaní, v prípade potreby, budú štúdie doplnené v rozsahu určenom RÚVZ 
so sídlom v Galante 
3. bude preukázané splnenie podmienky uvedenej v územnom pláne mesta Sereď, časť C. 
Záväzná časť územného plánu, C.1.1. Všeobecné záväzné regulatívy, bod 2, písm. f).  
4. závery štúdií budú zapracované do návrhu urbanistickej štúdie alebo v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie.  
Po predložení vyššie uvedených podkladov, po ich preskúmaní a preukázaní, že v danom 
území budú vytvorené zdravé životné podmienky, RÚVZ so sídlom v Galante v predmetnej 
veci vydá záväzné stanovisko.  
Akceptuje 
Akustické štúdie budú vypracované a predložené do 30.09.2017 na RÚVZ so sídlom 
v Galante, závery akustických štúdii budú zapracované v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácii pre územné rozhodnutie pre jednotlivé etapy výstavby, ku ktorým bude 
požiadané o vydanie záväzného stanoviska. 
 

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

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

Galanta 
Č. OU-GA-OKR-2017/009976-2 zo dňa 11.08.2017 
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Spracovaná dokumentácia záujmy civilnej ochrany obyvateľstva rieši v bode E.11.6 
Civilná ochrana, ktoré vychádzajú z platného ÚPN mesta Sereď. Uvedené požiadavky, 
zásady a legislatívne normy je potrebné v ďalších územných a stavebných konaniach 
podrobnejšie rozpracovať a zabezpečiť s dôrazom na nové navrhované funkčné využitie 
lokality, ktoré vytvárajú nové podmienky na riešenie a zabezpečenie úloh a opatrení na 
úseku civilnej ochrany. Jedná sa o vytvorenie a zabezpečenie podmienok na účinnú 
ochranu života, zdravia a majetku a na utváranie  predpokladov na znižovanie rizík 
a následkov po vzniku mimoriadnych udalostí v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Pri riešení úloh na tomto 
úseku dodržiavajte zásady 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 ods.2, 3, 4 citovanej vyhlášky 
MV SR). Právne normy : Nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z.z. a Vyhláška MV SR č. 
75/1995 sú zrušené. 
Akceptuje 
Bude predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie. 
 

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

    Stanovisko nebolo uplatnené 
 
8. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, ul. 29. augusta č.10, 924 01 Galanta 

Č. OU-GA-PLO-2017/009788-02 zo dňa 02.08.2017 
 
Nakoľko parcely registra C KN č. 3849/1 (LV č. 6296), 3849/3 (LV č.2694), 3849/6 (LV 
nie je založený), 3849/7 (LV č. 5406), 3849/8 (LV č. 4238), 3849/9 (LV nie je založený), 
3849/10 a 3849/11 (LV č. 4240), 3849/28 (LV č. 4215), 4113 (LV  nie je založený), 4114 
(LV nie je založený),a 4158/13 (LV č. 6296) evidované v k.ú. Sereď, sú v katastri 
nehnuteľností  vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej 
pôdy. Preto pred vydaním stavebného povolenia je potrebné ich prípade postupovať 
v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
v znení neskorších predpisov.  
Parcely reg. C KN č. 3848/1, 3854 k. ú. Sereď (LV nie je založený), ďalej parcela registra 
C KN č. 3848/2  k.ú. Sereď (LV č. 6296) a parcela registra C KN č. 254/1 k .ú. Stredný 
Čepeň (LV nie je založený) sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku 
„zastavané plochy a nádvoria“, teda nepatria do poľnohospodárskej pôdy, preto v ich 
prípade nie je potrebné postupovať v zmysle zákona o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 
Akceptuje 
Bude predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie a prípravy stavby. 
 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, Galanta 
     Stanovisko nebolo uplatnené 
 
10. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 

Trnava 
 Stanovisko nebolo uplatnené 
 
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, P. Pazmánya 4, 927 01 Šaľa 
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Č. 56590/2017 zo dňa 10.08.2017 
 

a) S koncepciou zásobovania polyfunkčnej zóny s pitnou vodou a odvádzania odpadových 
vôd súhlasíme. 

Berie na vedomie 
 

b) Plánovanú potrebu vody a množstva odvádzaných odpadových vôd ZsVS a.s., je 
schopná zabezpečiť v rozsahu I. a II. etapy vzhľadom na limitovanú kapacitu 
vodojemu, mestských rozvodov vodovodu a ČOV v Dolnej Strede. Ďalšie etapy budú 
posúdené na základe výsledkov štúdie hydrotechnického posúdenia vodovodnej 
a kanalizačnej siete v meste Sereď. 

      Akceptuje 
 
c) Upozorňujeme, že v predloženom výpočte potreby vody boli nesprávne požité 

priemerné denné potreby vody pre rodinné domy a bytové jednotky. 
      Akceptuje 
 
d) Navrhovanú splaškovú stokovú sieť odporúčame navrhnúť ako tlakovú v celom 

rozsahu polyfunkčnej zóny a napojiť na existujúci kanalizačný zberač bez zbernej 
čerpacej stanice. 

       Berie na vedomie, návrh typu kanalizačnej siete bude predmetom riešenie 
ďalších stupňov projektovej dokumentácie (DÚR) pre jednotlivé etapy výstavby 

 
e) Odvádzanie dažďových vôd z územia polyfunkčnej zóny do verejnej kanalizácie je 

zakázané. 
Akceptuje 

 
f) Dodržať pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle § 19 

zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
      Akceptuje 
 
g) Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame odkonzultovať na ZsVS a.s., 

a predložiť na vyjadrenia. 
      Berie na vedomie 
 
h) Toto stanovisko je platné 12 mesiacov odo dňa vydania. 
       Berie na vedomie 

 
12. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., RC/LC Západ, Mlynské Nivy 

44/b, 825 11 Bratislava 26 
     Č.21.07.2017DPSMK zo dňa 11.08.2017 
 

a) V katastrálnom území zóny sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť 
s príslušenstvom prevádzkovaná SPP-D. Distribučná sieť je z polyetylénového 
a oceľového materiálu. V zóne sa nachádza miestna distribučná sieť PN 300 kPa, 
ďalšie informácie sú v prílohe e-mailu. 

     Berie na vedomie 
 
b) SPP – distribúcia, a.s. v riešenom území nerealizuje výstavbu ani nepripravuje 

realizáciu výstavby plynárenských zariadení. 
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    Berie na vedomie  
 
c) 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 zóny mesta Sereď, bolo 
zaslané vo formáte .pdf ako príloha e-maiIu, na e-mai1ovú adresu: mu@sered.sk. 
Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresl iť do UPN-Z .  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 

 
d) 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 
 
e) 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  
 
f) 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  
 
g) 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  
 
h) 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  

mailto:mu@sered.sk
mailto:ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk
http://www.spp-distribucia.sk/
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i) 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  
 
j) 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  
 
k) Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania UŠ „Polyfunkčná zóna Prúdy“ 

mesta Sereď. Nie je súhlasným vyjadrením SPP – D k technickému riešeniu 
navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP – D k 
uskutočneniu stavieb v riešenom území. 

     Berie na vedomie  
 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
  Stanovisko nebolo uplatnené 
 
14. Slovak telekom  a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 
  Stanovisko nebolo uplatnené 
 
15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
  Stanovisko nebolo uplatnené 
 
16. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 
  Stanovisko nebolo uplatnené 
 
17. SWAN, a.s., Borská č.6, 841 04 Bratislava 
  Stanovisko nebolo uplatnené 
 
 
B/ Verejnosť 
 
18. Karol Bardiovský, Sereď 
 

Týmto žiadam o zapracovanie nasledujúcich pripomienok do predpokladanej zmeny 
územného plánu mesta Sereď na základe návrhu urbanistickej štúdie „Polyfunkčná zóna 
Prúdy“: 
a) Odstránenie navrhovanej verejnoprospešnej stavby – materská škôlka z navrhovanej 

lokality v spomínanej urbanistickej štúdii a vymedzenie tohto územia pre účely 
individuálnej bytovej výstavby. 
 

http://www.spp-distribucia.sk/
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b) Odstránenie navrhovanej verejnej zelene – parky, ihriská, biokoridor z navrhovanej 
lokality v spomínanej urbanistickej štúdii a vymedzenie tohto územia pre účely 
individuálnej bytovej výstavby. 
 

Odôvodnenie:  
Vyššie spomenuté objekty urbanistickej štúdie „Polyfunkčná zóna Prúdy“ zasahujú do 
súkromného pozemku. Stavebné úpravy vykonané v zmysle tejto štúdie na dotknutom 
pozemku by viedli k zníženiu trhovej hodnoty pozemkov v porovnaní s pozemkami 
určenými na účely individuálnej bytovej výstavby, čo je v priamom rozpore so záujmami 
vlastníka pozemku s ohľadom na existujúce zákonom stanovené podmienky a obmedzenia 
a vo všeobecnej rovine tiež obmedzenia plynúce zo samotného ústavného poriadku 
(požiadavka rovnakého zaobchádzania, predvídateľnej právnej regulácie, minimalizácie 
zásahu do individuálnych práv fyzických a právnických a právnických osôb a podobne). 
Neakceptuje 
Územný plán mesta Sereď (spracovateľ: Ing. arch. Ján Kubina a kolektív, November 
2015) požaduje v riešenom území umiestniť – v adekvátnej veľkosti – plochy verejnej 
zelene, plochy pre šport a rekreáciu obyvateľov a tiež objekty potrebnej občianskej 
vybavenosti nekomerčného charakteru (napr. materskú škôlku). Tieto funkcie sú v lokalite 
žiadúce vzhľadom k predpokladanému nárastu počtu obyvateľov. Požiadavku na 
umiestnenie týchto plôch a funkcií vyjadrila aj Komisia pre rozvoj mesta a životné 
prostredie MsZ Sereď na svojom zasadnutí dňa 7.6.2017. Rovnaké požiadavky definuje aj 
Zadanie urbanistickej štúdie schválené MsZ v Seredi dňa 27.4.2017. 
Reagujúc na vyššie uvedené požiadavky bola navrhnutá koncepcia Urbanistickej štúdie, 
ktorá počíta s rozšírením existujúcich plôch športovísk radšej, ako by mala vytvárať na 
inom mieste športoviská nové. Pre danú lokalitu je výhodnejšie situovať športovú 
vybavenosť na jedno miesto. V nadväznosti na tieto športoviská a rekreačné plochy (RŠ-
04-01) UŠ navrhuje situovať materskú škôlku. Materská škôlka je v tejto polohe (pri 
navrhovanej hlavnej komunikácii triedy C2) dobre dostupná pre obyvateľov navrhovanej 
aj existujúcej obytnej zóny Sereď – Stredný Čepeň. 

 
19. Terézia Slahučková, Sereď 

 
Žiadam parc.č. 4-582/221 k.ú. Sereď zaradiť do územia pre objekty občianskej 
vybavenosti komerčného charakteru. 
Akceptuje 
Predmetný pozemok je súčasťou plochy pre objekty občianskej vybavenosti komerčného 
charakteru, v UŠ označenej ako plocha OV-37-01. 

 
20. Ing. Dušan Slahučka, Sereď 

 
a) žiadam do kap. E.10.4 Odkanalizovanie- doplniť % využitie existujúceho zberača A 

a nadväzujúcej kanalizačnej siete a to min k začiatku roka 2017 
b) Žiadam predložiť dokument, ktorým je preukázané, že kapacita existujúceho zberača A 

a nadväzujúcej kanalizačnej siete je dostatočná pre navrhované riešenia uvedené 
v Urbanistickej štúdii „Polyfunkčná zóna Prúdy“. 
Poznámka: Dokument „Sereď – rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete“, ktorú 
vypracoval Hydroconzult Bratislava v roku 1983, a podľa ktorého mala byť posúdená 
kapacita kanalizačnej siete, nezohľadňuje obdobie 34 rokov (1983-2017) dopadov na 
kanalizačnú sieť. 

Neakceptuje 
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K predloženému návrhu urbanistickej štúdie bolo uplatnené stanovisko vlastníka 
a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Nábrežie za hydrocenrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Galanta, Pazmánya 4, 927 01 
Šaľa listom č. 56590/2017 zo dňa 10.08.2017. 

 
21. Peter Sabo, Sereď 
 

1. Umiestnenie zón OV-37-01 a OV-01-01 (prevádzky) do blízkosti zóny OV-01-02 
(Kaplnka) je bezprecedentným krokom, ktorý ide priamo proti cieľom štúdie. 
Cit.“...potrebu prispôsobiť tieto aktivity novému mestotvornému charakteru územia” a 
ďalej cit. “Formovať prostredie zóny v kontinuite kultúrno-spoločenských ahistorických 
tradícii, v nadväznosti na okolité funkčné využitie územia” a ďalej “zvýšiť celkovú kvalitu 
životného prostredia pre ľudí a chrániť ich pred nepriaznivými vplyvmi vhodnou 
priestorovou organizáciou územia a vhodným využívaním funkčných plôch”. Pre tieto 
kontradikcie navrhujem, úplnú reorganizáciu umiestnenia týchto blokov. 
Neakceptuje 
Urbanistická štúdia rešpektuje, resp. musí rešpektovať Územný plán mesta Sereď, ktorý 
v riešenom území umiestňuje funkčné plochy OV-01, OV-37 a OVV-9 (označenie podľa 
ÚPN-M Sereď) v spomenutých polohách. Ak by obstarávateľ či spracovateľ tejto UŠ 
nesúhlasili s ÚPN-M Sereď, tak musia vypracovať a obstarať jeho zmenu; čo nie je ich 
zámerom ani povinnosťou. Predmetom UŠ nie je zmena ÚPN-M, ale jeho spodrobnenie. 
Pokiaľ mesto Sereď či verejnosť nesúhlasili so zámerom umiestniť v tejto lokalite tieto 
funkcie bolo potrebné ich riešiť v procese obstarávania Územného plánu mesta Sereď. 
 
2. Celkovo je štúdia veľmi skúpa na zastúpenie verejnej zelene. Napr. v Etape I. je 
vytvorenej minimum verejnej zelene (bloky BI-36-01 a BI-36-02) vo forme zelených pásov 
medzi komunikáciami. Navrhujem, väčšie zastúpenie verejnej zelene pri komunikáciách, 
tvorenie stromových alejí vo verejnom priestore a tvorenie prirodzených zelených bariér. 
Neakceptuje 
Je potrebné rozlišovať medzi centrálnou mestskou zónou – kde je potreba verejnej zelene 
jednou z priorít, nakoľko alternatíva neexistuje – a zónou individuálneho bývania 
v rodinných domoch, ktorú využívajú takmer výhradne majitelia týchto domov (nie široká 
verejnosť). Pre parcely určené na IBV je daný minimálny percentuálny podiel zelenej, 
nezastavanej plochy pozemku, v prípade predloženej UŠ je to minimálne 40%. Časť tejto 
zelene bude aj pred domami; ich vzdialenosť od cesty definuje stavebná čiara. Pri 
posudzovaní množstva zelene v lokalite preto treba uvažovať aj s existenciou súkromnej 
zelene v záhradách RD. 
Priestory či plochy určené pre občiansku vybavenosť, služby, šport a vôbec akýkoľvek 
sociálny kontakt obyvateľov (nielen „miestnych“) majú adekvátne vyšší podiel verejnej 
zelene (napr. pri bytových domoch alebo okolo športovísk či pri Kaplnke). 
V smere sever – juh a východ – západ pretína riešené územie navrhovaná zberná „hlavná“ 
komunikácia triedy C2 (viď. výkres 04 – Doprava). V jej šírkovom usporiadaní sú dva 
pásy zelene, jeden má šírku 2,0 metra. V tomto páse je priestor aj na výsadbu vzrastlej 
zelene.  
 
3. Zeleň a jej umiestnenie nie je riešené komplexne a moderne, napr. nevyužívanie tzv. 
dažďových záhrad, mini-parkov medzi parkovacími miestami. Znižuje sa tak odtok 
dažďovej vody z územia do kanalizácie, voda je zadržiavaná v lokalite, znižuje sa tak 
teplota v lokalite. Navrhujem zakomponovať tieto prvky do štúdie. 
Berie na vedomie 
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Dažďovú vodu z lokality ani nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie, čo vyplýva aj 
z vyjadrenia ZVS, a.s. Šaľa. Dažďová voda bude zo spevnených plôch odvádzaná 
vsakovaním (cez zelené a nespevnené plochy alebo vsakovacie zariadenia), v zmysle 
návrhu predkladanej UŠ. Odvádzaniu dažďových vôd z riešeného územia teda nebude 
dochádzať. 
Účelom, predmetom či zmyslom územného plánovania (ako samostatnej disciplíny) je 
najmä návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, v tomto prípade 
polyfunkčnej zóny. Výsledkom tejto práce je koncepcia fungovania územia a definícia 
istých regulatívov, v rozmedzí ktorých môže následne vznikať stavebná činnosť. 
Predmetom územného plánovania nie je riešenie technických detailov jednotlivých 
stavebných objektov (napr. tvar a veľkosť zelených ostrovov pri parkoviskách a pod.). 
Urbanistická štúdia je Územnoplánovací podklad. Stavebné objekty (budovy, 
komunikácie, parkoviská, technická infraštruktúra, atď.) zakreslené v grafickej časti tejto 
UŠ predstavujú len jedno z možných riešení zastavania lokality. Presné veľkosti, tvary, 
výšky týchto budov, či ich presná poloha na parcele, budú predmetom ďalších, 
pravdepodobne samostatných projektov pre stavebné povolenie, vypracovaných viacerými 
architektami či projektantami v budúcnosti. UŠ „len“ definuje regulatívy či limity pre tieto 
stavby, ktoré nemožno prekročiť; okrem iného aj minimálne zastúpenie plôch zelene 
v rámci parkovísk pri OV (viď. UŠ na str. 27, podkapitola „Zastavovacie podmienky pre 
statickú dopravu“) a iné. 
Počet parkovacích miest pri OV a bytových domoch bude stanovený v ďalších stupňoch 
projektovej dokumentácie, už pre konkrétny návrh týchto budov, a odvíja sa od príslušných 
noriem. Je na projektantovi týchto budov, aby predložil konkrétne riešenie všetkých 
detailov (napr. riešenie tvaru parkoviska a podiel zelených plôch na ňom). 
 
4. Biokoridor Mbk3 v šírke 10m je jediným “zeleným” prvkom, ktorý je žiadaným z 
pohľadu ÚP. Z tohto dôvodu, navrhujem upraviť šírku koridoru na min. 20m a vytvoriť tak 
z daného koridoru funkčnú zónu pre obyvateľov a ich rekreáciu. Samozrejme by bolo 
vhodné doplniť zónu o pešie komunikácie, mobiliár, výbehy pre psov a pod. 
Neakceptuje 
Šírka tzv. „biokoridoru“ je definovaná v Zadaní UŠ, ktoré bolo schválené MsZ v Seredi na 
jeho zasadnutí dňa 27.4.2017. V tomto prípade sa nejedná o „funkčný“ biokoridor, ale skôr 
o izolačnú zeleň pozdĺž Strednočepeňskej ulice. Ak by to bol funkčný biokoridor (tzn. 
trasa určená na migráciu živočíchov), tak by zeleň musela mať špecifickú konfiguráciu, 
hustotu a zloženie, pričom prítomnosť človeka v tomto priestore by bola nežiadúca. 
Čo sa týka vybavenosti tohto priestoru, bola vznesená požiadavka, aby do „biokoridoru“ 
nezasahovali žiadne komunikácie (chodníky, cyklotrasy a pod.) ani inžinierske siete, aby 
sa neznižoval podiel nezastavanej, zelenej plochy v tomto území a nebola tým 
obmedzovaná výsadba vysokej zelene. 
Názor spracovateľa UŠ je taký, že táto zelená plocha nie je vhodná na rekreačné užívanie 
obyvateľmi zóny. Nachádza sa pri hlavnej ceste, bude hlučná a prašná. Rozumnejšie by 
bolo túto zelenú plochu (aj za cenu jej menšej rozlohy) umiestniť „do vnútra“ zóny, aby 
bola chránená od dopravy a mala by aj komunikačný zmysel (napr. spájanie hlavných 
verejných priestorov v zóne). Biokoridor v podobe dilatačnej, či ochrannej zelene by 
postačoval aj v menšej šírke. Parametre biokoridoru sú však dané ÚPN-M Sereď 
a Zadaním UŠ, čo UŠ musí rešpektovať. 
Okrem toho platí komentár z predošlého bodu; teda UŠ nebráni tomu, aby v tejto zeleni 
vznikli prvky drobnej architektúry (napr. výbeh pre psy či lavičky), ani tomu, aby tu 
vznikli nespevnené pešie trasy (napr. z drobného kameniva). UŠ návrh týchto prvkov 
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nerieši, pretože to nie je jej náplňou (rieši koncepciu zóny). Riešenie tohto priestoru 
(vrátane napr. druhovej skladby drevín) bude predmetom ďalších stupňov PD. 
 
5. Blok VP-01, jediný novo vytvorený verejný park v štúdií má nedostatočnú veľkosť. Ak sa 
má na jeho území nachádzať aj detské ihrisko, bolo by vhodné jeho územie aspoň 
zdvojnásobiť. 
Neakceptuje 
Urbanistická štúdia predložila návrh tohto verejného priestranstva nad rámec toho, čo 
požaduje ÚPN-M Sereď. Plocha tohto priestranstva je 1.200 m2. Predpokladáme, že detské 
ihrisko bude mať veľkosť 10 x 10 metrov (max. 15 x 15 m), t.j. 100 – 200 m2. Slúžiť bude 
len obyvateľom RD v severnej časti riešeného územia, resp. na sever od Strednočepeňskej 
ulice, t.j. pre cca. 150 RD. Návrh počíta s väčším detským ihriskom a športoviskami 
v južnej časti zóny, pri areáli ZIPP (blok RŠ-04-01) – dochádzková vzdialenosť cca. 800 
metrov. Ostatnú časť tejto plochy bude zaberať trávnik a vysoká zeleň.  
 
6. V línií blokov OV-37-01 a OVV-09-01 kde sa plánuje umiestnenie obchodných, 
výrobných prevádzok a skladov, umiestniť biokoridor aspoň o šírke 10m aby došlo k 
oddeleniu obytných zón od výroby a prevádzok. 
Neakceptuje 
Spomínané prevádzky nesmú produkovať hluk, zápach či iné negatívne javy; prevádzky 
musia byť v tejto lokalite nehlučné a hygienické, čo je definované v regulatívoch tejto UŠ 
pre danú funkčnú plochu (viď. UŠ str. 75) 
Na základe daných regulatívov (maximálna plocha zastavanosti a navrhovaná hranica 
zastavanosti – 8 metrov od zadného plotu, viď. výkres 07 - Priestorové a funkčné 
regulatívy) pre tieto funkčné plochy, a s ohľadom na polohu ochranného a hygienického 
pásma areálu ZIPP, ktorá limituje polohu rodinných domov v bloku BI-56-07 
predpokladáme, že vzdialenosť medzi objektami OVV a rodinnými domami bude 
dostatočná. 
 
7. V časti B Hlavné ciele a úlohy je uvedené, cit. “Záujem...realizovať výstavbu radových a 
individuálnych rodinných domov, bytových domov, obchodných prevádzok a príslušného 
technického a dopravného vybavenia”. Na základe tohto predpokladu je neprípustné aby 
sa v danej oblasti riešili výrobné prevádzky ako je spomenuté v ďalších častiach štúdie. 
Neakceptuje 
Urbanistická štúdia rešpektuje, resp. musí rešpektovať ÚPN-M Sereď, ktorý v riešenom 
území umiestňuje funkčné plochy: OV-01, OV-37 a OVV-9. Ak by obstarávateľ či 
spracovateľ tejto UŠ nesúhlasili s ÚPN-M Sereď, musia vypracovať a obstarať jeho 
zmenu; čo nie je ich zámerom ani povinnosťou. Pokiaľ mesto Sereď či verejnosť 
nesúhlasili so zámerom umiestniť v tejto lokalite tieto funkcie, potom bolo potrebné ich 
riešiť v procese obstarávania Územného plánu mesta Sereď. 
V spomenutej časti „B“ sa konštatuje toľko, že obstarávateľ tejto UŠ (spoločnosť Haus 
Land, s.r.o.) má záujem stavať v riešenom území konkrétne objekty s uvedenými 
funkciami. Obstarávateľ tejto UŠ neplánuje vybudovať celú zónu. Povinnosť vypracovať 
UŠ na celé riešené územie mu uložil opäť ÚPN-M Sereď napriek tomu, že nie je 
vlastníkom všetkých pozemkov. 

 
8. Vybudovanie škôlky (blok OV-01-03) je plánované až v etape VI., v danom čase už bude, 
potencionálne, v danej lokalite bývať 1680 obyvateľov. Títo obyvatelia budú 
pravdepodobne umiestňovať svoje deti do existujúcich škôlok v meste. Navrhujem, 
vybudovať škôlku v Etape I. alebo v Etape II. 
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Neakceptuje 
Urbanistická štúdia vymedzila plochu pre Materskú škôlku. Tým vzniká zábezpeka 
smerom k mestu a jeho obyvateľom, že tieto pozemky nebudú využité na iný účel. UŠ však 
neudeľuje nikomu (ani obstarávateľovi) povinnosť, aby túto škôlku vybudoval. 
Pokiaľ vznikne dopyt po novej Materskej škôlke skôr ako po realizácii etapy VI. a nájde sa 
jej zriaďovateľ či stavebník, môže vzniknúť na ktoromkoľvek z pozemkov určených na 
výstavu rodinných domov (UŠ to povoľuje) alebo v parteri navrhovaných bytových domov 
(BH-11-01), kde sa počíta s občianskou vybavenosťou v parteri. 

 
9. Cyklotrasa, ktorá je vedená v dotyku kaplnky, je nezmyselne na dvoch miestach 
“zlomená” čo predstavuje značné spomalenie cyklistov a zníženie ich komfortu. 
Navrhujem zmeniť vedenie cyklotrasy tak aby nedochádzalo k zbytočnému križovaniu cesty 
a takisto “lámaniu” línie cyklotrasy. 
Neakceptuje 
Predmetná cyklotrasa spája existujúce športoviská – v mieste napojenia novej obytnej zóny 
na existujúcu ulicu Jelšová – s kaplnkou a parkom, teda dve miesta s vyšším spoločenským 
aspektom, resp. miesta kde sa obyvatelia stretávajú a kam najčastejšie smerujú. Tieto body 
preto spája aj „hlavná“ zberná komunikácia triedy C2, pričom obe lokality – športoviská 
a kaplnka – ležia na opačnej strane tejto cesty. Poloha komunikácie je daná ÚPN-M Sereď. 
Preto je nevyhnuté, aby cyklisti prechádzali minimálne 1-krát na opačnú stranu cesty, teda 
aby došlo ku križovaniu pohybu cyklistov a automobilov. Prechod je navrhnutý v mieste 
križovatky, kde autá prirodzene spomaľujú (je tu aj prechod pre chodcov). 
Presné trasovanie, detaily konštrukcie cyklotrasy, polomery jej zákrut a podobne nie sú 
predmetom riešenia UŠ zóny v tomto merítku. Cyklotrasa musí byť predmetom 
samostatného projektu pre Stavebné konanie, vypracovaného dopravným inžinierom 
v zmysle príslušných noriem, platných k dátumu vypracovania projektu. 
Názor spracovateľa tejto UŠ sa v prípade tejto cyklotrasy stotožňuje s formuláciou 
uvedenou v ÚPN-M Sereď: cyklisti budú využívať priamo miestne obslužné komunikácie. 
Cyklotrasa v podobe samostatného jazdného pruhu je potrebná najmä pri Strednočepeňskej 
ulici, ktorá je cestou III. triedy. V rámci obytnej zóny budú cyklisti jazdiť po cestách. 
 
10. Cyklotrasy sú vedené len západno-východnou líniou pričom sa predpokladá napojenie 
na existujúcu cyklotrasu na Hornočepenskej ulici. Táto cyklotrasa je však využívaná aj 
chodcami a jej kapacita je preto do budúcnosti nedostatočná. Navrhujem zaniesť do štúdie 
novú cyklotrasu na Hornočepenskej ulici na opačnej strane komunikácie ako je vedená 
existujúca cyklotrasa. Tým sa dosiahne obsluha cyklotrasou aj prevádzok, kaplnky a pod. 
Je možné cyklotrasu viesť ďalej do mesta ako nosný prvok dopravy z daného územia. 
Neakceptuje 
Komplexné riešenie cyklistickej dopravy v meste Sereď nie je predmetom riešenia tejto UŠ 
zóny. Pozdĺž Hornočepeňskej ulice nevedie v súčasnosti žiadna oficiálna cyklotrasa (iba 
chodník pre peších), na ktorú by sa cyklotrasy navrhované v tejto UŠ mohli pripojiť. 
Štúdia len predpokladá, že by tu mala či mohla vzniknúť. Optimálnym riešením by bolo 
vypracovanie „Generelu“ dopravy pre celé mesto, ktorý by bol záväzný. Takýto materiál 
absentuje a preto táto UŠ nemá na čo nadviazať, resp. nemá podklad či koncept, ktorý by 
mohla rešpektovať a vychádzať z neho. 
Trasovanie cyklistických ciest treba navrhnúť komplexne, nie „pocitovo“ či ad hoc. 
K tomu sú potrebné podklady, predpoklad nárastu počtu cyklistov či mapovanie hlavných 
trás ich pohybu a hlavne ich počet (hodnota za peniaze: investícia do cyklotrasy a jej 
údržby verzus počet cyklistov, ktorí ju v danej lokalite skutočne používajú). Na základe 
toho môže projektant navrhnúť a nadimenzovať rozumnú sieť týchto cyklotrás naprieč 
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mestom. Možno sa ukáže, že existuje lepšia trasa pre cyklistov ako pozdĺž Šulekovskej; 
možno vôbec nemusia viesť popri rušných hlavných cestách. 
To, či je lepšie viesť cyklotrasu po opačnej strane Hornočepeňskej či Šulekovskej ulice, 
alebo pozdĺž už vybudovaného chodníka pre peších, je bez komplexnej koncepcie tohto 
typu dopravy v meste len špekuláciou. Ak hovoríme o rekreačnej cyklistike, tak pre 
cyklistu vedie lepšie spojenie Horného Čepeňa a Serede po existujúcej cyklotrase na 
hrádzi. Ak chceme hovoriť o používaní bicykla na dochádzanie do práce alebo do mesta na 
úrady či nákupy a podobne, tak bez komplexného riešenia či vízie cyklodopravy v merítku 
celého mesta sa nezaobídeme. V ňom bude potrebné riešiť aj stojiská pre bicykle, formu 
akceptácie cyklistiky a cyklistov v organizme mestskej dopravy a ďalšie výzvy. 

 
11. V štúdií nie je riešená statická cyklodoprava. Kde budú umiestnené cyklostojany resp. 
akej budú kvality a kapacity. Navrhujem tieto údaje a riešenie situácie doplniť do štúdie. 
Berie na vedomie 
Stojiská pre bicykle, ich presná poloha či kapacity nie sú primárne predmetom činnosti 
územného plánovania v tomto merítku. Súhlasíme s tým, že sú potrebné a je potrebné ich 
správne nadimenzovať. Táto činnosť musí byť predmetom riešenia jednotlivých Projektov 
pre stavebné povolenie, najmä projektov budov občianskej vybavenosti a verejných 
priestorov. 
 
12. Riešenie bloku BH-11-01, bloku kde sa nachádzajú 5 poschodové obytné domy, je príliš 
kompaktné. Priestor medzi obytnými domami nie je dostatočný, dochádza k prílišnému 
prehusteniu priestoru. Okrem toho v štúdií nie sú riešené stojiská pre odpadové 
hospodárstvo a nástupné plochy. Navrhujem upraviť návrh bloku v súlade s vyššie 
spomenutými pripomienkami. 
Berie na vedomie 
Účelom, predmetom či zmyslom územného plánovania (ako samostatnej disciplíny) je 
najmä návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, v tomto prípade 
polyfunkčnej zóny. Výsledkom tejto práce je koncepcia fungovania územia a definícia 
istých regulatívov, v rozmedzí ktorých môže následne vznikať stavebná činnosť. 
Predmetom územného plánovania nie je návrh jednotlivých stavebných objektov (napr. 
bytových domov) a detailov ich technického riešenia (napr. tvar, veľkosť či poloha stojísk 
pre smetné nádoby pri bytových domoch a pod.). Urbanistická štúdia je Územnoplánovací 
podklad. Stavebné objekty (budovy, komunikácie, parkoviská, technická infraštruktúra, 
atď.) zakreslené v grafickej časti tejto UŠ predstavujú len jedno z možných riešení 
zastavania lokality; rozhodne nepredstavujú návrh týchto budov. 
Presné veľkosti, tvary, výšky týchto budov, či ich presná poloha na parcele, budú 
predmetom ďalších, pravdepodobne samostatných projektov pre stavebné povolenie, 
vypracovaných viacerými architektami či projektantami v budúcnosti (pre konkrétnych 
stavebníkov). Bytové domy môžu byť nakoniec postavené v úplne inej konfigurácii, napr. 
šesť bodových bytových domov, alebo dva domy v pôdorysnom tvare písmena L, či iné 
ako tie, ktoré sú nakreslené v tejto UŠ. UŠ „len“ definuje regulatívy či limity pre tieto 
stavby (stavebná čiara, zastavanosť parciel výška zástavby a pod.), ktoré nemožno 
prekročiť. Jedným z regulatívov je napr. aj „určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb“ 
(viď. textová časť UŠ, str. 66), kde sa píše o potrebe zabezpečiť priestory pre smetné 
nádoby a tiež o ich vybavení a zabezpečení. 
V predkladanej UŠ nie sú žiadne kóty, ktoré by vypovedali o vzdialenosti nakreslených 
budov alebo ich rozmerov (nie je to totiž ich návrh); preto nie je možné robiť závery 
o odstupoch medzi budovami či hodnotiť svetlotechnické pomery v zóne. To bude 
predmetom ďalších stupňov projektovej dokumentácie. 
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13. Celkové dopravné riešenie zóny je primárne riešené pre motorové vozidlá. Moderné 
obytné zóny dbajú na kvalitné životné prostredie a berú autá len ako “návštevníkov” v 
obytných zónach. Zóny sú tak bezpečnejšie pre deti a život na uliciach nie je podriadený 
doprave ale naopak. Navrhujem priniesť do návrhu viac moderných dopravných prvkov. 
Myslieť na to ako dopravu v zóne utlmiť a podporovať zdravšie a ekologickejšie spôsoby 
dopravy. 
Berie na vedomie 
Legislatíva platná v SR hovorí, že Stavebné povolenie nemôže dostať stavba, ktorá nie je 
napojená na sieť cestných komunikácií (musí mať zabezpečený prístup). Ďalej definuje 
koľko parkovacích miest musí stavebník zabezpečiť na svojom pozemku. Hovorí o tom, že 
musí byť zabezpečený príjazd hasičskej a záchrannej techniky, alebo príjazd vozidiel na 
odvoz komunálneho odpadu. Všetky tieto predpisy tým nevyhnutne formujú prostredie 
v ktorom žijeme, vrátane spomínaných negatívnych javov. 
 
14. Riešenie križovatiek v štúdií na ulici Strednočepenskej nezodpovedá návrhu v 
Územnom pláne mesta Sereď. V územnom pláne sú navrhované 3 okružné križovatky v 
riešenom území, najmä križovatka s ulicou Hornočepenskou. Zdá sa, že štúdia nebrala do 
úvahy tieto požiadavky. Navrhujem vypracovať dopravnú štúdiu riešeného územia a 
priľahlého okolia (nakoľko možno očakávať markantný nárast dopravy v oblasti) a výstupy 
z danej štúdie zapracovať do štúdie zóny, takisto zosúladiť územný plán a štúdiu zóny. 
Neakceptuje 
Územný plán nešpecifikuje tvar križovatiek, ani to či sa jedná o klasickú alebo okružnú 
križovatku. Kruhová značka vo výkrese dopravy v ÚPN-M nemá špecifikáciu v legende. 
Na návrhu UŠ pracoval ako člen kolektívu autorov aj dopravný inžinier, ktorý vypracoval 
návrh dopravy v zmysle platnej legislatívy. 

 
22. Haus Land, s.r.o. Sereď 
 

Požadujem prehodnotiť priestorový regulatív: polohu uličnej stavebnej čiary 
v urbanistickom bloku UB-36-01. Regulatív je uvedený v grafickej časti vo výkrese 03- 
komplexný urbanistický návrh a 07 – priestorové a funkčné regulatívy, a v textovej časti na 
strane 48-51. Jednopodlažné (prízemné) rodinné domy prekračujú stavebnú čiaru (viď. 
grafická časť) a jej poloha výrazne obmedzuje možnosti situovania týchto RD na pozemku. 
Akceptuje 
V čistopise UŠ bola upravená poloha uličnej stavebnej čiary v urbanistickom bloku UB-
36-01 pre jednopodlažné rodinné domy na vzdialenosť 4,0 m od severnej hranice 
pozemku, resp. od prístupovej cesty (viď. výkres 07 – Priestorové a funkčné regulatívy). 
V textovej časti bol upravený odstavec „Odstupy rodinných domov od hraníc pozemkov“ 
na str. 49. 
 

23. Rastislav Štifft, Sereď 
 
Prípojka k navrhovanému RD zasahuje do súkromného pozemku – posledný dom na 
Jelšovej ulici. Požiadavka na iné riešenie. 
Akceptuje 
V čistopise UŠ boli upravené polohy prípojky kanalizácie a vodovodu pre navrhovaný 
rodinný dom tak, aby nezasahovali do súkromného pozemku pod RD na ulici Jelšová. 
Prípojky sú vedené vo verejnom priestranstve. Kanalizácia RD bude pripojená do koncovej 
šachty gravitačnej kanalizačnej siete na Jelšovej ulici. 


