
Mestský úrad Sereď    
 
Materiál č. 14A                                           na prerokovanie MsZ dňa 16.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Názov materiálu : 
 

Územný plán mesta Sereď  
- Zmeny a doplnky č. 9/2022 

schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a 
návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie  
ÚPN-M Sereď 

 
 
 
 
Materiál obsahuje  : 

 
- Návrh na uznesenie 
- Dôvodová správa 
- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 
- Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022  
- Návrh VZN 
- Stanovisko Okresného úradu Trnava z preskúmania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona 
 
 
 

 
Predkladá : Ing. Anna Halabrínová 
                       vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku  
          
           
 
Spracovala : Ing. Anna Halabrínová 
                         vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku                 



1. NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 prerokovalo 
územnoplánovaciu dokumentáciu Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022 a 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie a  
 
 

A)  s c h v a ľ u j e 
 

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022 
 

B) s c h v a ľ u j e 
Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022 

 
 

2. NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 prerokovalo návrh 
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie  a 
 
     u z n á š a  sa  

 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. x/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie  Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
       
Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
jeho zmien a doplnkov obec pri výkone samosprávnych funkcií obstaráva a schvaľuje 
územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón.  
 
Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 
a § 18 ods. 4 stavebného zákona zabezpečuje obstaranie  územnoplánovacej dokumentácie 
obce „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č.9/2022“  
 
Hlavným cieľom riešenia návrhu Zmien a doplnkov č.9/2022 územného plánu mesta je:  
Upraviť záväzné zásady a regulatívy, ktoré platia pre plochy s funkciou výroby a skladov, 
umiestnené v urbanistickom obvode UO.1 (centrálna mestská zóna), funkčná plocha V-17. 

 
Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny 
a doplnky č. 9/2022“. je  ZARTIX, s.r.o., Martin, hlavný riešiteľ Ing. arch. Eleonóra 
Hejzlarová, autorizovaný architekt, reg. č. 1629 AA  
 
Odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 2a stavebného zákona, prostredníctvom 
ktorej  mesto obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je Ing. Anna Halabrínová, č.p. OS 
342. 
 
Návrh územnoplánovacej dokumentácie  je vypracovaný v zmysle § 30 a § 31 stavebného 
zákona a vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej 
dokumentácie bol prerokovaný podľa §  22 stavebného zákona. 
 
Návrh bol v čase od 17.02.2022 do 21.03.2022 vystavený na nahliadnutie na Mestskom úrade 
v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku. Návrh bol  zverejnený na 
web stránke mesta Sereď. Dotknuté orgány, samosprávny kraj a dotknuté obce boli 
vyrozumené o začatí prerokovávania ÚPD jednotlivo. Stanoviská dotknutých orgánov 
a dotknutých právnických osôb, ktoré sú akceptované sú zapracované v návrhu (dopracovaný 
po prerokovaní podľa §22 stavebného zákona). Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré mali 
informatívny charakter, boli vyhodnotené zobratím na vedomie. Zo strany verejnosti neboli 
uplatnené  žiadne pripomienky. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z procesu 
prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď ZaD č. 9/2022 je 
samostatnou prílohou predkladaného materiálu. 
 
OU GA, OSŽP vydal rozhodnutie  č. OU-GA-OSZP-2022/003466-015 zo dňa 29.03.2022, 
ktorým rozhodol, že navrhovaný strategický dokument „Územný plán mesta Sereď – Zmeny 
a doplnky č. 9/2022“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Návrh Zmien a doplnkov č. 9/2022 Územného plánu mesta Sereď je v súlade so Zadaním pre 
územný plán mesta, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 
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226/2012 zo dňa 06.11.2012. 
 
Listom zo dňa 13.04.2022 mesto Sereď požiadalo Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ako príslušný orgán územného 
plánovania,  o preskúmanie súladu návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 
mesta Sereď – Zmeny a doplnky č.9/2022“ podľa § 25  stavebného zákona. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky vydal dňa 09.05.2022  pod č. OÚ-
TT-OVBP1-2022/016385/Há stanovisko z procesu preskúmania návrhu ÚPD podľa § 25 
stavebného zákona, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Sereď schváliť 
predloženú ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.9/2022“. 
 
Záväzná časť územného plánu bude vyhlásená  všeobecne záväzným nariadením mesta 
Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, v znení neskorších nariadení 
(VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016, VZN č. 5/2017, VZN č. 7/2018, VZN č. 10/12018, VZN č. 
5/2019 a VZN č.5/2020, VZN 11/2021). 
 
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Sereď je vypracované v súlade s ustanovením § 13 v spojitosti s § 27 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 6 
a 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli 
Mesta Sereď a na  internetovej stránke mesta v súlade s ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  dňa 01.06.2022. 
 
Uloženie územnoplánovacej dokumentácie bude vykonané podľa § 28 stavebného zákona.  
Dokumentácia schváleného územného plánu Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 
9/2022 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán  
mesta Sereď, bude uložená na Mestskom úrade v Seredi, na stavebnom úrade  mesta Sereď a 
na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky. 
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie  

„Územný plán mesta Sereď- Zmeny a doplnky č. 9/2022“ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

1. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 
Kollárova 8, 917 02 Trnava  
List č. OU-TT-OVBP1-2022/009674-004 zo dňa 02.03.2022 
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania ako 
dotknutý orgán štátnej správy a ako orgán územného plánovania v zmysle ustanovení 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dáva nasledovné 
stanovisko k návrhu riešenia ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022 - 
Návrh“: 
- žiadne ďalšie pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022 - 
Návrh ” nemáme, 
- 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, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka 
tunajšieho orgánu územného plánovania, 
- pred predložením ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022 - Návrh ” 
mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Sereď povinné požiadať tunajší úrad o 
preskúmanie návrhu ÚPN mesta podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPN v celom 
rozsahu neplatný, 
- k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží 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, prípadne 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, 
stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dohodu medzi Mestom 
Sereď, v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na obstarávanie ÚPD a ÚPP 
a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa. 
Berie na vedomie 
 

2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 42, 832 47 Bratislava  
      List č. SEMal-EL13/2-1-329/2022   zo dňa 25.02.2022 

Ministerstvo obrany SR / Sekcia majetku a infraštruktúry nemá pripomienky, lebo v riešenom 
území nemá zvláštne územné požiadavky. 

  Konkrétne požiadavky na jednotlivé projekty, zadania alebo zmeny je potrebné predložiť 

osobitne. 

Berie na vedomie 
 

3. Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégii a projektov, P.O.Box 128, Starohájska č.10, 917 01 
Trnava  
List č. 11521/2022/OÚPŽP-2  zo dňa 23.02.2022 
Po oboznámení sa s predkladaným dokumentom „Zmeny a doplnky č. 9/2022 ÚPN M Sereď“ 
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môžeme konštatovať, že jeho návrhom sa nemení funkčné využívanie a priestorové 
usporiadanie riešeného územia, ale záväzné regulatívy funkčnej plochy V-17. Doplnenie 
regulatívov zabezpečí elimináciu úbytku plôch zelene. TTSK - oddelenie územného plánovania a 
životného prostredia s ohľadom na skôr uvedené konštatuje, že návrh zmeny územnoplánovacej 
dokumentácie svojím rozsahom a charakterom nenarúša funkčnosť územia a nie je v rozpore s 
platným Územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho kraja. 
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  
List č. OU-TT-OSZP1-2022/009575-0021  zo dňa 01.03.2022 
Dotknuté katastrálne územie Sereď sa nachádza v krajine, kde podľa zákona platí 1. stupeň 
ochrany a uplatňujú sa tu všeobecné podmienky ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona. 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny akceptujeme navrhované Zmeny a doplnky č. 9/2022 - 
Územného plánu mesta Sereď a neuplatňujeme si žiadne zásadné pripomienky. 
Berie na vedomie  
 

5. Krajský pamiatkový úrad  Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava  
List č.  KPUTT-2022/6805-3/22872/HOR zo dňa 18.03.2022 
Krajský pamiatkový úrad Trnava po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkové-
ho fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, s územnoplánovacou 
dokumentáciou „Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022 - Návrh“ (spracovateľ: 
ZARTIX, s.r.o., Martin, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová; dátum spracovania: február 
2022) súhlasí s podmienkou: 
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti na ploche existujúcej výroby a skladov s funkčným 

kódom V-17 na území urbanistického obvodu č. 1 – centrálnej mestskej zóny (výrobný areál 
Hubert J.E.), nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky „Kostol 
sv. Jána Krstiteľa v Seredi“, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod 
číslom 2517/1, je nutné dodržať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov a zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických 
hodnôt podľa platného Územného plánu mesta Sereď.  

Akceptuje – obsahuje ÚPN-O Sereď  
 

6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava 
List č.  KRHZ-TT-2022/000058-002 zo dňa 22.02.2022 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave ako dotknutý orgán štátnej správy 
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti žiada zapracovať do dokumentácie „ Územný plán Mesta 
Sereď Zmeny a doplnky č. 9/2022- Návrh“ tieto pripomienky : 

1.  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. 

2. 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 – predmetom návrhu riešenia ÚPN-M Sereď ZaD č.9/2022 nie je zmena 
funkčného využívania územia 
 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská cesta 2352/62, 924 81 
Galanta  
List č. AA/2021/01253/005268  zo dňa 07.09.2021  
Preskúmaním Vašej žiadosti sme zistili, že návrh neobsahuje všetky podklady potrebné pre 
posúdenie a preto požadujem: 
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1. Predložiť rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
Nová Doba 1408/31, Galanta, či Strategický dokument sa bude posudzovať podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.). V prípade, že sa 
Strategický dokument bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., predložiť záverečné 
stanovisko z posúdenia Strategického dokumentu. 
Týmto Vás vyzývam k doplneniu podania v čo najkratšej lehote. Po doplnení podania orgán 
verejného zdravotníctva žiadosť posúdi formou záväzného stanoviska. 
 
List č.  AA/2022/00512/001688 Mi zo dňa 06.04.2022 
Žiadosti žiadateľa sa vyhovuje a s návrhom územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 
mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022“ predloženým žiadateľom sa súhlasí. 

    Berie na vedomie 
 

8. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta  
List č. OU-GA-OKR-2022/001352-008 zo dňa 18.03.2022 
S predloženým Návrhom zmien a doplnkov č. 9/2022 súhlasí. 
Berie na vedomie 
 

9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36    
Galanta, ŠSOV  
List č. OU-GA-OSZP-2022/003558-002 zo dňa 04.03.2022 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok. 
Tunajší úrad z hľadiska ochrany vodných pomerov určí bližšie podmienky k projektovej 
dokumentácii stavby. 
Berie na vedomie 
 

10.  Obec Šintava, Obecný úrad  Šintava, 925 51 Šintava č.244  
 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

11.  Obec Vinohrady nad Váhom, Obecný úrad Vinohrady nad Váhom, 925 55 Vinohrady nad 
Váhom č.355  
 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

12.  Obec Veľká Mača, Obecný úrad  Veľká Mača, Sereďská č.137, 925 32 Veľká Mača  
 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

13.  Obec Majcichov, Obecný úrad  Majcichov, 919 22 Majcichov č.606  
  Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

14.  Obec Hoste, Obecný úrad  Hoste, 925 45 Hoste č.93  
  Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

15.  Obec Vlčkovce, Obecný úrad Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č.15  
         Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 

  
16.  Obec Križovany, Obecný úrad Križovany, 919 24  Križovany č.1 

List č.  KnD 12-375/2022 zo dňa 10.03.2022 
Obec Križovaný nad Dudváhom nemá námietky a pripomienky k predloženému oznámeniu. 

Berie na vedomie        
 

17.  Obec Šúrovce, Obecný úrad Šúrovce, Nová č. 5, 919 25 Šúrovce  
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 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

18.  Obec Dolná Streda, Obecný úrad Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda č.650  
 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

19.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra,  Nábrežie za hydrocentrálou 4,   949 60 
Nitra  
List č.  18588/HeHo-23/2022 zo dňa 09.03.2022 
K Vášmu listu č. 8300/2465ÚPaSP 129/2022 zo dňa 14.02.2022, ktorým ste nám zaslali 

oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď - 
Zmeny a doplnky č.9/2022", Vám po preštudovaní predmetnej dokumentácie na stránke Vašej 
obce zasielame nasledovné stanovisko: 
> Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č.9 Územného plánu mesta Sereď je úprava záväzných 

zásad a regulatívov, stanovujúcich podiel zastavaných, spevnených plôch a zelene na 
funkčnej ploche V-17, ktorá slúži ako plocha výroby a skladov. 

> K predmetným Zmenám a doplnkom č.9/2022 Územného plánu mesta Sereď nemáme 
pripomienky. 

Berie na vedomie        
 

20. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., RC/LC Západ, Mlynské Nivy     44/b, 825 11 
Bratislava 26  
List č. DPSMK  zo dňa 28.02.2022 
Upozorňujeme: 

         V-17 v lokalite sa nachádzajú distribučné plynovody, požadujeme zachovať a rešpektovať  
ochranné a bezpečnostné pásma. 

-       že, pri prípadných kolíziách líniových stavieb s plynárenskými zariadeniami (napr. 
cyklotrasy atď.), je potrebné dodržať odsek 2. 

1. 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 e-
mailu, na e-mailovú adresu: anna.halabrinova@sered.sk. Existujúce plynárenské zariadenia je 
nevyhnutné zakresliť do UPN-M. V prípade ak e-mail 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 zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď ZaD č.9/2022 
2. 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 zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď ZaD č.9/2022 
3. 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        
4. 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        
5. 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 

mailto:anna.halabrinova@sered.sk
mailto:ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk
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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: wvvvv.spp-
distribucia.sk . 
Berie na vedomie        
6. 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        
7. 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, Levická 9, 
949 01 Nitra, 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        
8. 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        
9. 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 k uskutočneniu stavieb v riešenom území. 
Berie na vedomie        
 

21.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
  Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

22.   Slovak Telekom  a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

23.  Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  
 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

24.  O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava  
 Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 25.08.2021 
 

25.  SWAN, a.s., Borská č.6, 841 04 Bratislava  
List č. 673/2022 zo dňa 01.03.2022 
Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN.a.s., 
spol. SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-
NETWORK Slovakia a.s., Vám na základe Vašej žiadosti o stanovisko k územnoplánovacej 
dokumentácii „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.9/2022 - Návrh“ oznamuje, že 
podzemná sieť spoločnosti SWAN sa nachádza v záujmovom území danej stavby. 
V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 
73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 
vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným 
spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené 
podvrty) zmysle §21 ods.(13) a §24 ods.(6) Zákona č. 452/2021 Z.z o elektronických 
komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je 
potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a 
prípadnému odcudzeniu. 

- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 
objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, 
elektronicky na obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho 
vyjadrenia, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. 

- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 
ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú 
umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute. 

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 
dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 
pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým 
zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť. 

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 
možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu. 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

- v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a 
odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD. 

- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej 
fólie a zákrytových dosiek. 

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk 
kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk 

         požadujeme ďalší stupeň PD SP/ RS predložiť na odsúhlasenie. 
- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia 

optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za 
prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s 
odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút. 

- Vyjadrenie je platné 6 mesiacov. 
Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN, k investičnému           
zámeru nemá námietky. 
Berie na vedomie – bude predmetom nasledujúcich stupňov prípravy stavby.  
 

26.  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava  
  Stanovisko nebolo uplatnené, oznámenie doručené dňa 18.02.2022 
 

 
Vypracovala:  
Ing. Anna Halabrínová, dňa  07.04.2022  

mailto:obchod@otns.sk
mailto:swansiete@otns.sk
mailto:helpdesk@swan.sk
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

 

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi : 

Obstarávateľ :  Mesto Sereď 

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. Anna Halabrínová, preukaz reg. č. 342 

Spracovateľ :  ZARTIX, s.r.o., Martin, hlavní riešitelia Ing.arch. Eleonóra Hejzlarová, autorizovaný 
architekt, reg. č. 1629 AA a Ing.arch. Eva Zaťková 

 
 

A.1   HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA                                      .  

Na koniec kapitoly sa dopĺňa : 

"Dôvody obstarania Zmien a doplnkov č.9 Územného plánu mesta Sereď 

Na základe návrhu vlastníka pozemkov existujúcej výrobnej plochy, označenej v platnom 
územnom pláne mesta funkčným kódom V-17 s funkciou výroby a skladov, umiestnenej v urbanis-
tickom obvode UO.1,  Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schválilo návrh na obstaranie 
zmien a doplnkov územného plánu mesta s nasledovným cieľom : 

-  Upraviť záväzné zásady a regulatívy, ktoré platia pre plochy s funkciou výroby a skladov, umies-
tnené v urbanistickom obvode UO.1 (centrálna mestská zóna). Návrh na obstaranie zmien a do-
plnkov vyplýva z potreby umožniť plánovaný rozvoj a zvýšenie kvality prostredia existujúcej 
prevádzky s nezávadnou výrobou v špecifických podmienkach centrálnej mestskej zóny. Mest-
ské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.9.2021 uznalo návrh za opodstatnený a uznese-
ním č. 220/2021 súhlasilo s obstaraním Zmien a doplnkov č.9 Územného plánu mesta Sereď . 

Návrh zmien a doplnkov č.9 Územného plánu mesta Sereď bude preverený prerokovaním s po-
stupom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne-
skorších predpisov (stavebný zákon)."  
 

Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č.9/2022 územného plánu mesta je: 

-   Na základe posúdenia a preverenia záväzných regulatívov, stanovujúcich podiel zastavaných, 
spevnených plôch a zelene na plochách výroby a skladov, navrhnúť takú úpravu regulatívov 
v urbanistickom obvode UO.1, ktorá umožní zvýšenie kvality prostredia a plánovaný rozvoj vý-
robnej prevádzky na území centrálnej mestskej zóny a zároveň zabezpečí, aby navrhované 
zmeny nemali negatívny vplyv na okolité prostredie. " 

 

A.2  VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU                     

Na koniec kapitoly sa dopĺňa : 

"- Zmeny a doplnky č.8/2021, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č.307/2021 
zo dňa 09.12.2021. Záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta Sereď č. 11/2021 . " 

 
 

A.3  ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM                                                    

Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním  

Na koniec kapitoly sa dopĺňa : 

"Zmeny a doplnky záväzných zásad a regulatívov, ktoré sú predmetom Zmien a doplnkov 
č.9/2022 Územného plánu mesta Sereď, sú v súlade so Zadaním pre územný plán mesta, schvále-
ným Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 226/2012 zo dňa 06.11.2012." 

 
 

 
  

B.  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA 
 

 

B.1  VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ POPIS 

B.1.1  RIEŠENÉ ÚZEMIE 

Na koniec kapitoly sa dopĺňa : 

"Riešeným územím Zmien a doplnkov č.9/2022 Územného plánu mesta Sereď je plocha existu-
júcej výroby a skladov s funkčným kódom V-17 na území urbanistického obvodu č.1 - centrálnej 
mestskej zóny (označenie podľa platného územného plánu mesta). " 

 
 
 

B.1.2  CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Na koniec kapitoly sa dopĺňa : 

"Riešené územie Zmien a doplnkov č.9/2022 tvorí plocha s funkčným kódom V-17 s nasledov-
nou charakteristikou : 

Funkčnú plochu V-17 tvorí v súčasnosti výrobný areál spoločnosti Hubert J.E., je v zastavanom 
území mesta, v kat. území Sereď. Plocha je umiestnená v centre mesta, vedľa kostola sv. Jána 
Krstiteľa, na južnej strane ulice M. R. Štefánika. Patrí do centrálnej mestskej zóny, z južnej 
a západnej strany susedí s existujúcimi plochami  zmiešaných území bývania a občianskej vybave-
nosti. 
Prevažná časť areálu výroby je zastavaná prevádzkovými objektami a plochami, v strede areálu 
a na juhozápadnom okraji sú zastúpené aj menšie plochy zelene. "    
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B.16. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH  
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV                                              

 

Na koniec kapitoly sa dopĺňa nasledovný text: 

" Zmeny záväzných zásad a regulatívov podľa návrhu Zmien a doplnkov č.9/2022 nemajú z hľadi-
ska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov významný 
vplyv na prostredie mesta. Funkčné využívanie a priestorové usporiadanie riešeného územia sa 
návrhom nemení. Navrhovaná úprava regulatívov v urbanistickom obvode UO.1 umožní zvýšenie 
architektonickej kvality areálu a plánovaný rozvoj existujúcej  výrobnej prevádzky na území 
centrálnej mestskej zóny, ale zároveň zabezpečuje elimináciu úbytku plôch zelene na rastlom 
teréne využitím intenzívnejších foriem zelene a možnosťou výsadby zelene na plochách bez kon-
taktu s rastlým terénom (horizontálna a vertikálna zeleň na stavebných konštrukciách). "   

   Do území, riešených v rámci Zmien a doplnkov č. 9/2022, nezasahujú žiadne chránené územia  
ani osobitne chránené časti prírody. V celom riešenom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle 
zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. " 
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C.  ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 

 

Záväzná časť Územného plánu mesta Sereď v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto : 

1.  V kapitole C.1.1  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY, v odseku (4) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU VÝROBY A SKLADOV, písm. a), sa na koniec textu dopĺňa : 

" ..., s výnimkou urbanistického obvodu UO.1 (centrálna mestská zóna), kde platí osobitná regulácia; " 

 

2.  V kapitole C.1.2  ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY, v tabuľke, sa záväzné regulatívy na funkčnú plochu " V-17 "  
na konci dopĺňajú o nové regulatívy s nasledovným znením :  

Označenie 
funkčnej plochy 

       
Charakteristika 
funkčnej plochy 

 
Záväzné  regulatívy 

 

V-17;  

 
 
plochy výroby  a skladov  
- existujúce 

.... 

 plochy zelene majú tvoriť min. 10 % z celkovej výmery plôch výrobného areálu, z toho min. 1/2 na rastlom teréne s min. 80 % 
pokryvnosťou drevinami, do plôch zelene sú započítateľné aj vodné plochy s prírodným charakterom a plochy existujúcej zele-
ne na pozemkoch, ktoré priamo susedia s plochou výrobného areálu a zároveň sú vo vlastníctve prevádzkovateľa areálu ; 

 na zvýšenie podielu vegetačných plôch v areáli využiť horizontálnu zeleň nad stavebnými konštrukciami (napr. zeleň na stre-
chách)  - započítateľná plocha trvale udržateľnej zelene bez kontaktu s rastlým terénom je : 

- 50 % skutočnej plochy zelene na vrstve zeminy s výškou od 15 cm do 80 cm,  

- 70 % skutočnej plochy zelene na vrstve zeminy s výškou viac ako 80 cm ; 

 realizovať ozelenenie fasád a oplotení, najmä na zvislých konštrukciách, ktoré sú  v kontakte s obytným územím - započítateľ-
ná plocha trvale udržateľnej zelene na stenách, pokrytých vegetáciou do piatich rokov,  je 50 %  skutočnej plochy zelenej ste-
ny;   

 v rámci plôch zelene a spevnených plôch v maximálne možnej miere vytvárať podmienky na zadržiavanie dažďovej vody 
v území (priepustné povrchy, dažďové jazierka, vsakovanie s dočasnou alebo trvalou akumuláciou vody, a pod.) ;    

 

 

 

 

Apríl  2022   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh 
   

 
 
 

 

 

 

  

    
 

       
 

MESTO  SEREĎ 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. x/2022 zo dňa ........, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 7/2015,  

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie  

Územný plán mesta Sereď  
 

 

 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 16.06.2022 

Účinnosť od:  

 
 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
§ 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č.x/2022 zo dňa 16.06.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď v znení neskorších nariadení (ďalej len „nariadenie“):  

 
 

Čl.1 
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení sa mení a dopĺňa 
nasledovne:  
 
1. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď  v 
textovej časti - C. Záväzná časť územného plánu, kapitola C.1.1  Všeobecne záväzné 
regulatívy, ods. (4) Zásady a regulatívy pre plochy s funkciou výroby a skladov,  písm. a)   
sa na konci textu bodkočiarka nahrádza čiarkou, za ktorú sa vkladajú slová „s výnimkou 
urbanistického obvodu UO.1 (centrálna mestská zóna), kde platí osobitná regulácia;“. 

 
2.  V Prílohe – Územný plán mesta Sereď všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď  v 
textovej časti - C. Záväzná časť územného plánu, kapitola C.1.2 Záväzné regulatívy pre 
jednotlivé funkčné plochy sa v stávajúcej tabuľke v riadku s označením funkčnej plochy V-
17, charakteristika funkčnej plochy - plochy výroby a skladov - existujúce, v časti záväzné 
regulatívy, sa na konci dopĺňa text, ktorý znie:  
„  ● plochy zelene majú tvoriť min. 10 % z celkovej výmery plôch výrobného areálu, z 

toho min. 1/2 na rastlom teréne s min. 80 % pokryvnosťou drevinami, do plôch 
zelene sú započítateľné aj vodné plochy s prírodným charakterom a plochy 
existujúcej zelene na pozemkoch, ktoré priamo susedia s plochou výrobného areálu a 
zároveň sú vo vlastníctve prevádzkovateľa areálu; 

     ● na zvýšenie podielu vegetačných plôch v areáli využiť horizontálnu zeleň nad 
stavebnými konštrukciami (napr. zeleň na strechách)  - započítateľná plocha trvale 
udržateľnej zelene bez kontaktu s rastlým terénom je: 
- 50 % skutočnej plochy zelene na vrstve zeminy s výškou od 15 cm do 80 cm,  
- 70 % skutočnej plochy zelene na vrstve zeminy s výškou viac ako 80 cm; 

●  realizovať ozelenenie fasád a oplotení, najmä na zvislých konštrukciách, ktoré sú  v  
kontakte s obytným územím - započítateľná plocha trvale udržateľnej zelene na 
stenách, pokrytých vegetáciou do piatich rokov, je 50 %  skutočnej plochy zelenej 
steny;   

● v rámci plôch zelene a spevnených plôch v maximálne možnej miere vytvárať 
podmienky na zadržiavanie dažďovej vody v území (priepustné povrchy, dažďové 
jazierka, vsakovanie s dočasnou alebo trvalou akumuláciou vody, a pod.);“. 

 
 
 
 



Čl.2 
 

Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 
 
 
                                                                                     

         
                                                                                          Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                           primátor mesta Sereď 
                                                                                       

 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa 16.06.2022 uznesením 
číslo ................................ 
 
 
Deň vyhlásenia:  
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Mesto Sereď 
v zastúpení primátorom mesta 
926 01 Sereď 

• 

• 
Vaše člslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ linka 

Ing.arch. Hábelová/34 7 
Trnava 

09.05.2022 8300/6023ÚPaSPl29/2022/13.4.2022 OU-TI-OVBPl-2022/016385/Há 

Vec 
Preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď -

Zmeny a doplnky č. 9/2022" v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon). 

Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného 
plánovania bola dňa 14. 04. 2022 doručená žiadosť mesta Sereď v zastúpení primátorom 
mesta o preskúmanie: 

súladu obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) „Územný 
plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" so záväznou časťou ÚPD vyššieho 
stupňa, 

súladu postupu obstarania a prerokovania ÚPD s príslušnými právnymi predpismi, 
súladu návrhu ÚPD so zadaním územného plánu (ďalej len ÚPN) mesta Sereď, 
súladu návrhu ÚPD s rozsahom ÚPN obce, 
súladu záväznej časti ÚPD navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným 
nariadením s § 13 stavebného zákona. 

Prílohy žiadosti tvorili: ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" -
upravená v zmysle pripomienok, správa o postupe obstarávania a prerokovania, oznámenie 
o vyvesení a zvesení návrhu - verejná vyhláška, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými 
právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy -
kópie doručeniek, pripomienky právnických a fyzických osôb, orgánov štátnej správy 
a štátnych organizácií z prerokovania návrhu - kópie stanovísk, vyhodnotenie pripomienok 
a stanovísk z prerokovania, návrh uznesenia o schválení ÚPN obce a návrh VZN mesta, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, kópia stanoviska v zmysle§ 9 ods. 1 písm. a) zákona 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kópia 
stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, dohoda medzi 
obcou a odborne spôsobilou osobou o obstarávaní ÚPD, doklad o odbornej spôsobilosti 
a Záverečné stanovisko Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie 
z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 
9/2022" podľa 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Miroslava Habelova@minv.sk www.minv.sk/0 

okresny-urad-trnava 

IČO 
00151866 



strana č. 2 k stanovisku č . OU-TT-OVBPl-2022/016385/Há 

ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" bola spracovaná 
kolektívom autorov spoločnosti ZARTIX, s.r.o. pod vedením Ing. arch. Eleonóry Hejzlarovej. 
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD je Ing. Anna Halabrínová. 

Okresný úrad Tmava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 
plánovania, ako príslušný orgán územného plánovania, preskúmal predložené podk!ady 
a doklady. Nakoľko v doterajšom procese obstarania, spracovania a prerokovania UPD 
tunajší úrad nezistil zo strany Mesta Sereď v zastúpení primátorom mesta porušenie 
príslušných právnych predpisov platných na úseku územného plánovania, vydáva v zmysle 
§ 25 ods. 1 stavebného zákona k ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 
9/2022" nasledovné stanovisko: 

obsah návrhu ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" je v 
súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa - t.j. so záväznou časťou ÚPN-R 
Trnavského samosprávneho kraja, 
obsah návrhu ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" a 
spôsob jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
návrh ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" je v súlade so 
zadaním ÚPN mesta Sereď, 
návrh ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" je v súlade 
s rozsahom ÚPN obce v zmysle ustanovení § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a ÚPD, 
záväzná časť ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022" 
navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13 
stavebného zákona. 

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame mestskému zastupiteľstvu mesta Sereď 
schváliť predloženú ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 9/2022". 

Zároveň pripomíname obstarávateľovi jeho povinnosť zabezpečiť uloženie ÚPD v 
súlade s § 28 stavebného zákona. 

OKRESN'Í' tJ:<AO TRNAVA 
Oaoor vy$la11r:. „ " l>viove POiitik, 

Co.: Okresný úrad Tmava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 
plánovania - ku spisu 
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