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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 20.04.2010  prerokovalo návrh 
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky - Zmena 
05a/2009“ a 
   

a) schvaľuje  
 
„Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky - Zmena 05a/2009“  v celom rozsahu bez 
pripomienok 
 
 

b) ukladá  
prednostke úradu zabezpečiť uloženie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 
stavebného zákona v termíne do 20.07.2010 

 



SPRÁVA O OBSTARANÍ  ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 
DOKUMENTÁCIE 

 
 
   V zmysle § 4 ods.3 písm. j) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho  
zmien a doplnení obec obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón.  
 
     Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení   neskorších predpisov (stavebný zákon), 
pristúpilo k obstaraniu  územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán mesta Sereď, Zmeny 
a doplnky - Zmena 05/2009“ v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 
278/2009 zo dňa 15. a 16.12 .2009. 
   
   Na základe rozhodnutia obstarávateľa sa územnoplánovacia dokumentácia obce „Územný 
plán mesta Sereď ZMENY A DOPLNKY – ZMENA 05/2009“ rozčlenila na dva samostatné 
celky, ktoré sú označené ako „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 05a/2009“ 
(lokalita L10 a L11) a  „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 05b/2009“ (lokalita 
L12). Stanoviská sú udelené pre spoločný návrh riešenia zmien a doplnkov 
územnoplánovacej dokumentácie (Zmeny a doplnky – Zmena 05/2009) . 
Dôvody rozčlenenia dokumentácie sú v  odsúhlasovaní návrhu ÚPD Krajským pozemkovým 
úradom v Trnave, ako dotknutého orgánu štátnej správy, kde na základe ich predbežného 
stanoviska bude potrebné návrh riešenia opätovne prerokovať. Týka sa to lokality L12 – 
Dopravné napojenie Nový Majer – juh – predstavuje prístupovú komunikáciu, na ktorú budú 
napojené jednotlivé sektory výrobnej zóny Nový Majer – juh. 
 
     Predmetom prerokovania je „Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky - Zmena 
05a/2009“ (Návrh) – smerná časť. Záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným 
nariadením, ktoré bude predložené na prerokovanie v nasledujúcom bode rokovania. 
 
Lokalita L10 – Trnavská stred – vymedzená zo severu cestou III/05128 Trnavská cesta, 
z východu objektom pohostinstva, z juhu areálom f. Novoplast, zo západu miestnou 
komunikáciou  Trnavská. Územný plán mesta Sereď (r. 1986) v jeho smernej časti 
definuje tieto plochy ako plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb 
a stavebnej výroby s dominantnými funkciami areálu a zariadenia výroby, výrobných 
služieb a stavebnej výroby. 
Predmet zmeny: 
Vyčlenenie vymedzeného územia na rozvoj celosídelnej a regionálnej vybavenosti – služieb 
motoristom – ČS PHM.  
Navrhovaná funkcia je obsiahnutá v kóde B-06 ako Plochy vybavenosti regionálneho 
a mestského významu komercie a služieb, ktorý bude pre predmetné územie záväzným 
regulatívom.  
 
Lokalita L11 – Trnavská východ – vymedzená zo severu Trnavskou cestou, z východu 
cestou I/62 – Bratislavská ul., z juhu s plochami bytového domu, zo západu areálom f. 
Vramon. Územný plán mesta Sereď (r. 1986) v jeho smernej časti definuje tieto plochy 
ako plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby 
s dominantnými funkciami areálu a zariadenia výroby, výrobných služieb a stavebnej 
výroby (menšia časť riešeného územia). Väčšiu časť týchto plôch ÚPN mesta definuje 
ako ochrannú zeleň. 
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Predmet zmeny: 
Vyčlenenie vymedzeného územia na rozvoj celosídelnej a regionálnej vybavenosti – služieb 
motoristom – areál automatickej umývacej stanice osobných automobilov (AUS OA). 
Navrhovaná funkcia je obsiahnutá v kóde B-06 ako Plochy vybavenosti regionálneho 
a mestského významu komercie a služieb, ktorý bude pre predmetné územie záväzným 
regulatívom. 
 
     Odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 2a stavebného zákona, prostredníctvom 
ktorej  mesto obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je Ing. Anna Halabrínová, 
Registračné číslo preukazu o odbornej spôsobilosti 176, preukaz vydaný Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 27.10.2003. 
 
   Návrh územnoplánovacej dokumentácie  je vypracovaný v zmysle § 30 a § 31 stavebného 
zákona a § 17 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. V čase od 22.12.2009 do 21.01.2010 bol vystavený na nahliadnutie 
na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania  a stavebného poriadku pre 
verejnosť. Návrh bol  zverejnený na internetovej stránke mesta Sereď. 
 
     Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb k Návrhu  
sú podľa požiadaviek zapracované v čistopise (v zmysle tabuľky vyhodnotenia stanovísk 
a pripomienok). Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu – tabuľka aj 
s návrhom na vyhodnotenie pripomienok – je samostatnou prílohou predkladaného materiálu. 
Verejnosť nepodala žiadne pripomienky v určených lehotách. 
 
     Záväzná časť Územného plánu mesta Sereď bude vyhlásená Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Sereď č. 4/2004, jeho Dodatkom č.6/2010. 
 
     Obvodný úrad životného prostredia v Galante vydal rozhodnutie podľa zák. č. 24/2006 
Z.z.  pod č. A2009/01786/EIA, A2010/00379/EIA dňa 28.01.2010, ktorým rozhodol, že 
strategický dokument sa nebude posudzovať. 
 
     Preskúmanie  návrhu Územného plánu mesta Sereď Zmeny a doplnky – Zmena 
05a/2009 Krajským stavebným úradom v Trnave bolo ukončené listom č.  KSÚ-OÚP-
00462/2010/Ti  zo dňa  01.04.2010, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta 
Sereď schváliť predloženú ÚPD. 
 
 Schválený územný plán  sa uloží v súlade s ustanovením § 28 stavebného zákona (ÚPD sa 
označí schvaľovacou doložkou, schválený územný plán uloží na mestskom úrade, Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a na stavebnom úrade, vyhotoví sa o obsahu územného plánu 
registračný list a zašle na MVaRR SR) . 
 
 
 
Vypracovala : Ing. Anna Halabrínová 
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ZMENA 05al2009

Uzemno-priestorovy rozvoj mesta Sered' bol v uplynulom obdobi riadeny tnemnym pl6nom

sidelndho ritvaru (UPN SU) Sered -Sintava schv6leny uznesenfm Rady okresn6ho n6rodn6ho

vyboru v Galante d. 43lR-1986 zo dia27.02.1986 s niivrhovym obdobim do r, 2010.

V d'alSom obdobi nastali zmeny celospolodensk6 i lok6lne, ktor6 vyvolali aktualizovanie

zdkladnej uzemnoplftnovacej koncepcie mesta. Aktualizitcia uzemn1ho pldnu mesta Sered'

UPN-M Zmeny adoplnky bol spracovany vzmysle platnej metodiky alegislativy ana

zitklade vysledkov verejnopr6vneho prerokovania bol schv6leny Mestskym zastupitel'stvom

v Seredi uznesenim d. 12312004 zo dfia 29.09.2004 v zneni jeho nasledujricich zmien a

doplnkov.

ROZSAH A OBSAH ZMIEN A DOPLNKOV

Rozsah a obsah zmien a doplnkov rizemnopl6novacej dokument6cie sa podfa zilkona d.

5011976 Zb. stavebnlho zftkonav zneni neskor5ich predpisov a zmene a doplneni niektorych

zitkonov, urduje primerane podfa ustanoveni $ 22 aZ $ 28.

Predmetn6 Zmena t,. 05a12009 UPN-M Sered' je v sirlade so zadanim (n6vrh UHZ) pre UPN

SU Sered, ktor6 bolo spracovand vr. 1975 Stavoprojektom Bratislava. Jeho zikladni

koncepcia bola vychodzim podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov uzemndho pl6nu

mesta Sered'

Yzhladom k tomu, Ze predmetom riesenia Zmien a doplnkov UPN-M Sered' je len zmena

funkdn{ho vyulitra dvoch plo5ne malych uzemi, nedoch6dzak Liadnym podstatnym zmenhm

v urbanistickej koncepcii mesta'

Vyvoland zmeny nemajri vplyv na riesenie zhujmoveho ttzemia mesta a Sir5ich vz(ahov

dokumentuj ricich za1lenenre mesta Sered' do systdmu o sidlenia.

Zmeny a doplnky - Zmena d. 05a12009 nemajri v mierke rie5enia rizemnopliinovacej

dokument6cie dopad na nasledujirce dasti schvdlen6ho UPN-M Sered':

! n6vrhurbanistickejkoncepciepriestorovdhousporiadania

n demografick6, soci6lne a ekonomick6 rozvojovd predpoklady mesta Sered'

! vymedzenie ochrannych p6siem a chr6nenychuzemi vsetkych typov
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n n6vrh na rieienie zfnjmov obrany 5t6tu, poZiarnej ochrany a ochrany pred povodf,ami

I niivrh ochrany prirody a tvorby krajiny

I koncepciu starostlivosti o Zivotnd prostredie

! vymedzenie a vyznadenie prieskumnych uzemi, chr6nenych loZiskovych fzemi a

dobyvacfch priestorov

! vymedzenie pl6ch vyZadujricich zvy5enri ochranu

I hodnotenie navrhovan6ho riesenia UPN-M z hl]adiska environment6lnvch.

ekonomickych, soci6lnych a fzemnotechnickfch d6sledkov.

V uplynulom obdobi nastali zmeny v majetkopr6vnych vztahoch v konkr6tnom rizemi:

Lokalita L10 - Trnavsk6 stred - vymedzenh zo severu cestou IIIi05128 Trnavsk6 cesta,

zvychodu objektom pohostinstva, zjuhu are6lom f. Novoplast, zo zfryadu miestnou

komunik6ciou (dalej m.k.) Trnavsk6. Napozemkochparc. d.272311,2,3,6,7;2726132-mft

investor zdmer realizovat vybavenost' distribudno-obsluZndho charakteru - komplexn6 sluZby

CS PHM predaj. Okrem uveden6ho funkdn6ho zamerania bude areiil obsahovat' i potrebnd

technick6 vybavenie aplochy statickej dopravy vcelkovom rozsahu 9 potrebnych

parkovacich miest. Dopravnd obsluha - z6sobovanie avjazd motoristickej verejnosti je z m.k.

Trnavskii cesta. Yyjazdz navrhovan6ho are6lu eS pffU je na cestu IIV05128.

Dotknutd plochy sa v plnom rozsahu nachddzaju v zastavanom uzemi mesta Sered'. TJzemny

pl6n mesta Sered'(r. i9S6) vjeho smernej dasti definuje tieto plochy ako plochy abloky

priemyselnej vyroby, vyrobnych sluZieb a stavebnej vyroby s dominantn;imi funkciami are6lu

a zariadenia vyr oby, vyrobnych sluZieb a stavebnej vyroby.

Predmet zmeny:

Vydlenenie vymedzenlho fzemia na rozvoj celosidelnej a region5lnej vybavenosti - sluZieb

motoristom - iS pUlrt. Zmenouvlastnickychvztahov na posudzovanom uzemi vznikne are6l

s funkdnym urdenim pre obdiansku vybavenost' mestskdho a nadmestskdho vyznamu.

Uvedenri zmenu nevyvol6vajri iba vlastnicke vztahy, ale zrettlnenie funkdn6ho vyuZitia

uzemiav polohe p6sobenia priestorovych a funkdnychvztahov na nadraden6 sristavy.

Navrhovan6 funkcia je obsiahnut6 v k6de 8-06 ako Plochy vybavenosti region6lneho

amestskdho vyztamu komercie asluZieb, ktory bude pre predmetnd uzemie zfxaznym

regulativom.
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Lokalita L11 - Trnavskd vychod - vymedzen6 zo severu Trnavskou cestou, z vychodu cestou

U62 - Bratislavskdul., zjuhu s plochami bl.tovdho domu, zo ziryadu are6lom f. Vramon. Na

pozemkoch parc.d. 274911,214912,2750 - m6 investor zitmer reahzovat are6l automatickej

umyvacej stanice osobnych automobilov (d'alej AUS OA) ako vybavenost' obsluZn6ho

charakteru. Okrem uveden6ho funkdn6ho zamerania bude are6l obsahovat' i potrebnd

technickd vybavenie a plochy statickej dopravy v celkovom rozsahu 7 potrebnych

parkovacich miest. IJzemie, ktor6 je predmetom zmeny funkdn6ho vyuLivaniaje vzdialen6 od

pl6ch verejndho pohrebiska (v mieste severn6ho cipu pozemku parc.d. 274911) 76,5 m, tj.

nedochddza k z6sahu do ochrann6ho p6sma verejn6ho pohrebiska (ochrannd pdsmo v zmysle

zftkona (,. 41012005 Z.z. je 50 m od oplotenia cintorina). Dopravn6 obsluha - pripojenie aredlu

na nadradeny komunikadny systdm bude rie5end prostrednictvom cesty III/05128. Na cestu

1162 bude komunikadne pripojene za predpokladu povolenia cestn6ho spr6vneho org6nu

vydan6ho so sfhlasom majetkovdho spr6vcu cesty, tj. SSC, IVSC Bratislava, KR PZ - KDI

Trnava.

Dotknutd plochy sa v plnom rozsahu nachildzaji v zastavanom uzemi mesta Sered'. lJzemny

pl6n mesta Sered'(r. 1986) vjeho smernej dasti definuje tieto plochy ako plochy abloky

priemyselnej vyroby, vyrobnych sluZieb a stavebnej vyroby s dominantnymi funkciami are6lu

azaiadenia vyroby, vyrobnych sluZieb a stavebnej vlfroby(men5ia dast' rie5en6ho uzemra).

ViidSiu dast'tychto pl6ch UPN mesta definuje ako ochrannri ze\ei..

Predmet zmeny:

Vydlenenie vymedzeneho uzemia na rozvoj celosidelnej a regiondlnej vybavenosti - sluZieb

motoristom - AUS OA. Zmenou vlastnickych vzt'ahov na posudzovanom rizemi vznikne

are6l s funkdnlfm urdenim pre obdiansku vybavenost' mestsk6ho a nadmestskeho vyznamu.

Uvedenf zmenu nevyvol6vajri iba vlastnicke vzt'ahy, ale zreiinenie funkdn6ho vyuZitia

uzemiav polohe p6sobenia priestorovych a funkdnych vzt'ahov na nadradend sristavy.

Navrhovan6 funkcia je obsiahnutri v k6de 8-06 ako Plochy vybavenosti region6lneho

amestsk6ho vyznamu komercie asluZieb, ktory bude pre predmetnd uzemie zdvaznym

resulativom.
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ZMENY V TEXTOVEJ A TABUUKOVEJ dASTI UZEMNEHO PLANU MESTA

SERED(Z+DUPN_M2OO4)

- v kapitole 4. KoNCEPCIA IIRBANISTICKEHO A FaNKdNO-PRIESTOROVEHO

USPORIADANIA MESTA

- kap. 4,2 Zill<ladnd urbanisticktl kompozfcia a priestorov6 usporiadanie

B. Uriujtice rozvojovd plochy vybavenosti a sluiieb
i ". Doplira sa v tabul'ke text v r6mci Specifik6cie:

oznacenre lokalita Specifikdcia etapa

B06l17

806/18

Trnavsk6 stred

Trnavsk6 juh

Plochy celosfdelnej a region6lnej

r,ybavenosti komercie a sluZieb

I

- kap. 4.3 Rozvrhnutie funkcii mesta a funkino-prevddzkovfvzfahy

- 4.3.1Specifik6cia, dlenenie azdkladne rozvrhnutie funkcii mesta

Ods. c) Funkdn6 z6naobdianskej vybavenosti (OV)

- monofunkdn6 plochy arefiov vyS5ej a Specifickej OV:

Zaposledn;f riadok tohto odseku sa dopiria:

o v r6mci UO V plocha areitlu na Trnavskej ul. je urdend na centrum

a region6lnym r6diusom a sluZbami pre motoristov - eS PHM za

do drLania vy znamovych limitov uzemia,

o v r6mci UO V plocha areiiu na Trnavskej ul. (vychod) na centrum

a regioniilnym r6diusom a sluZbami pre motoristov - AUS OA za

do dr Zania vy znanovych limitov liazemra.

s mestskym

podmienky

s mestskym

podmienky
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- kap. 6.3 Komerin6 vybavenost'

d) SluZby

dopiia sa text za posledny odsek na32. strane:

. z hl'adiska rovnomernej5ieho rozlolenia sluZieb na uzemi mesta je potrebn6

zabezpelif obchodno-obsluZn6 funkcie s akceptovanim sluZieb pre motoristov - eS

PHM a AUS OA v UO V.

- kup. tr. NAvRH RTESENTA zAuJMov oBRANy SrAru, noZIARNEJ ocHRANy ,

OCHRANY PRED POVODfrAMI

- kap. ll.2PoLiarna ochrana

Za posledny odsek tejto state sa dopiria text:

o Vsrilade so z6konom NR SR d. 3141200I Z.z. oochrane pred poliarmi vzneni

neskor5ich predpisov a srivisiacimi predpismi.

- kap. L4.1 Doprava

Bude doplneny zaposledny odsek novy odsek:

- v srivislosti s akcentdciou uzemiav r6mci UO V - arefi sluZieb motoristom - eS pHttt

a AUS OA na Trnavskej ul. je potrebn6 upravit' komunikadn6 napojenia are6lov

z Trnavskej ul. pre osobnri i n6kladnri dopravu.

Ndvrh pl6ch pre parkovanie:

. dopiia sa za posledny odsek novy odsek:

v z6ne UO V na Trnavskej ceste - stred pre CS PHM sa navrhujri kapacity statickej

dopravy celkom v podte stojisk 9. Pre bezkoliznu dopravnri obsluhu navrhovan6ho

are1lubude vytvoren6 prepojenie - vyjazd na Trnavskri cestu (III/05128).

- pre AUS OA na Trnavskej ceste - r,ychod sa navrhujri kapacity statickej dopravy

celkom v podte 7 stojisk. Pripojenie are6lu na nadradeny komunikadnlf systdm bude

riesen6 prostrednictvom cesty III105I28. Na cestu ll62bude komunikadne pripojen6 za

.l*snii -i l4$,r;i. $"?{i$} S*rreti"
I'* t : $3 t T$i]:?:$" e*n:ai I : l*h*r:**stalt (-l)**lll r$ r::r.*;i-

)



tixs:ss N v $)$*A N i\'.$ NSX.*\ $$:N.$:
HS$ ,NY A X}$P$-N'K\/

S" {}$*JR{}{}s

$-NN $.:N
$ xx g.:ax"*$x" X-l $ **cs p N{*$ $)r{R*
**tq: ri s*v;rr:.v $i:*h i l*i*t

predpokladu povolenia cestn6ho spr6vneho org6nu vydandho so srihlasom

majetkov6ho spr6vcu cesty, ti. SSC, IVSC Bratislava, KR PZ - KDI Trnava.

- kap. I4.z.LZisobovanie pitnou a riZitkovou vodou:

Urbanisticky obvod V

za posledny odsek tejto dasti doplnit':

pre potreby z6sobovania CS pUU na Trnavskej ceste je potrebne ztealizovat'privod pitnej

vody zvodovodu na m.k. Trnavsk6. Pre potreby z6sobovania AUS OA na Trnavskej - vfchod

bude zrealizovany privod pitnej vody z vodovodu na Bratislavskej ul.

- kap. 14.3,1 Zfsobov anie elektrickou energiou:

Za posledny odsek sa dopiila novy odsek:

pre z6sobovanie iS pHlrt na Trnavskej ceste - stred bude vybudovand na vlastnom '6zemi

kioskov6 trafostanica s napojenim v lokalite.

Ziher PPF a LPF:

rJzemie,,Celosidelnej a region6lnej vybavenosti - eS pHVt Trnavsk6 stred - L10 a AUS OA

Trnavsk6 vychod - Ll1" sanachildzav zastavanomuzemi mesta Sered '

Vzmysle qfpisu zkatastra nehnutefnosti sri pozemky vdanej lokalite podl'a druhu veden6

ako ostatn6 a zastavane plochy. Z toho ddvodu nie je potrebn6 podlia platnej legislativy vydat'

rozhodnutie o odilati z6beru PPF.

i*sn* 3 l4El4, $?{i$ I S*:r*d"
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- kap. 16. EKOLOGICKE PODMIENKY A ZIVOTNE PROSTREDIE

- kap. 16.1 Krajinoekologickf komplex

' zaposledny riadokna str. 94 zaradif tento text:

rozlohou takd ist6 uzemie ochrannej, prip. verejnej zelene sa vymedzi pri

nasledujricich zmentrch a doplnkoch UpN-M Sered', ak6 bolo zabtate v r6mci

lokality Ll 1 - TrnavskS vychod zmenou funkcie z ochrannej zelene na plochy

vybavenosti obsluZn6ho charakteru - are6l OUS OA (816 m2)'

- kap. L6.2 Devastfcia krajiny a ochrana zdrojov a prfrodnych zloziek krajiny

e) Hluk a vibr6cie

Za posledny odsek tejto state na str' 98 doplnit'text:

V projektovej dokument6cii pre itzemn6 konanie zhodnotit' vplyv navrhovanej dinnosti na

zmentJhlukovych pomerov v uzemi'

.l*ls,u t+Sl+, $t{,'$} Serr:ri"
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Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia

Plochy OV regionálneho a mestského významu, komercie a služieb

Vymedzenie územia Zmeny 05/2009
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I{RAJSXY STAVEBN{'. i'NAN TRNAVA
ODBOR TZNNNNUTTO FLANOVANIA

Kolldtova 8, 917 02 Trnav*
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VyLravuje: l l . i  znak:

Mcsto $ered'
v zffitfpeni primitorom mesta
Nf,mestie repuhliky f f761f0
926 01 Sered

VybrvuJe/ llnlu
Ing- Tichi/ 394

I

2f;ila4a
V*$e tlsloizo dile NnIc tlelo
riioriipasr:lsirol0t?3,03,?0 l0 rsu-otlp-00'{61/20 lo/Ti

Trnnvn
01.04.2010

Vec
preskrimarrie ndvrhu rizemrropldnovacej dokument6cie,,ISzerurf pl{n mesta Sered' -

Zmeny a doplnky 5a/2009" v zmysG $ 25 zakona {,. 50/19?6 Zb, o tizernnom pld.novani a

stavebnom foriait<u v rneni neskorBich predpisov (d'alei len stavebnf z*kon)

Krajskdmu sravebflemu uradu Trflava, odboru rieemn€ho pldrrovania bola dfia 25' 03'

?010 dorudenf, Ziadost'Mesta Sered'v zastripenl primitorom mesta o preskfimanie:
- sriladu obsatru niwhu rizemnoplanovacej dokumentdcie (dalej len UPD) ,,Uzem19

plin mesta Sered' - Zmeny a doplnky 5al2009" so zivHanou fasfou UPD vy$$ieho

stupfia,
- sriladu postupu obstarania a prerokovania {}PD s prisluEnlimi prAvnymi predpismi,
- sirladu ndvrhu LiPD so zadanlm rlzemn€ho planu (d'alej len UPN) obce Sered',
- sriladu nalvrhu Upn s rozsahom IIPN mesta Sered',
- sriladu zi1hznej dasti ilpn navlhovanej na vyhldsenie v$eobecne zhvilznfm

nariadenim s $ 13 stavobn€ho zikona.

prilohy Ziadosti Worili; UPD,,Uzemnf plfln mesta Sered'- Zmeny a doplnky 5a/2009"
- upravenf v zmysle pripomienok, spriva o postupe obstar6vania" oznfrmenie o vyveseni
a zveseni nfvrhu, doklad o prerokovani navrhu s dotknutfmi privnickfmi, fyzickfmi osobami

a dotkrrutfmi organiz{ciami a org6nmi $tftnej sprivy - kdpie doruEeniek, pripomienky

pr6vnick;icn a fyzicfych os6b, orgf;nov Stitnej sprivy a $titnych organizC'cil z prerokovania

nivrhu - kopie stanovisk, vyhodnotenie pripomienok a stanov{sk, ndwh VZN mesta, ktorym
sa vyhlasuje reuerne dasf UPD, vy'jadrenie Krajskdho uradu Zivotndho prostredia v Trnave,
stanoviska Regionflneho uradu verejn€ho zdravotnictva so sldlom v Galante, dohoda medzi
ohcou a odbornc sposobilou osobou o obstarfivani fiPD a doklad o odbomej sp$sobilosti
obstarf,vatel'a.

UpD ,,Uzemny pl6n mesta Sered' - Zmeny n doplnky 5a/2009" spraooval na
objednavku Mesta Sered', Ing. arch. Eubor Ne$tdk a kolektlv autorov v marci ?0I0" LJPD je

-F*x -- -E;iltl --- 
lntErnct 
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spracovani v ?rnysle $ 17 vyhlffky MtP SR c. 55/?001 Z.' z. orizemnopl*novacich
podkladoch a tJpp. Odbome sp6sobil4 osoba na obstarf,vanie Upn je Ing. Anna Halb*nove.

Krajskf stavebnf rirad Tmava, odbor rizemndho plinovani4 ako prielu$nf org{n
irr,emndho plSnovania preskrlmal predloZeu6 podklady a doklady. Nakol'lco v doteraj$om
proosse obstarania, spracovania a prerokovania $fn tunaiEi tfuad nezistil zo strany Mesta
Sered' v zastupcnl prim6rtorom mesta poru$enie pr{sluBnlioh prfvnych predpisov platnfch na
rlseku uzemnGho plfnovania, Wd6va v zmysle $ 25 ods. 1 stavebndho zikona k UPD
,,lJzcmnf pliin mesta Scred' - Qmany a doplrrky 5al2OA9" nasledovni stanovisko:

- oUsatr n{whu I1PD ,,Iizemnf.pl*n mesta Sored - Zmeny adoplnky 5a/20!9"_i11
sriladc so zivfiznou dast'ou UPD vy$Fieho stupfra - tj. so zivf,anou Cast'ou UPN
VUC Trnavskf laaj, .

- obsah nf,vrhu UPD ,,Uzemnf pldn mesta Sered'- Zmeny a doplnky 5a/2009" a spdsob
jcho obrtarania a prerokovania je v srilade s prislu$nfmi prfvnymi predpisrni,

- navrh fPD ,,Uzernny plan mesta Sered' - Zmony a doplnky 5#2009" je v srilade so
uadanim I]PN mesta $ered',

- nf,vrh LJpD ,,IJzemnf pl6n nresta $ered' - Zmeny a doplnky 5a/2009" je v srllade
s rozsahom UPN obce v anrysle wtanoveni $ l7 vyhl6$ky C. 55/?001 Z. z.
o fzernnopldnovacich podkladoch a UPD,

- e{vfizrrii tsast' UPD ,,U*.*j plfur mesta Sered - Zmeny a doplnky 5a/2009"
navrhovanA na vyhlasenie v$eobecne ziwllzrtlmptfrvnym predpieom je v srllade s $ 13
stavebndho zikona.

Vz6l'adom na vy55ie uvedend odporuEarne mestskemu zastupitefstvu Mesta $ered
schvf,lit'predloZenrl UPD ,,IJz,emnf pl*n mesta Sered'- Zmony a dophiky 5#2009".

Zarovef,. pripominame obstflrfvatelovi jeho povinnost' zabezpedit' uloZenie UPD v
srllade s $ 28 stavebn6ho efikoua.

Ing.
prednosta Kraj

, Kotlinovl I
t t  r  r r  tE l lAY l

t

Co.: Krajskf stavebnf rirad Tmava, odbor rlzernndho plfnovenia - ku tpisu



Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie obce „Územný plán mesta Sereď, Zmeny 

a doplnky – Zmena 05a/2009“ 
 
Por.č. 
 

Subjekt podávajúci pripomienku a obsah pripomienky, 
zo dňa a jeho vzťah k ÚP  

Návrh na vyhodnotenie 

1. Krajský stavebný úrad Trnava – odbor ÚP (03.02.2010) - 
DOŠS 

 

 - Požadujeme doplniť kapitolu „Údaje o súlade riešenia 
územia so zadaním“ (§12 ods. (3), písm. c) – vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii) 

- Požadujeme doplniť kapitolu „Vyhodnotenie 
perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy 
a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske 
účely (§12, ods. (4), písm. p)- vyhlášky MŽP SR č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii) nakoľko nie je 
zrejmé, či bolo pre navrhovanú komunikáciu vydané 
vyňatie  podľa § 13 na použitie poľnohospodárskej 
pôdy na iné účely  podľa zákona  NR SR č. 220/2004 
Z. z. . Do výkresu „Vyhodnotenie odňatia pôdy z PP 
a LP „ požadujeme zakresliť navrhovanú 
komunikáciu. 

 

 A 
 
 
 
Bude riešené v UPD 
Z+D Zmena 05b/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Krajský pozemkový úrad v Trnave ( 12.02.2010) - 
DOŠS 

 

 - Nedochádza k záberu ornej pôdy 0 
3  
 

Krajský úrad životného prostredia Trnava odbor ŠsZŽP, 
OP a K (13.01.2010, 10.03.2010) – DOŠS 

 
 

 - predložený zámer v lokalite L11 je v rozpore so 
záujmami ochrany prírody a krajiny, pretože časť tejto 
lokality  sa má realizovať na plochách vyhradených 
pôvodnou územnoplánovacou dokumentáciou ako 
ochranná zeleň, KÚŽP Trnava súhlasí s navrhovanou 
zmenou iba za podmienky, že rozlohou také isté 
územie v meste bude vymedzené na funkciu 
ochrannej, príp. verenej zelene. Nakoľko sa takéto 
územie už v súčasnom riešení Návrhu nepodarilo 
vyčleniť, akceptujeme Vami navrhnuté riešenie: táto 
požiadavka sa začlení do záväznej časti predmetného 
Návrhu a  rozlohou také isté územie ochrannej, príp. 
verejnej zelene sa vymedzí pri nasledujúcich zmenách 
a doplnkoch ÚPN-M Sereď 

- územne vymedziť plochy účelovej izolačnej zelene 
popri navrhovaných komunikáciách s možnosťou 
vytvorenia pešej a cyklistickej komunikácie s využitím 
existujúcich lesných porastov a krajinnej zelene. 
Akceptujeme vaše pripomienky k tejto požiadavke. 

A – v záväznej časti 
UPD - územie bude 
vymedzené v riešení 
nasledujúcich zmien 
a doplnkov UPD mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV 
Je predmetom UPD 
Z+D, Zmena 05b/2009 
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Táto naša pripomienka má teda v tomto prípade 
odporúčací a nie záväzný charakter. 

4. Krajský úrad ŽP v Trnave –  odbor štátnej vodnej správy – 
DOŠS 

 

 - nevyjadril sa (oznámenie prevzaté 28.12.2009) 0 
5. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku 

Bratislava – DOŠS 
 

 - nevyjadrilo sa (oznámenie prevzaté 23.12.2009) 0 
6. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Trnave (05.02.2010)- DOŠS 
 

 - k navrhovanej zmene – lokalita L 10 sa 
nevyjadrujeme, nakoľko zmenou je dotknutá cesta 
III/0518, ktorej štátnu správu vykonáva Obvodný úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta, 

- k navrhovanej zmene – lokalita L 11 žiadame, aby jej 
pripojenie na nadradený komunikačný systém bolo 
riešené prostredníctvom cesty III/05128, na cestu I/62 
bude komunikačne pripojené za predpokladu 
povolenia cestného správneho orgánu vydaného so 
súhlasom majetkového správcu cesty, t.j. SSC, IVSC 
Bratislava a KR PZ – KDI Trnava 

- k navrhovanej lokalite-  L 12  nemáme pripomienky 

0 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
0 

7. Krajský pamiatkový úrad v Trnave (22.01.2009) – DOŠS  
 – súhlasí s pripomienkou: 

Pri realizácii stavebnej činnosti v lokalite „L 10“ – 
Celosídelná a regionálna vybavenosť – Trnavská stred“, 
„L11- celosídelná a regionálna vybavenosť – Trnavská 
východ“, „L12 – Dopravné napojenie Nový Majer  - juh“ 
je nutné dodržať podmienku z hľadiska ochrany 
archeologických nálezov a nálezísk v zmysle bodu č.1 
„Dodatku č. 4/2009 k VZN č.4/2004 k schválenému 
územnému plánu mesta Sereď – záväzná časť“, ktorým 
sa dopĺňa „§2 Záväzné zásady a regulatívy funkčného 
využívania a priestorového usporiadania územia“ 
Územného plánu mesta Sereď. 

BV 
 

8. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave (04.01.2010) – DOŠS  
 - Pri zmene funkčného využívania územia riešiť 

požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany 
v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 
predpismi. 

A 

9. Trnavský samosprávny kraj odbor rozvoja TTSK 
a vzťahov (12.01.2010) - DSK 

 

 - nemá pripomienky 0 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante (19.01.2010) – DOŠS 
 

 - súhlasí a požaduje : 
 V rámci  projektovej dokumentácii pre územné 
konanie stavby spracovať pre zámer L 10 a L 11 
akustické štúdie, ktoré posúdia vplyv navrhovanej 

A 
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činnosti na bývanie v kontakte s riešeným územím. 
11. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Galante - DOŠS 
 

 – nevyjadril sa (doručenka prevzatá 23.12.2009) 0 
12. Obvodný úrad v Galante, Odbor krízového riadenia – 

DOŠS 
 

 - nevyjadril sa (doručenka prevzatá 23.12.2009) 0 
13. Obvodný úrad životného prostredia v Galante – DOŠS  
 - nevyjadril sa (doručenka prevzatá 13.12.2009) 0 
14. Obec Veľká Mača- DO   
 - nevyjadrila  sa (oznámenie prevzaté 23.12.2009)  
15. Slovenská správa ciest Bratislava  
 - nevyjadril sa (oznámenie prevzaté 23.12.2009)  
16. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 

Trnava - DPO 
 

 - nevyjadril sa (oznámenie prevzaté 23.12.2009)  
17. Západoslovenská vodárenská spol., a.s. Nitra, Bratislava – 

DPO 
 

 - nevyjadril sa (doručenka prevzatá 02.06.2009) 0 
18. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia ,a.s. 

Bratislava (13.01.2010) - DPO 
 

 - súhlasí s nasledovnými podmienkami: 
-  požadujeme v dokumentácii Zmien a doplnkov 

územného plánu mesta Sereď ako aj v ďalších stupňoch 
projektovej dokumentácie týkajúcej sa výstavby 
v záujmových lokalitách, v súlade so zákonom 
656/2004 Z. z. rešpektovať ochranné a bezpečnostné 
pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich 
na distribúciu zemného plynu. 

- Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme 
zaslať na odsúhlasenie na SPP – distribúcia, a.s., 
Mlynské Nivy 44/b, Bratislava. 

- Jestvujúci stav plynovodov v území Vám poskytne 
oddelenie technickej dokumentácie. 

0 
BV 
 
 
 
 
 
 
BV 
 
 
BV 

19. Západoslovenská energetika a.s., útvar technického 
rozvoja, Bratislava - DPO 

 

 - nevyjadrila sa (doručenka prevzatá 28.12.2009) 0 
20. Slovak Telecom a.s. Banská Bystrica –  T -Com Bratislava 

(15.01.2010) - DPO 
 

 - nemáme pripomienky pri rešpektovaní existujúcich TKZ 
v správe ST, a.s. 

0 

21.  Orange Slovensko, Bratislava - DPO  
 - nevyjadrila sa (doručenka prevzatá 28.12.2009) 0 
22.  Eurotel Bratislava a.s., Bratislava – DPO   
 - nevyjadril sa (doručenka prevzatá 28.12.2009) 0 
23. Slovenský pozemkový fond Bratislava  – DPO   

  - nevyjadril sa (oznámenie prevzaté 23.12.2009) 0 
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Vysvetlivky : V – verejnosť 
                       DO – dotknutá obec 
                       DSK – dotknutý samosprávny kraj 
                       DOŠS – dotknutý orgán štátnej správy 
                       DPO – dotknuté právnické osoby 
 
Návrh na vyhodnotenie – skratka, ktorá znamená : 
                       A – akceptované v plnom rozsahu 
                       N – neakceptovanie pripomienky 
                       BV – stanovisko (pripomienka) sa berie na vedomie 
                       0 – stanovisko bez pripomienok , resp. nevyjadril sa   
 
 
 
 
Vypracovala : Ing. Anna Halabrínová 
                        16.03.2010 
 
 
 


