
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 
 
 
 


