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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 15.06.2010  prerokovalo návrh 
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky - Zmena 
05b/2009“ a 
   

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

b) ukladá  
prednostke úradu zabezpečiť uloženie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 
stavebného zákona v termíne do 15.09.2010 

 



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- Zmena  
05a/2009“ (lokalita L10 a L11)  (už schválený) a  „Územný plán mesta Sereď, Zmeny 
a doplnky – Zmena  05b/2009“ (lokalita L12). Niektoré stanoviská sú udelené pre spoločný 
návrh riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie (Zmeny a doplnky – 
Zmena 05/2009) . 
Dôvody rozčlenenia dokumentácie boli v  odsúhlasovaní návrhu ÚPD Krajským 
pozemkovým úradom v Trnave, ako dotknutého orgánu štátnej správy, kde na základe ich 
predbežného stanoviska bolo potrebné návrh riešenia opätovne prerokovať.  
 
     Predmetom prerokovania je „Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky - Zmena 
05b/2009“ (Návrh) – smerná časť. Záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným 
nariadením, ktoré bude predložené na prerokovanie v nasledujúcom bode rokovania. 
 
Riešené územie: 
 
Lokalita L12 – Dopravné napojenie Nový Majer – juh – predstavuje prístupovú 
komunikáciu, na ktorú budú napojené jednotlivé sektory výrobnej zóny Nový Majer – 
juh s dĺžkou 1,9298 km (riešená v inej trase v rámci zmien a doplnkov ÚPD Zmena 
02/2008). Hlavnou funkciou komunikácie je prepojenie veľkej okružnej križovatky na 
ceste I/62 s komunikáciami vonkajšej infraštruktúry výrobno-logistickej zóny. 
 
     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 15.04.2010 do 17.05.2010 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. 
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     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.7/2010. 
 
     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 
05b/2009 bolo ukončené listom Krajského stavebného úradu Trnava č. KSÚ-OÚP-
00601/2010/Ti zo dňa 01.06.2010. 
 
 Schválený územný plán  sa uloží v súlade s ustanovením § 28 stavebného zákona (ÚPD sa 
označí schvaľovacou doložkou, schválený územný plán sa 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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NÁVRH ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SERE Ď (ZMENY A DOPLNKY)  

ZMENA 05b/2009 

Územno-priestorový rozvoj mesta Sereď bol v uplynulom období riadený územným plánom 

sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Sereď-Šintava schválený uznesením Rady okresného národného 

výboru v Galante č. 43/R-1986 zo dňa 27.02.1986 s návrhovým obdobím do r. 2010. 

V ďalšom období nastali zmeny celospoločenské i lokálne, ktoré vyvolali aktualizovanie 

základnej územnoplánovacej koncepcie mesta. Aktualizácia územného plánu mesta Sereď 

ÚPN-M Zmeny a doplnky bol spracovaný v zmysle platnej metodiky a legislatívy a na 

základe výsledkov verejnoprávneho prerokovania bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

v Seredi uznesením 123/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jeho nasledujúcich zmien a 

doplnkov. 

Predmetná Zmena č. 05b/2009 ÚPN-M Sereď je v súlade so zadaním (návrh ÚHZ) pre ÚPN 

SÚ Sereď, ktoré bolo spracované v r. 1975 Stavoprojektom Bratislava. Jeho základná 

koncepcia bola východzím podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu 

mesta Sereď 

 

V uplynulom období nastali zmeny v majetkoprávnych vzťahoch v konkrétnom území:  

 

Lokalita L12 – Dopravné napojenie Nový Majer – juh – predstavuje prístupovú komunikáciu 

na ktorú budú napojené jednotlivé sektory výrobnej zóny Nový Majer – juh s dĺžkou 1,9298 

km. Hlavnou funkciou komunikácie je prepojenie veľkej okružnej križovatky na ceste I/62 

s komunikáciami vonkajšej infraštruktúry výrobno-logistickej zóny. Uvedené dopravné 

elementy budú predstavovať 26951 m2 zastavanej plochy s umiestnením v rámci extravilánu 

katastrálneho územia mesta Sereď. 

 

Predmet zmeny: 

Navrhovaná komunikácia kategórie B3 red. MZK 9,5/60 (MZ 11,5/60) (trasa V1) plošne 

zaberá časť jestvujúcej účelovej betónovej cesty. Z hľadiska dosiahnutia efektívnej 

využiteľnosti územia medzi týmito trasami dôjde k zrušeniu – odstráneniu časti pôvodnej 

komunikácie s celkovou výmerou 0,8073 ha. Táto pôda bude zrekultivovaná a prinavrátená 

do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
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ZMENY V TEXTOVEJ A TABU ĽKOVEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA 

SEREĎ ( Z + D ÚPN – M 2004) 

 

- kap. 11. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY , 

OCHRANY PRED POVODŇAMI 

 

- kap. 11.2 Požiarna ochrana 

 

Za posledný odsek tejto state sa dopĺňa text: 

• V súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 

- kap. 14.1 Doprava 

 

dopĺňa sa text na str. 49, za riadok 31: 

Navrhovaná výrobná zóna Nový Majer (ďalej VZ NM) – juh bude napojená na cestu I/62 cez 

veľkú okružnú križovatku s vnútorným polomerom R=38 m od ktorej vedie prístupová cesta 

kategórie B3 red. MZK 9,5/60 (MZ 11,5/60) na malú okružnú križovatku, ktorá zásobuje 

komunikácie vonkajšej štruktúry Výrobnej zóny Nový Majer. 

 

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde v rozdelení na urbanistické 

obvody Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky Zmena č. 05/2009. 

 

• V tabuľke prehľadu stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde v textovej 

časti (diel A) ÚPN Sereď Zmeny a doplnky č. 02/2007, na str. 9 sa ruší 3. riadok L7-UO 

V. s funkčným využitím – Trasa zbernej komunikácie B – 2 MZ 9/50 a nahrádza sa: 
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Predpokladaná výmera 
Poľnohosp. pôdy 

Z toho 

 
Urbanist. 

dovod  
UO 

priestor 
/lokalita/ 

 
 
 
 

 
Katastr. 
územie 

 
Etapa/ 
Číslo 

Funkč. 
využitie 

 
Výmera 

UO 
/lokality/ 
celkom 

 
Celkom 

v ha  
 

Skupina 
BPEJ 

 
 

Výmera 
/v ha/ 

 
 

Užívateľ 
Poľnohosp. 

pôdy 

P
re

ve
d

en
é 

in
v.

 z
ás

ah
y 

/z
áv

la
h

y 
, o

d
vo

dn
en

ie
/  

Lokalita 
v zast. 
území 
mimo 
zast. 

územia 

0017002 2,6547 
0018003 0,1202 
0019002 0,1468 

 
L12 - UO 
V. 
 

 
Sereď 
 

 
I (1) 

 

 
4,0922 

 
4,0922 

0024004 1,1705 

  
Súkr.osoby 
 

 
Z 

 

 
MZÚ-L12 
 

 

Poznámky: 

(1)  Trasa komunikácie B3 red. MZK 9,5/60 (MZ 11,5/60). Navrhovaná komunikácia 

kategórie B3 red. MZK 9,5/60 (MZ 11,5/60) (trasa V1) plošne zaberá časť jestvujúcej 

účelovej betónovej cesty. Z hľadiska dosiahnutia efektívnej využiteľnosti územia 

medzi týmito trasami dôjde k zrušeniu – odstráneniu časti pôvodnej komunikácie s 

celkovou výmerou 0,8073 ha. Táto pôda bude zrekultivovaná a prinavrátená do 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 



Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia

Vymedzenie územia Zmeny 05b/2009



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

a doplnky – Zmena 05b/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 (26.04.2010) - DOŠS  
 - Nemáme žiadne pripomienky  0 
2 - Krajský pozemkový úrad v Trnave ( 05.05.2010) - DOŠS  
 - Udelil súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely 

– list č. KPÚ-B-2010/00151 zo dňa 05.05.2010 
0 

3  
 

Krajský úrad životného prostredia Trnava odbor ŠsZŽP, OP a K 
(29.04.2010) – DOŠS 

 
 

 - Odporúča územne vymedziť plochy účelovej izolačnej zelene 
popri navrhovaných komunikáciách s možnosťou vytvorenia 
pešej a cyklistickej komunikácie s využitím existujúcich 
lesných porastov a krajinnej zelene.  

0  

4. Krajský úrad ŽP v Trnave –  odbor štátnej vodnej správy – DOŠS  
 - nevyjadril sa (oznámenie prevzaté 19.04.2010) 0 
5. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku Bratislava – 

DOŠS 
 

 - nevyjadrilo sa (oznámenie prevzaté 16.04.2010) 0 
6. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave 

(05.02.2010) - DOŠS 
 

 - k navrhovanej lokalite-  L 12  nemáme pripomienky 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 (20.04.2010) – DOŠS  
 - nemá pripomienky. 0 
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 činnosti na bývanie v kontakte s riešeným 
územím. 

A, predmetom 
Zmeny 05a/2009 
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11. Obvodný úrad v Galante, Odbor krízového riadenia – DOŠS  
 - nevyjadril sa (doručenka prevzatá19.04.2010) 0 
12. Obvodný úrad životného prostredia v Galante – DOŠS  
 - nevyjadril sa (doručenka prevzatá19.04.2010) 0 
13. Obec Veľká Mača- DO   
 - nevyjadrila  sa (oznámenie prevzaté19.04.2010) 0 
14. Slovenská správa ciest Bratislava  
 - nevyjadril sa (oznámenie prevzaté19.04.2010) 0 
15. Západoslovenská vodárenská spol., a.s. Nitra, Bratislava – DPO  
 - nevyjadril sa (doručenka prevzatá20.04.2010) 0 
16. 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 

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

 

 - nevyjadrila sa (doručenka prevzatá19.04.2010) 0 
18. 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 

19.  Orange Slovensko, Bratislava - DPO  
 - nevyjadrila sa (doručenka prevzatá19.04.2010) 0 
20.  T Mobile Slovensko a.s., Bratislava (21.04.2010) – DPO   
 - nemáme pripomienky  0 
21. Slovenský pozemkový fond Bratislava  – DPO   

  - nevyjadril sa (oznámenie prevzaté19.04.2010) 0 
 
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 
                       BV – stanovisko (pripomienka) sa berie na vedomie 
                       0 – stanovisko bez pripomienok , resp. nevyjadril sa   
 
Vypracovala : Ing. Anna Halabrínová, 21.05.2010 



KRAJSKY STAVEBNY URAD TRNAVA
oDBoR tznvrunno prANovANrA

Koll6rova 8, 917 02 Trnava

MESTS KY U i } , ,U I}

Do$lo: f i3 -*#"I l t l l*
ao

VaSe Cislo/zo dia
3738/UPaSP469 12010 I 21.04.2010

o

Na5e Iislo
KSU-OUP-0060 1 I 20 t0 lTi

Mesto Sered'
v zastfipeni primitorom mesta
N6mestie republiky ll7 6110
926 0l Sered'

Vybavuje/ linka
Ing. Tichl'/ 394

o

Trnava
01.06.2010

Vec
Preskfmanie n6vrhu rizemnopl6novacej dokument6cie ,,Uzemn;f pl6n mesta Sered -

Zmeny a doplnky 5b12009" v zmysle $ 25 z6k.ona (,. 5011976 Zb. o fzemnom pl5novanf a
stavebnom poriadku v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len stavebny zakon)

Krajsk6mu stavebn6mu riradu Trnava, odboru rizemn6ho pl6novania bola dia 25. 05.
2010 dcrudenil Ziadost: IV{esta.Sered'.v zastupeni piirndtoror*ffie@skuinanis.-

- sriladu obsahu n6vrhu rizemnoplilnovacej dokument6cie (dalej len UPD) ,,IJzemny
pl6n mesta Sered' - Zmeny adoplnky 5b12009" so zSvaznou dastou UPD vy55ieho
stupna,

- sirladu postupu obstarania a prerokovania UPD s prislu5nlfrni pr6vnymi predpismi,
- sriladu n6vrhu UPD so zadanimrizemn6ho planu (dalej len UPN) obce Sered',
- sirladu nfvrhu UPD s rozsahom UPN obce Sered',
- sriladu zdvitznq dasti UPD navrhovanej na vyhlSsenie v5eobecne zdvaznym

nariadenim s $ 13 stavebn6ho zhkona.

Prilohy Ziadosti tvorili: UPD ,,IJzemny pl6n mesta Sered' - Zmeny a doplnky
5b12009" - upraven6 v zmysle pripomienok, spr6va o postupe obstar6vania, ozninrrenie
o vyveseni a zveseni n6vrhu, doklad o prerokovani n6vrhu s dotknutyni pr6vnic[imi,
fyzickymi osobami a dotknutjnni orgarizirciami a org5nmi St6tnej spr6vy - k6pie dorudeniek,
pripomienky privnickych a fyzicklch os6b, org6nov StStnej spr6vy a St6tnych organizhcii
z prerokovania nSvrhu - k6pie stanovisk, vyhoclnotenie pripomienok a stanovisk, n6vrh VZN
mesta, ktorfm sa vyhlasuje zhvaznh dast' UPD, vyjadrenie Krajsk6ho riradu Zivotndho
prostredia v Trnave, stanovisko Regionilnehcl riradu verejn6ho zdravotnictva so sidlom
v Galante, dohoda medzi obcou a odborne spOsobilou osobou o obstar6vani UPD a doklad
o odbornej sp6sobilosti obstar5vatefa.

UPD ,,IJzemny pl6n mesta Sered' - Zmeny a doplnky 5b12009" spracoval na
objedn6vku Mesta Sered', Ing. arch. Lubor NeStdk a kolektiv autorov v mSji 2010. UPD je
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spracovan6
podkladoch a UPD. Odbome sp6sobil6 osoba na obstar6vanie UPD je Ing. Anna HalabrinovS.

Krajs[f stavebnli rirad Trnava, odbor izemnlho pl6novania, ako prislu5nljr org6n
rizemn6ho pl6novania preskrimal predloZen6 podtlady a doklady. Nakol'ko v doteraj5om
procese obstarania, spracovania a prerokovania UPD tunajSi irrad nezistil zo strany Mesta
Sered' v zastfpeni primdtorom mesta poruSenie prisluSnych pr6vnych predpisov platnych na
riseku rizemn6ho pl6novania, vydhva vzmysle $ 25 ods. 1 stavebn6ho zhkona kLIPD
,,uzemny pl6n mesta sered' - lmeny a doplnky 5b12009" nasledovn6 stanovisko:

- obsah n6vrhu UPD ,,Uzemny.pl6n mesta Sered' - Zmeny adoplnky 5b12009" je v
srilade so zdvaznou dast'ou UPD vy55ieho stupila - tj. so zitvaznou dast'ou UPN
VUC Trnavsky kraj, .

- obsah n6vrhu UPD ,,Uzemnf pl6n mesta Sered' - Zmeny a doplnky 5b12009" a spOsob
jeho obstarania aprerokovania je v srilade s prislu5nlfirni pr6vnymi predpismi,

- n6vrh UPD ,,Uzemny plan mesta Sered' - Zmeny a doplnky 5b/2009* je v sflade so
zadanimllPN obce Seied',

- n6vrh IJPD ,,IJzemn;f plin mesta Sered' - Zmeny a doplnky 5b12009" je v srilade
s rozsahom UPN obce v zmysle ustanoveni $ 17 vyhl65ky d. 551200I Z. z.
o fzemnoplSnovacich podkladoch a [JPD,

- zhvaznt dast' UPD ,,uzemny pl6n mesta Sered' - zmeny a doplnky 5b12009"
navrhovanS na vyhlSsenie v5eobecne z|vaznym prAvnym predpisom je v srilade s $ 13
stavebn6ho zitkona.

Vzhfadom na vySSie uvedend odporudame mestsk6mu zastupitelstvu Mesta Sered'
schv6lit'predloZenri IJPD ,,Uzemnf plan mesta Sered' _ Zmeny-adoplnky 5b12009".

Z\rovei pripominame obstar6vatefovi jeho povinnost' zabezpedit' uloZenie UPD v
srilade s $ 28 stavebn6ho zhkona.

Ing.
prednosta Kraj vebn6ho iradu

Trnav
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