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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie obce  

„Územný plán mesta Sereď- Zmeny a doplnky č.3/2016“ 
(Návrh) 

 
 

 
1. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
OÚ-TT-OVPB1-2016/027487/Há zo dňa 12.09.2016 

 
a) žiadne pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.3/2016 

- Návrh " nemáme,  
b) 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, pripadne odporúčame k uvedenému 
prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho orgánu územného plánovania, 

c) pred predložením ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 3/2016 - 
Návrh " mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Sereď povinné požiadať     
tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN mesta podľa § 25 ods. l stavebného zákona,   
inak je ÚPN v celom rozsahu neplatný, 

d) k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona pred1oží 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, pripadne 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, súhlas 
na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona NR. SR č. 220/2004 Z. 
z. vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dohodu medzi 
Mestom Sereď, v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobi1ou na 
obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa. 
Berie na vedomie 

 
2. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného 

plánovania a životného prostredia, P.O.Box 128, Starohájska č.10, 917 01 Trnava 
č. 05907/2016/OUPaŽP-2/So zo dňa 25.06.2016 
 

           Stanovisko TTSK - odboru územného plánovania a životného prostredia: 
odbor územného plánovania a životného prostredia súhlasí s predkladaným dokumentom 
a nemá k nemu pripomienky. 
Berie na vedomie 
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3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných  zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 
Trnava 
OU-TT-OSZP1-2016/027138-Pt  zo dňa 24.08.2016 
 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny akceptujeme navrhovanú zmenu a neuplatňujeme si 
žiadne zásadné pripomienky 
Berie na vedomie    
 

4. Okresný úrad  Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva 
Vajanského 22, 917 01 Trnava  

      OU-TT-OOP4-2016/028291 zo dňa 07.09.2016 
 

Nemá k predloženému návrhu  Územného plánu mesta Sereď – Zmeny a doplnky č.3/2016 
z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky. 
Berie na vedomie 

 
5. Krajský pamiatkový úrad  Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
    KPUTT-2016/19321-3/68726/HOR zo dňa 09.09.2016 
 

Nemá pripomienky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z.  
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

      Berie na vedomie 

6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 
77 Trnava 
č.KRHZ-TT-OPP-526-001/2016 zo dňa 19.08.2016 

a) 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. 
Akceptuje, riešené v platnom ÚPN-M Sereď 

 
b) 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, podrobnejšie riešenie bude v následnom stupni projektovej 
prípravy 

 
7.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská cesta 

2352/62, 924 81 Galanta 
č.1625/2016 Pa  zo dňa 12.10.2016 
 
Žiadosti   žiadateľa  s a   v y h o v u j e  a s návrhom   územnoplánovacej   dokumentácie  
„Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 3/2016 - Návrh“  s a    s ú h l a s í .  

       Berie na vedomie 
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8.  Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová 
Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
 
Stanovisko neuplatnil 
 

9.  Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36     
Galanta 
č. OU-GA-OKR-2016/009597-02 zo dňa 05.09.2016 
 
Nové funkčné využitia v uvedenej lokalite vytvára nové podmienky na riešenie 
a zabezpečenie úloh a opatrení na úseku civilnej ochrany. Jedná sa o 
vytvorenie a zabezpečenia podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a 
majetku a na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vzniku 
mimoriadnych udalostí v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Preto je potrebné v rámci 
spracovania následných stupňov projektovej dokumentácie rozpracovať a 
konkretizovať ochranu budúcich zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti ukrytím s dôrazom na nové funkčné využitie v riešenej lokalite. 
Pri riešení úloh na tomto úseku dodržiavajte zásady vyhlášky MV SR č. 532/2006 
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, 
pričom sa jedná o určenie druhov, počtov a kapacít ochranných stavieb ako aj ich 
umiestnenie v stavbách (§ 4 ods. 2, 3, 4 citovanej vyhlášky MV SR). 
Uvedené požiadavky treba do územnoplánovacej dokumentácie zapracovať tak, ako je 
to stanovené v §12 ods. (4) písm. 1), vyhlášky MZP SR č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, kde do časti 
verejného dopravného a technického vybavenia sú zahrnuté aj ochranné 
stavby civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle §139a ods.(10), písm.m) 
zákona č.50/1976 Zb. v znení zákona č.237/2000 Z.z. 

      Akceptuje, riešené v platnom ÚPN-M Sereď  
     

10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba       
1408/31, 924 36 Galanta 
Rozhodnutie OÚ GA č. OU-GA-OSZP-2016/009402  zo dňa 29.09.2016                           
           
 Navrhovaný strategický dokument „Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 
3/2016“ uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente  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.  

    Berie na vedomie       
 
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, P. Pazmánya 4, 927 01 Šaľa 
         Č.52122/LNe-23/2016 zo dňa 05.09.2016  
         K predmetným ZaD č.3/2016 nemáme pripomienky 
         Berie na vedomie 
 
12. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., RC/LC Západ, Mlynské Nivy      

44/b, 825 11 Bratislava 26 
DPSMK zo dňa 26.08.2016 
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    Spoločnosť SPP — distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 441b, Bratislava, IČO: 
35910739 (ďalej aj ako „SPP-D"), ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa 
ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zároveň ako dotknutý orgán podľa 
ustanovení zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podáva nasledovné vyjadrenie. 
Rozsah riešených zmien:  
Plocha ZU-09 zmena regulatívu pre funkčnú plochu zmiešané územie s 
občianskou vybavenosťou a bývaním. 
Upozorňujeme:  
- na chýbajúce zakreslenie existujúcich NTL plynovodov v riešenej ploche vid'.    

príloha e-mailu, 
- žiadame rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení. 
a) 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 emaiIu, na e-mai1ovú adresu: 
anna.halabrinova@sered.sk. Existujúce plynárenské zariadenia je 
nevyhnutné zakresl iť do UPN-0 .  V prípade ak so znázornením 
umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu 
doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, 
kontaktujte nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: 
ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zaslanie znázornenia   
umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme. 
Akceptuje - Pri riešení zmien a doplnkov väčšieho rozsahu územia mesta budú 
plynárenské zariadenia zakreslené podľa predložených podkladov SPP-D. 
 

b) 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 riešenia zmien a doplnkov ÚPD 
 

c) 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  
 

d) 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  
 

e) 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 

mailto:anna.halabrinova@sered.sk
mailto:ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk
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neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom 
pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa 
siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie 
stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová 
dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, 
informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, 
terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe 
žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.sppdistribucia.sk 
Berie na vedomie  
 

f) 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  
 

g) O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D 
(plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení 
katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- 
distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pracovisko LC 
údržby - Nitra, Komárno, Galanta. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení 
plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené 
na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk 
Berie na vedomie  
 

h) 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  
 

i) 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 uskutočneniu stavieb 
v riešenom území. 
Berie na vedomie  

 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
           
        Stanovisko nebolo doručené  

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/

