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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie obce  

„Územný plán mesta Sereď- Zmeny a doplnky č. 2/2016“ 
(Návrh) 

 
 

1.  Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 
plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
OÚ-TT-OVPB1-2016/025468/Há zo dňa 26.08.2016 
 
a) žiadne pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.2/2016 

- 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. 2/2016 - 
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.   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Krížna 42, 832 47 Bratislava  

č.ASM-77-2028/2016 zo dňa 04.08.2016 
 

a) Požadujeme zachovať všetky vojenské objekty v riešenom území mesta 
Sereď  a rešpektovať ich ochranné pásma. 
Berie na vedomie, územie riešených zmien a doplnkov nezasahuje do vojenských 
objektov a ich ochranného pásma  
 

b) Vojenské objekty budú aj naďalej dlhodobo využívané ozbrojenými silami, je 
nevyhnutné rešpektovat' ich ochranné pásma a túto skutočnosť je treba zohľadniť aj 
pri riešení celkovej koncepcie dopravy na celom území mesta Sered'. 
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Berie na vedomie, predmetnými zmenami a doplnkami sa nezasahuje do 
vojenských objektov a ich ochranného pásma ani do koncepcie celkovej dopravy 
na území mesta 
 

c) Z hľadiska dlhodobých zámerov Ozbrojených síl SR je nutné pri obstarávaní 
územnoplánovacej dokumentácii prihliadať na všetky aspekty akýchkoľvek 
zásahov s možným vplyvom na dislokáciu a činnosť OS SR na území mesta Sered', 
najmä na priestory a objekty dislokácie OS SR, ich ochranné pásma a 
zachovania stálych osobitných zariadení v mostových konštrukciách a pozemných 
komunikáciách. 
Berie na vedomie, územie riešených zmien a doplnkov nezasahuje do vojenských 
objektov a ich ochranného pásma 
 

d) Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných 
celkov navrhovaného ÚPN mesta Sereď požadujeme zabezpečiť prejazdnosť 
(obslužnosť) komunikácie R1, I/62 a miestne komunikácie na uliciach Kasárenská a 
ulice Ku Kempingu v úseku plánovaného záberu ÚPN mesta Sered' o minimálnej šírke 
jedného jazdného pruhu 3,5 m. 

  Berie na vedomie, územie riešených zmien a doplnkov nezasahuje do vojenských     
objektov a ich ochranného pásma 
 

e) Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných 
celkov ÚPN mesta Sered' požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) železničnej 
trate číslo 133 (Galanta — Leopoldov) zabezpečiť prejazdnosť daného úseku 
minimálne v jednej železničnej koľaji. 

     Berie na vedomie 
 

f) Pri dopravných obmedzeniach na komunikáciách zasiahnutých záberom plánovaných 
stavebných celkov navrhovaného ÚPN mesta Sered' postupovat' v zmysle §7 a §24, 
ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.) 

     Berie na vedomie 
 

g) Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s 
obmedzeniami v úsekoch záberu navrhovaných stavebných celkov navrhovaného 
ÚPN mesta Sered'. 
Berie na vedomie 
 

h) Začiatok a koniec plánovaných jednotlivých stavebných celkov a dopravných 
obmedzení, ktoré tvoria navrhovaný ÚPN mesta Sered', oznámiť priamo na Odbor 
vojenskej dopravy Úradu logistického zabezpečenia OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail:dicvd@mil.sk. 

     Berie na vedomie 
 

i) Zaslať PD pre všetky stavebné celky (stavby), ktoré sú zahrnuté v ÚPN mesta Sered' 
pre každý stupeň konania na vyjadrenie. 
Berie na vedomie 
 

mailto:dicvd@mil.sk.
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3.Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného 
plánovania a životného prostredia, P.O.Box 128, Starohájska č.10, 917 01 Trnava 
č. 05860/2016/OUPaŽP-2/So zo dňa 16.08.2016 
 

       Stanovisko TTSK - odboru územného plánovania a životného prostredia: 
a) Po oboznámení sa s predkladaným dokumentom „Zmeny a doplnky č.2/2016 ÚPN M Sereď  

môžeme konštatovať, že nakoľko predmetná plocha nadväzuje na juhozápadný okraj 
výrobného územia v priemyselnej zóne Nový Majer – juh, ktorá je v súlade s platným 
Územným plánom regiónu TTSK, TTSK - odbor územného plánovania a životného 
prostredia súhlasí s predkladaným dokumentom a nemá k nemu pripomienky. 
Berie na vedomie, súhlasí bez pripomienok  

       
4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných  zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 
Trnava 
OU-TT-OSZP1-2016/025769/Ma  zo dňa 17.08.2016 
 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny akceptujeme navrhovanú zmenu a neuplatňujeme si 
žiadne zásadné pripomienky. 
Berie na vedomie, súhlasí bez pripomienok  
 

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

     OU-TT-OOP4-2017/016345 zo dňa 03.05.2017, oprava OU-TT-OOP4-2017/028683 zo 
dňa 06.09.2017 

 
     Súhlas udeľuje za dodržania nasledovných podmienok: 
1. Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky 

a jej umiestnenie určí Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, 
2. Pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať Okresný úrad Galanta, pozemkový 

a lesný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 
v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. spolu s geometrickým plánom na odčlenenie 
pozemkov určených na zástavbu.  

3. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 
220/2004 Z. z. rozhodne o výške odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa 
Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z.“). 

4. Pri realizácii záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 
minimalizovať jej zábery, nenarušovať organizáciu poľnohospodárskej pôdy v 
poľnohospodárskej krajine, neobmedzovať obrábateľnosť a prístupnosť pozemkov, 
zabraňovať drobeniu pozemkov. 

5. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v rozhodnutí o trvalom odňatí 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel stanoví podmienky a úlohy, ktoré 
nie sú uvedené v tomto súhlase. 

 
      Berie na vedomie, súhlasí  
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6. Krajský pamiatkový úrad  Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
    KPUTT-2016/18430-3/64523/HOR zo dňa 22.08.2016 
 

        Súhlasí s nasledovnou podmienkou :  
Do záväznej časti predmetnej územnoplánovacej dokumentácie žiadame zapracovať 
nasledovnú podmienku z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk: 
„Z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov na riešenom území musí byť 
v jednotlivých etapách realizácie nového rozvojového zámeru splnená nasledovná 
podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  a zákona č. 49/2002 Z .z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov: 
„Investor /stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si od Krajského 
pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania 
vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so 
zemnými prácami (budovanie komunikácií, technická infraštruktúra, pozemné stavby, 
atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu 
archeologických nálezísk ako aj k porušeniu doposiaľ neevidovaných archeologických 
nálezov a nálezísk. O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje Krajský 
pamiatkový úrad Trnava v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov.“ 

     Akceptuje - uvedená podmienka je už zapracovaná v platnej záväznej časti    ÚPN-
M Sereď 

7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 
77 Trnava 
č.KRHZ-TT-OPP-507-001/2016 zo dňa 03.08.2016 

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. 

         Berie na vedomie - uvedená požiadavka je už zapracovaná v platnej záväznej   
časti    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 

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

2352/62, 924 81 Galanta 
č.1536/2016Pa  zo dňa 25.08.2016 
 
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. 2/2016 - Návrh“  s a    s ú h l a s í .  

          Berie na vedomie, súhlasí bez pripomienok  
 
9.  Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová 

Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
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Stanovisko neuplatnil 
 

10.  Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36     
Galanta 
č. OU-GA-OKR-2016/008715-02 zo dňa 03.08.2016 

 
Obstaranie Zmien a doplnkov č.2/2016 bolo vyvolané potrebou rozšíriť priemyselnú 
zónu 'Nový Majer - juh v katastrálnom území Sereď juhozápadným smerom na výrobné 
a skladovacie účely. Územie, ktoré je navrhnuté na zmenu funkčného využívania, 
je v súčasnosti poľnohospodárskou pôdou a nadväzuje na juhozápadný okraj 
priemyselnej zóny Nový Majer - juh v urbanistickom obvode č.5. 

Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č.2/2016 územného plánu mesta je 
zosúladenie zámeru lokalizovať funkciu výroby a skladov v riešenom území s 
urbanistickou koncepciou územného plánu mesta. Riešené územie sa Zmenami a 
doplnkami č.2/2016 preradí z územia poľnohospodárskej krajiny medzi územia, ktoré 
budú v návrhovom období využívané na funkciu výroby a skladov. 

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 ŽP SR č. 5512001 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 zmys1e §139a ods. (10), písm. m) zákona č. 
0/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.. 

    Berie na vedomie - uvedená požiadavka je už zapracovaná v platnej záväznej časti    
ÚPN-M Sereď  

11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba       
1408/31, 924 36 Galanta 

        Č. OU-GA-OSZP-2017/000775 zo dňa  22. júna 2017 

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 
2/2016“ uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente sa nebude posudzovať 
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podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu a z požiadaviek účastníkov procesu posudzovania 
strategického dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré bude potrebné 
zohľadniť v schvaľovacom, resp. povoľovacom procese činností, ktoré budú súčasťou 
nového funkčného využitia lokality, predstavujúcej zmenu územného plánu obce: 

1. Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky 
a jej umiestnenie určí Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, 

2. Pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať Okresný úrad Galanta, pozemkový 
a lesný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 
v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. spolu s geometrickým plánom na odčlenenie 
pozemkov určených na zástavbu.  

3. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 
220/2004 Z. z. rozhodne o výške odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy 
podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z.“). 

4. Pri realizácii záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 
minimalizovať jej zábery, nenarušovať organizáciu poľnohospodárskej pôdy v 
poľnohospodárskej krajine, neobmedzovať obrábateľnosť a prístupnosť pozemkov, 
zabraňovať drobeniu pozemkov. 

5. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v rozhodnutí o trvalom odňatí 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel stanoví podmienky a úlohy, ktoré 
nie sú uvedené v tomto súhlase. 

6. Zachovať vojenské objekty v riešenom území mesta a rešpektovať ich ochranné pásma. 
7. Vojenské objekty budú naďalej dlhodobo využívané ozbrojenými silami, je nevyhnuté 

rešpektovať ich ochranné pásma a túto skutočnosť je treba zohľadniť aj pri riešení 
celkovej koncepcie dopravy na celom území mesta Sereď. 

8. Z hľadiska dlhodobých zámerov Ozbrojených síl SR je nutné pri obstarávaní 
územnoplánovacej dokumentácii prihliadať na všetky aspekty akýchkoľvek zásahov 
s možným vplyvom na dislokáciu a činnosť OS SR na území mesta Sereď, najmä na 
priestory a objekty dislokácie OS SR, ich ochranné pásma a zachovania stálych 
osobitných zariadení v mostových konštrukciách a pozemných komunikáciách. 

9. Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných 
celkov navrhovaného ÚPN mesta Sereď zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) 
komunikácie R1, I/62 a miestne komunikácie na uliciach Kasárenská a ulice Ku 
Kempingu v úseku plánovaného záberu ÚPN mesta Sereď o minimálnej šírke jedného 
jazdného pruhu 3,5 m. 

10. Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných 
celkov navrhovaného ÚPN mesta Sereď zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) železničnej 
trate číslo 133 (Galanta – Leopoldov) zabezpečiť prejazdnosť daného úseku minimálne 
v jednej železničnej koľaji. 

11. Pri dopravných obmedzeniach na komunikáciách zasiahnutých záberom plánovaných 
stavebných celkov navrhovaného ÚPN mesta Sereď postupovať v zmysle § 7 a § 24 
písm. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984 Zb., § 10 ods. 6, písm. b). 
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12. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami 
v úsekoch záberu navrhovaných stavebných celkov navrhovaného ÚPN mesta Sereď. 

13. Začiatok a koniec plánovaných jednotlivých stavebných celkov a dopravných 
obmedzení, ktoré tvoria navrhovaný ÚPD mesta Sereď, oznámiť priamo na Odbor 
vojenskej dopravy úradu logistického zabezpečenia OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail:dicvd@mil.sk. 

14. Zaslať PD pre všetky stavebné celky (stavby), ktoré sú navrhnuté v ÚPN mesta Sereď 
pre každý stupeň konania na vyjadrenie. 

15. 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.  

16. 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. 

17. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, 
v znení neskorších predpisov. 

18. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia vydáva záväzné stanovisko ako 
dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 
ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. 
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 
v znení neskorších predpisov. 

19. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

20. V ďalšom stupni povoľovania stavieb v priemyselnej zóne predložiť orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva projektové dokumentácie k vyjadreniu podľa § 99 
ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, v ktorých budú vyšpecifikované druhy odpadov 
vznikajúce pri výstavbe a prevádzke, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2015 Z. 
z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

21. Odporúčame v regulatívoch stanoviť, aké výroby sú pre Mesto Sereď neprípustné 
s ohľadom na doterajšie množstvo a druhy znečisťujúcich látok emitovaných do 
ovzdušia. Vymedzenie sa môže určiť na základe stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia uvedenej v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.  

        Berie na vedomie 
 
12. Obec Šintava, Obecný úrad  Šintava, 925 51 Šintava č.244 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
13. Obec Vinohrady nad Váhom, Obecný úrad Vinohrady nad Váhom, 925 55  

Vinohrady nad Váhom č.355 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
14. Obec Veľká Mača, Obecný úrad  Veľká Mača, Sereďská č.137, 925 32 Veľká 

Mača 
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         Stanovisko nebolo doručené  
 
15. Obec Majcichov, Obecný úrad  Majcichov, 919 22 Majcichov č.606 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
16. Obec Hoste, Obecný úrad  Hoste, 925 45 Hoste č.93 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
17. Obec Vlčkovce, Obecný úrad Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č.15 
         č.689/2016 zo dňa 01.08.2016 
         Nemá pripomienky  
         Berie na vedomie 
18. Obec Križovany, Obecný úrad Križovany, 919 24  Križovany č.1 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
19. Obec Šúrovce, Obecný úrad Šúrovce, Nová č. 5, 919 25 Šúrovce 

Stanovisko nebolo doručené  
 

20. Obec Dolná Streda, Obecný úrad Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda č.650 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
21. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53    

Trnava 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
22. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra,  Nábrežie za hydrocentrálou 

4,   949 60 Nitra 
           Č.47033/LNe-23/2016 zo dňa 09.08.2016  

    K predmetným ZaD č.2/2016 nemáme pripomienky 
    Berie na vedomie 

 
23. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, P. Pazmánya 4, 927 01 Šaľa 

     Stanovisko nebolo doručené  
 

24. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., RC/LC Západ, Mlynské Nivy      
44/b, 825 11 Bratislava 26 
DPSMK zo dňa 26.08.2016 

     
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. 

mailto:anna.halabrinova@sered.sk
mailto:ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk
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Akceptuje v rozsahu riešenia zmien a doplnkov UPD. 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 
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  

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

25. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
          Stanovisko nebolo doručené  
 
26. Slovak telekom  a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

     č.BA-38708/2016 zo dňa 10.08.2016 
 

             K vypracovanej územnoplánovacej dokumentácií dávame nasledovné pripomienky: 
a) Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v záujmovom území prevádzkuje a spravuje podzemné a 

nadzemné telekomunikačné optické a metalické vedenia, technologické zariadenia, 
BTS základňové stanice a vysielače, ako súčasť verejnej elektronickej komunikačnej siete 
(d'alej len VEKS). 

Berie na vedomie  
 
b) Telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať, z 

uvedeného dôvodu požadujeme do grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zakresliť 
a zapracovať všetky jestvujúce trasy a polohy telekomunikačných vedení a zariadení 
nachádzajúce sa v záujmovom území. Zakreslenie telekomunikačných vedení a zariadení je 
možné získať po vyplnení žiadosti na webovej aplikácii www.telekom.sk /Môj Telekom 
- Pomoc a podpora Ostatné Informácie pre stavebníkov a developerov/. 

Akceptuje v rozsahu riešenia zmien a doplnkov ÚPD 
 

c) Telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle § 68 
zákona č. 351/2011 Z. z, o elektronických komunikáciách. Pri umiestňovaní zástavby, 
technickej infraštruktúry alebo iných činností v blízkosti telekomunikačných vedení a 
zariadení požadujeme rešpektovať ich ochranné pásma a dodržať ustanovenia § 65 
zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách o ochrane proti rušeniu a 
dodržať príslušné technické normy. 

Akceptuje, ochranné pásma sú stanovené v platnom ÚPN-M Sereď 
 
d) Kolízie s telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami požadujeme, riešiť prekládkou 

dotknutých telekomunikačných vedení a zariadení na náklady investora, podl'a 
požiadaviek Slovak Telekom, a.s., na základe samostatne vypracovanej projektovej 
dokumentácie. 

Berie na vedomie, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie povinnosť stavebníka 
 

http://www.telekom.sk/
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e) Zakazuje sa zriaďovanie skládok materiálu a zriad'ovanie stavebných dvorov počas 
výstavby na existujúcich podzemných telekomunikačných vedeniach a zariadeniach. 

Berie na vedomie, povinnosť stavebníka  
 
f) V rámci plánovaného rozvoja záujmového územia je potrebné, do územnoplánovacej 

dokumentácie navrhnúť a zapracovat' napojenia jednotlivých riešených lokalít na VEKS. 
Samotné body napojenia na VEKS, určíme na základe písomnej žiadosti. Vo veci 
doriešenia napojenia navrhovanej investičnej výstavby na VEKS, Vám odporúčame v 
predstihu osloviť naše „ Biznis developer - mass marketingové oddelenie" cez e-mail 
developeri@telekom.sk 

Berie na vedomie, predmetné zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď neriešia napojenie na 
VEKS 

 
27. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
          Stanovisko nebolo doručené  
 

28. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 
         Stanovisko nebolo doručené  
 
29. SWAN, a.s., Borská č.6, 841 04 Bratislava     

 
30. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., REBOD SK, a.s., 900 26  Nová Dedinka  

OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 
           Č. CS SVP OZ PN 74/2017/1/CZ 359/220 zo dňa 04.01.2017 

          V rámci plánovania a pri realizácii rozvojových zámerov v rozvojovej lokalite V-22 
žiadame rešpektovať a do príslušných častí smernej a záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie doplniť: 
• Kap. B.11. Návrh verejného technického vybavenia, Kap. Vodné hospodárstvo 
• Kap. C.1.2. Záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy  
Predložený návrh Zmeny a doplnku č.2/2016 mení funkčné využitie nezastavaných 
plôch (poľnohospodárska pôda) na zastavané (priemyselná zóna- výrobné  skladovacie 
účely) so zvýšeným podielom spevnených plôch, čo môže mať priamy vplyv na 
odtokové pomery v území s možným zväčšovaním extrémnosti prietokov v koryte vodného 
toku Derňa. Kapacita koryta vodného toku Derňa je v období zvýšených zrážok 
naplnená a môže dochádzať k vybreženiu vody z koryta toku. 
I keď predložená Zmena a doplnok č.2/2016 ÚPN mesta Sereď nerieši požiadavky, ktoré 
vzniknú na vypúšťanie dažďových vôd z predmetnej lokality, upozorňujeme Vás, že realizácia 
navrhovaného zámeru bude možná len v prípade, ak sa zabezpečí dostatočné zadržanie 
dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku z územia tak, aby odtok z daného územia nebol 
zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej výstavby infiltrácia dažďových vôd, retencia 
dažďovej vody, retenčné nádrže s regulovaným odtokom s možnosťou kontrolovane 
len v minimálnom množstve vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky a pod. 
Akceptuje  
 
Vypúšťanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodného toku Derňa bude 
možné len na úrovni prirodzeného odtoku z predmetného územia. 

mailto:developeri@telekom.sk
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Akceptuje  
 
Odvádzanie dažďových vôd z navrhovanej výstavby žiadame riešiť v rámci pozemku investora 
stavby. 
Akceptuje  
 
V rámci navrhovaného nového rozšírenia priemyselného parku žiadame naďalej rešpektovať 
podmienky z vyjadrenia našej organizácie vydaného pod zn. CZ 30560/210/2008 zo dňa 
10.11.2008, ktorý Vám v prílohe zasielame. Maximálne povolené vypúšťané 
množstvo z celého priemyselného areálu do vodného toku Derňa Q=150 l/s musí 
byť dodržané aj v prípade rozšírenia priemyselného areálu rozvojovej lokality V-22. 
S navýšeným odvádzaním dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodného toku 
Derňa nebudeme súhlasiť. 
Akceptuje  
 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na 
čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z. z. a NV SR č.269/2010 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 
Berie na vedomie  
 
Ďalej Vás upozorňujeme, že v prípade návrhu vypúšťania splaškových odpadových vôd 
(ČOV) z riešeného územia V-22 do vodného toku Derňa nebudeme súhlasiť. 
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z riešeného územia V-22 požadujeme riešiť 
do verejnej kanalizácie. 
Akceptuje   
 
Rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z v znení neskorších predpisov, Zákon 
č.7/2010 o ochrane pred povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102 „Úpravy 
riek a potokov" a pod. 
Berie na vedomie  
 
Prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s 
STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi". 
Berie na vedomie  
 
Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich 
ochranného pásma požadujeme a odsúhlasiť s našou organizáciou. 
Berie na vedomie  

 

31. REBOD SK, a.s., 900 26  Nová Dedinka  
         Stanovisko nebolo doručené  
 
Vypracovala : Ing. Anna Halabrínová, 18.09.2017 
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