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Číslo: 90/4307/ÚPaSP 297/2016/2017/2018- roz.                             V Šintave dňa 29.01.2018     

 

 

 

 

Vec:  Mesto Sereď so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 306 169  

  - návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o  umiestnení  stavby a využívaní územia „Tenisový  

    areál Sereď “ 

     

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

 

     Navrhovateľ Mesto Sereď so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 

306 169, podal dňa 01.04.2016 na Obecný úrad v Šintave návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby a využívaní územia  „Tenisový areál Sereď“,  na  pozemkoch parc. č. 

5/1, 5/4, kat. úz. Sereď. Stavebné objekty: SO 01 Búracie práce a výrub drevín, SO 02 

Komunikácie a spevnené plochy, SO 03 Antukové kurty, SO 04 Sadové úpravy, SO 05 

Areálové rozvody NN a VO, SO 06 Areálové rozvody vody a kanalizácie, SO 07 Malá 

architektúra a mobiliár, SO 08 Tenisový klub, SO 09 Závlaha areálu, studňa.         

 

     Obec Šintava, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

a na základe určenia stavebného úradu Krajským stavebným úradom Trnava, odborom 

stavebného poriadku č. 48/URČ/2005/Kos zo dňa 15.2.2005, posúdil návrh podľa § 37 

stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, posúdil námietky a vyjadrenia 

účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 

 

     Podľa § 39, § 39a, § 39b ods. 5 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona   v y d á v a   územné rozhodnutie 

 

rozhodnutie o využívaní územia zlúčené  

s rozhodnutím o umiestnení stavby 

  

 „ Tenisový areál Sereď “ 
 

na pozemkoch parc.č. 5/1, 5/4 k.ú. Sereď, vedených na LV č. 591, (parc.č. 5/1- ako ostatná 

plocha, parc.č. 5/4 ako zastavaná plocha a nádvorie, na pozemku parc.č. 5/4 je stavba súp.č. 

4299, pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce).     
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      Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši športový areál pre tenis 

s vybavenosťou a spojenie na okolitú štruktúru parku s pripojením na existujúce inžinierske 

siete.  

 

Stavebné objekty:  

SO 01   Búracie práce a výrub drevín 

SO 02   Komunikácie a spevnené plochy  

SO 03   Antukové kurty  

SO 04   Sadové úpravy  

SO 05   Areálové rozvody NN a VO  

SO 06   Areálové rozvody vody a kanalizácie  

SO 07   Malá architektúra a mobiliár  

SO 08   Tenisový klub  

SO 09   Závlaha areálu, studňa         

 

Plošné bilancie a kapacitné údaje stavby 

Plocha pozemku:       
 

Parcela č. 5/1                                    7591 m
2
    

Parcela č. 5/4                                    35     m
2 

Celková plocha riešeného územia   7626 m
2 

 
Zastavaná plocha objektom Tenisového klubu (SO 08):   119,0 m

2 

Plocha komunikácie:                                                          230,0 m
2 

Plocha parkovísk:                                                               75,0 m
2 

Celkový počet navrhovaných parkovacích státí v areáli:   6 ks 

Plocha so zatrávňovacou dlažbou:                                     996,0 m
2 

Plocha kríkových porastov:                                               700,0 m
2 

Plocha parkového trávnika:                                               1586,0 m
2 

Plocha antukových kurtov:                                                2694,0 m
2 

Plocha s Maro PU antukou:                                               1040,0 m
2 

Asfaltová plocha:                                                               176,0 m
2 

Celkový počet kurtov:                                                       5 ks 

 

     Tenisový areál má navrhnutú plochu pre 4 + 1 tenisové antukové kurty (centrálny kurt, 4 

antukové kurty), oplotenie, umelé osvetlenie. V centrálnej časti je umiestnený objekt 

Tenisového klubu s kompletnou vybavenosťou a zázemím areálu. V trávnatých plochách sú 

umiestnené športové plochy ako cvičná stena a plocha pre loptové hry. Riešená je aj statická 

doprava – 6 parkovacích miest pri vstupe. Areál má navrhnuté nové elektro rozvody a verejné 

osvetlenie, rozvody vody a kanalizácie, závlahy a studňu. Plocha je ponechaná bez zmeny 

konfigurácie terénu, komunikácie sú navrhnuté ako dláždené so spevneným obrubníkom so 

zatrávňovacou dlažbou. Kurty sú s antukovým povrchom, centrálny kurt s PU antukou, 

súčasťou kurtov je oplotenie a mobiliár. Súčasťou návrhu je nová výsadba stromov 

v obvodových líniách podporené kríkovým porastom. Bude realizovaná sadová úprava 

a výsadba zelene so zameraním aj na elimináciu hluku vo vonkajšom prostredí.   Areál bude 

doplnený mobiliárom – mobilnými lavičkami, stabilným sedením na centrálnom kurte, 

nádobami na odpad a infotabuľou.    
 
     Centrálny kurt je navrhnutý s rozmermi 18,4 x 36,6 m s tým, že na každej strane je 

priestorová rezerva šírky 3 m. Povrchová úprava je navrhnutá zo špeciálnej Maro PU antuky. 

Obvod kurtu je s oplastovaným oplotením celkovej dĺžky 134 m a výšky 3 m. Centrálny kurt 

bude mať umelé osvetlenie (6 stožiarov výšky 8 m, na každom stožiari 2 natáčacie svietidlá). 
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Súčasťou kurtu je vybavenie – sieť a nosné stĺpiky. Po obvode dlhších strán je navrhnuté 

sedenie vo dvoch radoch na oboch stranách na stabilných lavičkách.  

Plocha s Maro PU antukou: 1040,0 m
2
. 

 
     4 antukové kurty sú navrhnuté ako jeden celok s rozmermi 36,8 x 73,2 m. Obvod kurtu je 

s oplastovaným oplotením celkovej dĺžky 220 m a výšky 3 m. Dva zo štyroch tenisových 

kurtov - kurt č.1 a 2, vzdialenejšie tenisové kurty od zóny bývania budú mať umelé osvetlenie 

(6 stožiarov výšky 12 m, na každom 5 svietidiel), kurty č. 3 a 4 nebudú osvetlené. Súčasťou 

kurtov je 4 x vybavenie – sieť a nosné stĺpiky. Súčasťou kurtov je 8 kusov mobilných lavičiek.  

Plocha antukových kurtov: 2694,0 m
2
. 

  
     Objekt Tenisový klub – je navrhnutý pri centrálnom kurte z južnej strany, je prízemný 

nepodpivničený, obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 17,0 x 7,0 m. Objekt je riešený ako 

drevostavba na základovej železobetónovej doske. Zastrešenie objektu je pultovou strechou so 

spádom v dvoch smeroch a presahom nad terasu s vonkajším sedením. V objekte sa nachádza 

priestor klubovne, šatne s umyvárňou a sprchami, WC, priestor kuchynky so skladom a miesto 

pre potreby na upratovanie. 

Pred objektom je terasa s posedením pod stromom. Južná časť areálu pri vchode je využitá pre 

statickú dopravu – 6 parkovacích miest s jednosmerným prístupom. 
  
     Zásobovanie vodou bude existujúcou vodovodnou prípojkou.. 

     Na pozemku bude vybudovaná nová vŕtaná studňa, ktorá bude slúžiť pre potreby 

zalievania tenisových kurtov a polievanie zelene.   

     Odkanalizovanie objektu tenisového klubu bude kanalizačnou prípojkou do existujúcej 

revíznej šachty verejnej kanalizácie. Dažďová voda zo strechy bude odvádzaná na terén. 

 

  

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Stavebné objekty budú umiestnené na pozemkoch parc.č. 5/1, 5/4, k.ú. Sereď podľa 

priloženej overenej situácie výkres č. C3 v mierke 1:500 a koordinačnej situácie 

výkr.č. C2 v mierke 1:1000 z 2/2016, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

2. Dopravné napojenie – napojenie na ostatnú časť parku je cez pôvodný vstup na 

prístupovej komunikácii od parkovej ul. 
 

3. Vodný zdroj – vŕtaná studňa je v súlade s ust. § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

vodnou stavbou, na jeho uskutočnenie a na odber podzemných vôd z vodného zdroja 

sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy. 
 

4. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 

a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 
 

5. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 73 6005 - 

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.   
 

6. Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k vydaniu 

územného rozhodnutia pod č. 2797/ÚPaSP 162/2016. 

- Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako 

plochy rekreácie a športu, označené funkčným kódom RŠ-5.  

RŠ-5 – plochy športovej vybavenosti: 

 funkcia – športová vybavenosť verejnoprospešná (maloplošné ihriská pre deti 

a dospelých) 
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 prípustné umiestnenie hľadiska a prízemného objektu s nevyhnutným 

vybavením k športoviskám (šatne, hygienické zariadenia, sklad náradia, 

občerstvenie ) s kapacitou, zodpovedajúcou kapacite športovísk (vrátane 

hľadiska), 

 odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na 

pozemku zariadenia.   

- Mesto Sereď súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej 

projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Peter Dolinajec v termíne 02/2016.   

 

7. Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude projekt organizácie 

výstavby. 

   

8. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č. 429/2016 Pa                                                                                      zo dňa 14.03.2016 

   RÚVZ so sídlom v Galante vydal k projektovej dokumentácii pre územné konanie 

„Revitalizácia zámockého parku v Seredi – zmena, SO 05 Športové plochy a ihriská“, k.ú. 

Sereď záväzné stanovisko č. 52/2015 Pa zo dňa 05.032015, v rámci tejto stavby už bol 

tenisový areál posúdený. 

   Po preštudovaný predloženého návrhu sme sa obrátili na Vás so žiadosťou o doplnenie 

Vašej žiadosti, či predložená projektová dokumentácia pre územné konanie stavby, ktorá 

rieši výstavbu tenisového areálu, je identická s už posúdenou dokumentáciou tenisového 

areálu v rámci stavby „Revitalizácia zámockého parku v Seredi – zmena, SO 05 Športové 

plochy a ihriská“, k.ú Sereď, ak nie je identická, doplniť, aké zmeny boli do predloženej 

projektovej dokumentácie zapracované. 

   V liste doručenom na RÚVZ so sídlom v Galante dňa 10.03.2016 uvádzate, že 

predložená projektová dokumentácia je zhodná s dokumentáciou, ktorá bola posudzovaná 

v roku 2015 a nová projektová dokumentácia bola vypracovaná pre vydanie územného 

rozhodnutia „Tenisový areál Sereď“ pre odčlenenie objektu SO 05 Športové plochy 

a ihriská z projektu „Revitalizácia zámockého parku v Seredi“. 

   Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že záväzné stanovisko vydané RÚVZ 

so sídlom v Galante dňa 05.03 2015 pod č. 52/2015 Pa pre stavbu „Revitalizácia 

zámockého parku v Seredi – zmena, SO 05 Športové plochy a ihriská“, k.ú. Sereď zostáva 

v platnosti v plnom rozsahu pre stavbu „Tenisový areál Sereď“, parc.č. 5/1, 5/4, k.ú. 

Sereď z dôvodu, že v projektovej dokumentácii nedošlo k žiadnym zmenám okrem 

administratívnej úpravy názvu stavby.        
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č. 52/2015 Pa – záväzné stanovisko                                                         zo dňa 05.03.2015 

S návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „Revitalizácia zámockého parku v Seredi 

– zmena, SO 05 Športové plochy a ihriská“, k.ú. Sereď sa súhlasí. 

Požaduje: 

1. Pri kolaudácii stavby: 

a) v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 

určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. zdokladovať kvalitu pitnej 

vody v novobudovaných rozvodoch predložením laboratórneho rozboru 

b) predložiť výsledky merania zdrojov umelého osvetlenia tenisových kurtov vo 

vzťahu k zóne na bývanie.  
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2. Za účelom preukázania dodržania ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí v platnom znení (ďalej len vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.) vykonať, po 

uvedení stavby do prevádzky, objektívne merania hluku z prevádzky tenisových 

kurtov vo vonkajšom prostredí. V prípade, že bude preukázané nedodržanie 

ustanovení tejto vyhlášky, musia byť navrhnuté a realizované účinné protihlukové 

opatrenia. 
 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č. KPUTT-2016/6519-4/19305/JAK                                                      zo dňa 15.3.2016 

Krajský pamiatkový úrad Trnava súhlasí pri dodržaní podmienok:  

1. Naďalej zostávajú v platnosti všetky doteraz nerealizované podmienky rozhodnutia 

TT-07/1547/6576/Ja,Pe,Grz zo dňa 29.10.2007 a záväzného stanoviska TT-07/ 

1696/7238/Ja,Vag,Grz,Pet zo dňa 26.11.2007, ktoré sú prílohou tohto záväzného 

stanoviska. 

2. Archeologický výskum je potrebné vykonať formou prospekcie za pomoci georadaru 

v exteriéru kaštieľa. Úlohou uvedenej prospekcie bude približná lokalizácia častí 

zaniknutých novovekých fortifikácii, konkrétne: rozsahu vodnej priekopy 

a predpokladanej kontraeskarpy. Po skončení prvej etapy archeologického výskumu 

a po vyhotovení výstupu z meraní georadaru sa na mieste archeologického výskumu 

uskutoční štátny dohľad na základe ktorého Krajský pamiatkový úrad Trnava určí 

podmienky druhej etapy výskumu. V 2. Etape bude archeologický výskum pokračovať 

formou zisťovacej sondáže. Presné umiestnenie sond, ako aj ich rozmery, určí Krajský 

pamiatkový úrad Trnava po predložení výstupu z meraní georadaru. 

3. Výkresy s doplnením výsadieb krov okolo kurtov a drevín, ktoré sú uvedené 

v technickej správe no nie sú súčasťou predloženej projektovej dokumentácie je nutné 

predložiť na Krajský pamiatkový úrad Trnava na odsúhlasenie, resp. je nutné ho 

doplniť do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Novovysadzované 

stromy je potrebné kotviť podzemným kotvením. 

4. Komunikácie vrátane statickej dopravy je nutné riešiť vo forme park betónu. 

Stabilizovaný okraj je nutné riešiť vo forme kamenných cestných obrubníkov. 

5. Dreviny ponechané na mieste rastu je potrebné chrániť počas stavebnej činnosti proti 

poškodeniu pri výruboch a terénnych prácach vytvorením ochrany koreňového 

systému voči zhutneniu podložia a vybudovaním ochrany proti odieraniu kmeňa 

a lámaniu konárov. 

6. Mobiliár, ktorý nie je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie, je nutné 

zjednotiť s projektovou dokumentáciou „Revitalizácia parku v Seredi“, ktorú 

vypracoval Ing. Zoltán Balko v októbri 2007 a zapracovať ho do projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie tohto územia 

7. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je nutné predložiť na vyjadrenie na 

Krajský pamiatkový úrad Trnava. 

8. Projekt organizácie výstavby je potrebné predložiť na krajský pamiatkový úrad Trnava 

na vydanie záväzného stanoviska. 

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa 

vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

Každú zmenu oproti povolenej časti projektovej dokumentácie revitalizácie časti parku 

a nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať podľa § 32 odseku 9 

pamiatkového zákona a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Trnava.  
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 

č. ORHZ-GA1-280-001/2016                                                                      zo dňa 7.3.2016   

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko neplatí pre objekt SO 08 Tenisový klub, nakoľko sa jedná o jednoduchú 

stavbu. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 

č. OU-GA-OSZP-2016/003266                                                               zo dňa 03.03.2016  

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

- Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej 

činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je 

potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, 

životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

- Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste 

jeho vzniku. 

- Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné 

listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona 

o odpadoch. 

- Pôvodca komunálneho odpadu a z neho vyseparovaných zložiek je povinný zapojiť sa 

do systému zberu týchto odpadov v meste Sereď.  

Ak držiteľ odpadu z prevádzkovania tenisového areálu zaradí vzniknutý odpad pod druh 

s koncovým dvojčíslím 99, kategóriu takéhoto odpadu musí určiť na základe hodnotenia 

jeho nebezpečných vlastností. 

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave 

na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 

č. OU-GA-OSZP-2016/003090                                                               zo dňa 03.03.2016  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby za 

splnenia nasledovných podmienok: 

1. K odberu vody z verejného vodovodu a odkanalizovaniu splaškových odpadových vôd 

do verejnej kanalizácie požiada investor stavby o stanovisko správcu verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie – ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali. 

2. V ďalšom stupni bude projektová dokumentácia doplnená o výpočet potreby vody, 

podľa vyhl. MŽP SR č. 684/2006, výpočet množstva splaškových odpadových vôd, 

bude uvedený požadovaný odber z navrhovanej studne a bude doplnená výkresová 

časť studne. 

3. Vodný zdroj – vŕtaná studňa je v súlade s ust. § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

vodnou stavbou, na jeho uskutočnenie a na odber podzemných vôd z vodného zdroja 

sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy. 

4. Po vypracovaní ďalšieho stupňa PD, v ktorom budú doriešené vyššie citované 

podmienky investor požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej 

stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd. K žiadosti investor predloží 2 x PD 

vodnej stavby v rozsahu pre stavebné povolenie spracovanú projektantom 

oprávneným na projektovanie vodnej stavby, pravop1atné územné rozhodnutie stavby, 

list vlastníctva k dotknutým pozemkom, kópiu katastrálnej mapy, záväzné stanovisko 

mesta Sereď a súhlas podľa § 140b stavebného zákona, prehlásenie odborne spôsobilej 
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osoby o vykonávaní stavebného dozoru, mená a adresy účastníkov konania, vyjadrenia 

a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. 
 

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

č. OU-TT-OSZP1-2016/010000/Pt                                                         zo dňa 01.03.2016  

Výstavba tenisového areálu v Seredi, podľa predloženej projektovej dokumentácie 

(hlavný projektant Ing. Peter Dolinajec, 1987 AA) sa plánuje realizovať na parcelách č. 

5/1 a č. 5/4 (areál bývalého záhradníctva) v katastrálnom území mesta Sereď. Predmetné 

parcely sú súčasťou krajiny, kde podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov platí 1.stupeň územnej ochrany. Nachádzajú sa 

v tesnej blízkosti Chráneného areálu „Sereďský park“, v ktorom platí 4.stupeň ochrany, 

nie sú však jeho súčasťou. 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k zmene územného rozhodnutia, 

ktoré bolo pôvodne vydané na stavbu „Revitalizácia zámockého parku v Seredi“ súčasťou 

ktorého bol aj SO 05 Športové plochy a ihriská (parcely č. 5/1 a 5/4 v k.ú. Sereď). 

V súčasnosti, na základe zmeny územného rozhodnutia, bude areál bývalého záhradníctva 

odčlenený a bude riešený ako samostatná stavba, podľa finančných možností mesta. 

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto vyjadrenia 

nedotknuté. Na vydanie vyjadrenia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali 

č. 14079/2016/2                                                                                       zo dňa 10.3.2016   

Stavba: Revitalizácia zámockého parku v Seredi – Tenisový areál – zásobovanie pitnou 

vodou a odvádzanie odpadových vôd. Doplnenie pôvodného vyjadrenia č. 25244/2014/17 

zo dňa 27.05.2014. 

Vyjadrenie vodovod: 

- Areál Zámockého parku je napojený na napojený na verejný vodovod. 

- Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: existujúca DN 25 (d32), materiál HDPE. 

- Množstvo dodanej vody je merané existujúcim vodomerom prevádzkovateľa verejného 

vodovodu DN 20. 

- Tenisový areál bude napojený na existujúcu vodovodnú prípojku za existujúcim 

vodomerom cez navrhovaný areálový rozvod vody SO 06 bez samostatného merania. 

- Rekonštrukciou vodomernej zostavy súhlasíme (výmena uzatváracích armatúr pred a za 

vodomerom a spätnej klapky). Nakoľko závitový spoj meradla je plombovaný uvedené 

práce žiadame objednať u ZsVS, a.s.. 

- S úpravou výšky vodomernej šachty na 150 cm súhlasíme. 

- V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného 

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným 

vodovodom.  

Vyjadrenie kanalizácia: 

Pripojením novej kanalizačnej prípojky SO 06 do existujúcej revíznej šachty verejnej 

kanalizácie BT DN 500 a s odvádzaním splaškových vôd z areálu Tenisových kurtov 

súhlasíme za nasledovných podmienok: 

- Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 160 – objekt SO 06, 

materiál PVC, gravitačná. 

- Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej 

vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu. 

- Napojenie novej kanalizačnej prípojky SO 06 do existujúcej revíznej šachty verejnej 

kanalizácie a novú revíznu šachtu na novej kanalizačnej prípojke žiadame projektovať 
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v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s., uverejnenými na 

www.zsvs.sk/zakaznici/nastiahnutie.  

- Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy 

a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané. 

Pokyny pre stavebníka/žiadateľa 

- V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sieti v našej správe a to 

verejnú kanalizáciu BT DN 500. 

- Podľa § 19, odst.5 zákona č. 442/2002, Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov 

a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 

okraja potrubia na obidve strany:  

                -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm. 

- V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

Toto vyjadrenie je neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia ZsVS, a.s., č. 25244/2014/17 zo 

dňa 27.5.2014.  
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali 

č. 25244/2014/17                                                                                    zo dňa 27.05.2014 

Stavba: Revitalizácia zámockého parku v Seredi, časť Tenisový areál – zásobovanie 

pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd. 

Vyjadrenie vodovod: 

- Vodovodná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie, areál je napojený na 

verejný vodovod. 

- Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: existujúca DN 25 (d 32), materiál HDPE. 

- Pre dodávku požadovaného množstva vody podľa projektovej dokumentácie vyhovuje 

existujúca vodovodná prípojka HDPE DN (d 32) a existujúci vodomer DN 20. 

- V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného 

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným 

vodovodom. 

Vyjadrenie kanalizácia: 

- Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník. 

- Pripojením stavby na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme 

za nasledovných podmienok: 

- Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 160, materiál PVC, 

gravitačná, dĺžka cca. 16,40 m. 

- Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej 

vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu, odborným výpočtom, podľa 

smerných čísiel spotreby vody, prietokomerom stavebníka – producenta. 

- Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými 

podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/na 

stiahnutie. 

- Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich 

povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má 

k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje 

zriadiť na ňom predmetnú stavbu.   
 

 

 

 

http://www.zsvs.sk/zakaznici/nastiahnutie
http://www.zsvs.sk/zakaznici/na
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Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava  

č. CD 12044/2016                                                                                      zo dňa 29.2.2016   

Pokrytie bilančných nárokov odberu elektrickej energie bude riešené z jestvujúcich 

meraných rozvodov objektu, po rekonštrukcie elektrickej prípojky a umiestnení 

rozvádzača RE na verejne  prístupné miesto. 

Predpoklad výkonových bilancií: Pi=57,0 kW, Ps=46,0 kW pre celý areál. 

V súvislosti s pripojením odberného miesta do siete energetiky budú technické podmienky 

zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberných zariadení...“. 

Návrh zmluvy o pripojení bude vystavený našou stranou a zaslaný žiadateľovi 

o pripojenie na podpis. 

Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a návrhom predloženého projektu 

stavby súhlasí s podmienkami: 

-pri osadzovaní stavby bezpodmienečne dodržať ochranné pásma energetických 

distribučných vedení stanovených zákonom, 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie – pre stavebné povolenie žiadame predložiť 

k posúdeniu. 
 

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava 

č. DPPRke/885/Uh                                                                                      zo dňa 17.3.2016   

V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú. SPP-D, 

ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez 

plynofikácie) bez pripomienok. 
  

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

č. 6611605587                                                                                         zo dňa 2.3.2016   

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. 

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti :  

Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 376566312, + 421 0903723669 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

mailto:vladimir.tulipan@telekom.sk
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existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť  vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia.  

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 

využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK; situačný výkres 

obsahujúci záujmové územie žiadateľa. Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 

konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekomu, a.s. 

- Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav 

Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 

s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:zlievsky@zyry.sk
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- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje) 

- Aby boli odokryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia   

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá 

za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST). 

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu.   

       
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:   
 

      Dňa 12.5.2016 bol na stavebný úrad doručený list JUDr. Adrieny Vysudilovej, advokátska 

kancelária, Paulínska 15/A 917 01 Trnava, ktorým ako právna zástupkyňa účastníkov konania 

podala nasledovné námietky, pripomienky a vyjadrenia k územnému konaniu: 

 

1. Z územného plánu mesta Sereď, dostupného na stránke mesta 

www.sered.sk/uzemny-plan, ako aj z predmetného listu vlastníctva parcela registra 

„C“, parcelné číslo 5/1 vo výmere 7591m
2
, zapísaná na liste vlastníctva číslo 

591, katastrálne územie Sereď jednoznačne vyplýva, že je nehnuteľnou národnou 

kultúrnou pamiatkou. V zmysle časti C list vlastníctva je predmetná parcela zapísaná v 

ÚZKP SR pod číslom 2257/2 ako kultúrna pamiatka, pričom táto skutočnosť bola do 

katastra nehnuteľností zapísaná na základe rozhodnutia 628/06 Krajského 

pamiatkového úradu v Trnave, č. TT-06/546/5695 zo dňa 16. 10. 2006. Pre úplnosť 

uvádzam, že predmetná lokalita je kultúrnou pamiatkou už od 80. rokov 20. storočia, v 

roku 2006 došlo iba k rozčlenenie lokality na viacero parciel, ktoré bolo následne 

potrebné zapísať do katastra nehnuteľností.  
 
     Predmetné skutočnosti je možné dohľadať taktiež na internetovej stránke Pamiatkového 

úradu Slovenskej republiky (www.pamiatky.sk), v časti Databázy, Evidencia národných 

kultúrnych pamiatok na Slovensku, Register nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok. Pod vyššie uvedeným číslo ÚZ KP 2257/2 je možné nájsť podrobnosti 

konkrétneho pamiatkového objektu (dokladám v prílohe), z ktorých je zjavné, že parcela 

5/1 je súčasťou tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorej unifikovaný názov je Kaštieľ a 

park (vrátane ďalších parciel 2/7, 2/8, 2/9, 4/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/7, 7, 8 a 9/1). Z 

hľadiska druhového určenia ide o historickú zeleň, kde vznik sa datuje do 1. polovice 19. 

storočia a využitie je jasne dané ako parky. 

http://www.telekom.sk/
http://www.sered.sk/uzemny-plan,
http://www.pamiatky.sk/
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Skutočnosť, že parcela č. 5/1 je národnou kultúrnou pamiatkou je nesporná a premietnutá 

aj do grafickej časti územného plánu mesta Sereď 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Návrh priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia M = 1:10 000. november 2015 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Návrh priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia M = 1:5 000, ČASŤ A, november 2015 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Návrh priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia M = 1:5 000, ČASŤ B, november 2015 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Schéma záväzných a verejnoprospešných stavieb M = 

1:5 000, ČASŤ A, november 2015 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Schéma záväzných a verejnoprospešných stavieb M = 

1:5 000, ČASŤ B, november 2015 

      Námietka sa zamieta. 

 

2. Z občianskeho hľadiska poukazujeme na to, rovnako ako Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky, že pamiatky (vrátane parku nachádzajúceho sa na parcele 5/1) sú súčasťou 

kultúrnej a národnej identity a zachovanie týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je 

jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších 

súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. Ochrana pamiatok je teda nepochybne verejným 

záujmom, nadradeným záujmom jednotlivcov a najlepšou cestou k zachovaniu a ochrane 

pamiatok je ich dlhodobé vhodné užívanie a udržiavanie takým spôsobom, ktorý sa zásadne 

nemení. Zmeny využívania väčšinou vyžadujú aj zmeny na pamiatke, ktoré často vedú k 

zániku jej hodnôt. 
 
     Z hľadiska právneho je národným kultúrnym pamiatkam v zmysle vyššie uvedených 

zásad poskytnutá právna ochrana, ktorej právny rámec vymedzuje zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávacia 

vyhláška. Jednou zo základných zásada právneho štátu, vrátane Slovenskej republiky, je 

nadradenosť právnych predpisov vyššej právnej sily a z toho vyplývajúca nevyhnutnosť súladu 

právnych predpisov nižšej právnej sily s predpismi nadradenými, teda napríklad súlad 

všeobecne záväzného nariadenia obec so zákonom. 
 
     Štvrtá časť zákona o ochrana pamiatkového fondu obsahuje právnu úpravu ochrany 

pamiatkového fondu, ktorý je súborom hnuteľných a nehnuteľných vecí vyhlásených za 

národné kultúrne pamiatky. V zmysle §27 ods. 1 ochrana kultúrnej pamiatky spočíva mimo iného 

taktiež trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a taký spôsob 

využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

Podľa §27 ods. 2 b bezprostrednom okolí nehnuteľnej pamiatky (a teda logicky ani priamo v nej, 

keď kultúrnou pamiatkou je pozemok) nemožno vykonávať stavebnú ani inú činnosť, ktorá by 

mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. 
 
     Vlastníkovi kultúrnej pamiatky, v tomto prípade mestu Sereď, je v zmysle §28 ods. 2 zákona 

uložená povinnosť užívať kultúrnu pamiatky v súlade s jej pamiatkovou hodnotu. V §30 sú dané 

všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu, kedy každý je povinný sa správať tak, 

aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok. 
 
     Stavebnou činnosťou je taká činnosť, ktorá podlieha stavebnému konania v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebnému povoleniu alebo 

ohláseniu stavebnému úradu. 
 
     Samotnej stavebnej činnosti predchádza územné konanie, v ktorom by sa dôsledne malo 

posúdiť aké vplyvy bude mať stavba na celé svoje okolie a to tak z pohľadu všetkých platných 



 13 

     

zákonov, platných rozhodnutí vzťahujúcich sa na širšiu oblasť (ako je územný plán obce) ale 

najmä na potreby celej spoločnosti žijúcej v tej ktorej lokalite. 

     Námietka sa zamieta. 

 

3. V konkrétnom prípade bol v priebehu posledných rokov v oblasti Šintavského hradu a parku, 

označovaného tiež ako vodný hrad, stav nasledovný: 
 
     Predchádzajúci územný plán rešpektoval status pozemku (parcela 5/1) ako národnej kultúrnej 

pamiatky. Až v roku 2008 bolo vydané územné rozhodnutie a to o využívaní územia zlúčené s 

rozhodnutím o umiestnení stavby pod číslom 311/7884/UPaSP/2007 zo 14. 1. 2008, kde v 

zlúčenom konaní bolo rozhodnuté o využití parcely č. 5/1 na športové účely a teda i s 

poukazom na následné rozhodnutie odvolacieho orgánu (Okresný úrad Trnava) v jednej z 

nasledujúcich vecí - konaní OÚ-TT-OVBP2-215/024193/PL konštatoval, že územné 

rozhodnutie musí byť v súlade s územným plánom. Vychádzal z toho, že územný plán je 

záväzné rozhodnutie, v súlade s ktorým musia byť danej oblasti sa týkajúce územné 

rozhodnutia. 
 
    V tejto súvislosti si dovoľujem poukázať i na správne rozhodnutia prijímané Najvyšším 

súdom Slovenskej republiky ako preskúmavacím súdom, že „územný plán je prejavom 

verejného záujmu a jeho nedodržiavaním môže dochádzať k živelnej územnej a stavebnej 

činnosti, ktorá už nerešpektuje záujem verejný. Nesystémove, parciálne zmeny 

územného plánu narušujú jeho funkčnosť a komplexnosť, čo je v rozpore s 

verejným záujmom. Územný plán zabezpečuje proporcionálny rozvoj súkromných a 

verejných záujmov v danej lokalite.“ 
 
    V danej veci sa jeden funkčný celok, kaštieľ s parkom, ako jeden pamiatkový objekt 

mal i do budúcna zachovať na taký účel, aby jednotlivé časti boli z pohľadu využiteľnosti 

súrodé. Je pravdou, že v súčasnosti platný územný plán časť z tohto objektu vyčlenil ako plochy 

športovej vybavenosti, konkrétne do tejto plochy včlenil i parcelu 5/1 a 5/4 a v tejto veci 

oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania o vydanie rozhodnutia p umiestnení 

stavby a využívaní územia. Konkrétne by účelom stavby boli športové účely, teda v súlade s 

územným plánom, ale výhradne zamerané na jeden jediný druh športu a to je tenis, pretože 

má ísť o „Tenisový areál Sereď“. Podľa tu popísaných stavebných objektov (viď. Výkres č. C 3 ) by 

objektovú skladbu mali tvoriť antukové kurty v počte 4 a jeden centrálny tenisový kurt, po ktorého 

stranách sa majú nachádzať stabilné lavičky pre divákov v dvoch radoch, majú tu byť stožiare v 

počte 6 vo výške 8m a na každom druhom majú byť ešte natáčacie svietidla, pri dvoch zo 

zvyšných štyroch kurtov majú byť umiestnené 12m vysoké stožiare v počte 6 a na každom z nich 5 

svietidiel, ďalej sa tu má nachádzať stavba - tenisový klub na železobetónovej doske, teda pevne 

spojená so zemou, s rozmermi 17 x 7m, kde má byť aj kuchyňka, klubovňa, šatne, WC. 
 
     Je teda nesporné, že s využívaním tohto športového areálu, výlučne pre určitú monolitnú 

skupinu obyvateľstva, sa uvažuje aj vo večerných hodinách, pričom v bezprostrednej 

blízkosti je zóna na bývanie. Ťažko teda hovoriť o súlade medzi záujmami obyvateľstva, teda 

tých, ktorí žijú v rodinných domoch vybudovaných za vlastné finančné prostriedky a 

záujmami úzkej skupiny obyvateľstva venujúcej sa tenisu aj vo večerných hodinách. 

Taktiež nemožno považovať za splnenú podmienku zachovania účelu národnej kultúrnej 

pamiatky, v danom prípade parku, ktorého vznik sa datuje do polovice 19. storočia. 
 
      Je nepochopiteľné, že žiadateľom o vydanie územného rozhodnutia je mesto ako vlastník 

(predpokladáme, že i prevádzkovateľ), ktorý si teda sám bude schvaľovať aj 

prevádzkové hodiny športoviska a výsledkom je obchádzanie občianskeho práva, teda 

práva vlastníka na ochranu pred hlukom, svetlom, prachom a ďalšími imisiami zo susedných 
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pozemkov, resp. stavieb. Jediný smer, ktorým takéto využitie územia vedie, je celý rad občianskych 

sporov - žalôb na ochranu vlastníckeho práv zaručeného Ústavou. 
 
     Je rovnako pravdou, že treba vždy brať ohľad aj na susedské práva, avšak verejné stavby, 

verejné plochy majú slúžiť aj verejnosti a to z pohľadu čo najširšieho záujmu mesta. 

Rozhodnutie z roku 2008, aj keď nebolo v súlade s územným plánom, v rámci športovísk na 

týchto parcelách uvažovalo o záujmoch oveľa väčšej skupiny mesta, teda okrem dvoch 

tenisových kurtoch aj o basketbalovom ihrisku, volejbalovom ihrisku, nakoľko nie každý 

občan Serede. Tento stavebný zámer naviac neobsahoval tak značnú stavebnú zaťaženosť 

a znehodnocovanie národnej kultúrnej pamiatky, bol teda šetrný k dedičstvu našich predkov, čo 

rozhodne nemožno hovoriť o súčasnom zámere a už tobôž nie ho nazývať záujmom verejným. 

Pôvodný zámer taktiež zohľadnil skutočnosť, že tenisové kurty sa v meste Sereď nachádzajú už v 

súčasnosti, dokonca v tesnej blízkosti severne od predmetnej parcely na štadióne medzi ulicami 

Športová a Topoľová, v grafickej časti plánu označené ako RŠ - 3. Takže len veľmi ťažko sa dajú 

pochopiť dve žlté plochy RŠ - 3 a RŠ - 5 tesne vedľa seba, že by hájili akýsi verejný záujem z 

pohľadu tak špecifického ako sú tenisové kurty, ktorých by v tomto prípade bolo 7 len v tejto 

oblasti. 
 
     Navrhujeme teda, aby sám žiadateľ preukázal, konkrétne koľko je kurtov v zastavanom území 

mesta, koľko je iných druhov ihrísk, napríklad na loptové hry a tento stav porovnal s inými mestami 

s obdobným počtom obyvateľov. 
 
     A snáď najvhodnejšou a najrealistickejšou previerkou by bola anketa u obyvateľov, či je ich 

záujmom ako verejnosti mať vedľa chráneného areálu parku, v ktorom sa nachádza historický 

kaštieľ a chránené biotopy, ďalších 5 tenisových kurtov s umelým osvetlením, tiež by ich určite 

zaujímalo, či bude vstup pre všetkých obyvateľov mesta voľný, nakoľko v súčasnosti je táto 

oblasť verejne prístupným rekreačným parkom pre verejnosť, tiež oddych s deťmi, kde okrem 

iného sa za súčasného stavu môžu aj niečo naučiť o pamiatkach a o prírode. Aj keď z hľadiska 

životného prostredia sa nejedná o extrémne chránenú oblasť, pravdou však zostáva, že 

pokiaľ vo večerných hodinách v tejto lokalite bude umelé osvetlenie a hluk, z pôvodného 

charakteru prírody sa nezachovajú ani zbytky. 
 
    Všetky tieto predchádzajúce tvrdenia zvýrazňujú fakt, že bol úplne potlačený a 

znehodnotený pojem verejný záujem tak z pohľadu samotného obsahu ale aj z pohľadu práva. 
 
     Zrejme sám žiadateľ si musí byť vedomý skrytého podtextu, keďže sa umelo celý tento 

pamiatkový objekt, tzv. Revitalizácia zámockého parku v Seredi, v rámci územného konania, 

oproti pôvodnému návrhu zamietnutého odvolacím orgánom, rozčlenil na dva samostatné návrhy a 

teda dve samostatné konania, z ktorých iba jeden zachoval názov Revitalizácia zámockého parku v 

Seredi a druhý je nazývaný ,Tenisový areál Sereď". Už z týchto názvov by bežnému občanovi ani 

neprišlo, že ide o totožnú lokalitu a totožný pamiatkový objekt. Už samotná skutočnosť, že 

pamiatkovým úradom Slovenskej republiky je celá lokalita chápaná ako jeden funkčný 

objekt dáva zjavne najavo, že hľadiska zachovanie historickej a pamiatkovej hodnoty, 

nemá toto byť nijakým nesystémovým spôsobom členené. 

     Týmto chcem poukázať na to, že ako už bolo vyššie uvedené, rozhodnutie obce Šintava č. 

17/1516/UPaSP 82/2016 z 30. 3. 2016, konkrétne územné rozhodnutie o využívaní územia 

a rozhodnutie o umiestnení stavby - Revitalizácia zámockého parku v Seredi vlastne mení 

pôvodné rozhodnutie vydané dňa 14. 1. 2008, ktoré sa stalo právoplatným tak, že je nahradené 

týmto novým rozhodnutím, kde je jediná zmena spočívajúca v zmene predmetu rozhodnutia - 

vypustená bola parcela č. 5/1. 

      Práve vo vzťahu k tejto, ako aj k parcele 5/4 bolo začaté územné konanie, ktorého sa toto podanie 

týka. 

     Námietka sa zamieta. 
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4.  Je rovnako pravdou, že najmä pri územno plánovacích rozhodnutiach sa s časti aplikuje 

ustanovenie §36 ods. 4 stavebného zákona, teda sa využíva verejná vyhláška. Zákon hovorí buď o 

stavbách líniových alebo o veľkom počte účastníkov. V danom prípade však pojem „veľký 

počet účastníkov“ nie je adekvátny. Vo všetkých predchádzajúcich časových úsekoch, kedy 

jednotlivé rozhodnutia boli vydávané, boli doručované rozhodnutia vlastníkom susedných 

pozemkov a stavieb, toto nijako nezaťažilo správny orgán, pretože počet účastníkov v pomere k 

počtu orgánov štátnej správy, ktorým sa rozhodnutie dáva na vedomie, je rozhodne menší, 

pričom napríklad za rodinu Salvových, Bohunických, Horváthových, ide väčšinou o 

spoluvlastníkov, kde v rámci rodiny sa o prebiehajúcom konaní títo dozvedia i keď je pravdou, že 

je potrebné doručovať každému zo spoluvlastníkov a nie je zrejmé akým právnym výkladom bol 

zmenený postup. Napríklad nepodstatné rozhodnutie o vodnej stavbe - vodovodnej prípojke a 

odvodnení parkovacích plôch zo dňa 4. 2. 2008 Obvodného úradu životného prostredia bolo 

doručované všetkým vlastníkom susedných pozemkov, taktiež samotná obec Šintava územné 

rozhodnutie v roku 2008 doručovala týmto vlastníkom, čím mali tieto subjekty zachované 

práva vyjadriť sa. Je totiž rozdiel, či sa použije verejná vyhláška a ide o stavbu úplne na 

inom konci mesta, ktorá sa vôbec účastníka nemusí bezprostredne dotýkať, vtedy je 

takýto postup v súlade s dosiahnutím účelu. V takomto zmysle je v podstate aj 

diferencované postavenie subjektov podľa §34 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a 

v danom prípade pre náležitú ochranu vlastníckeho práva zaručeného Ústavou je 

doručovanie náležite každému účastníkovi, pretože nejde o konanie s veľkým počtom 

účastníkov. 
 
     Takémuto výkladu nasvedčuje aj postup v ďalšom súvisiacom konaní. 

Rozhodnutie obce Šintava č. 17/1516/ÚPaSP 82/2016 z 30. 3. 2016, konkrétne 

územné rozhodnutie o využívaní územia a rozhodnutie o umiestnení stavby - 

Revitalizácia zámockého parku v Seredi na parcelách v blízkosti parciel 

vlastníkov, bolo doručované Mgr. Dominike Bohunickej, Františkovi a Štefánii Salvovým 

z čoho je nepochybné, že boli navrhovateľovi známi, boli pojatí za účastníkov konania, 

ktoré z hľadiska svojho predmetu je blízko súvisiace s konaním pod horeuvedenou 

spisovou značkou. Vzhľadom na to, že sa doručovalo rozhodnutie, logicky rovnaký 

spôsob doručovania má byť použitý od začatia konania až po jeho ukončenie a to z 

jednoduchého dôvodu - počet účastníkov v priebehu konania je rovnaký a teda má byť 

logicky rovnaké aj doručovanie (§42 ods. 1 stavebného zákona v spojitosti s §34 ods. 2). 

    Námietka sa zamieta.  

 

5. Vzhľadom na to, že toto podanie je reakciou na oznámenie o začatí územného konania v 

horeuvedenej spisovej značke 90/4307/ÚPaSP 297/2016 z 29. 4. 2016 - oznámenie 

verejnou vyhláškou, všetky tieto vyššie popísané skutočnosti žiadame, aby boli brané ako 

vyjadrenia, pripomienky a námietky s tým, že sú uplatňované písomnou formou v riadnej 

lehote a žiadame, aby na ne bolo prihliadnuté. 
 

V prílohe dokladám plnomocenstvo na zastupovanie vo forme písomnej s tým, že tieto 

subjekty sú vlastníci bezprostredne susediacich pozemkov a stavieb, teda presne sú 

identifikovaní Vášmu správnemu orgánu a žiadame, aby všetky rozhodnutia boli týmto 

osobám ako účastníkom konania podľa §34 stavebného zákona doručované do vlastných rúk, 

konkrétne: 

  Maroš Horváth, Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď 
  Adriana Horváthová, Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď 
— Margita Horváthová,  Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď 

— Marián Banáš,  Malá Ulička 2862/10, 926 01 Sereď 

— Ľubica Miková,  Malá Ulička 2862/10, 926 01 Sereď 
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— František Salva,  Športová 2087/52 Sereď 

— Štefánia Salvová,  Športová 2087/85 Sereď 

— Emília Jankovičová,  T. Tekela 3, 917 1 Trnava 

— Mgr. Dominika Bohunická,  Vinárska 4450/2B, 926 01 Sereď 

Žiadosť sa akceptuje.  

 

6. Vo veci samej pre zjednodušenie navrhujeme vydať rozhodnutie tak, že návrh na vydanie 

rozhodnutia o využití územia a rozhodnutia o umiestnení stavby označenej ako ,Tenisový 

areál Sereď" na pozemkoch parcela 5/1, 5/4, k. ú. Sereď, a to stavebné objekty označené ako 

SO 01 až SO 08, sa zamieta. Ako dôvody navrhujeme akceptovať naše námietky a 

pripomienky spočívajúce najmä v tom, že: 

— umiestnenie stavby bude v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníkov okolitých 

pozemkov a stavieb chránenými ústavou a občianskoprávnymi predpismi 

— umiestnenie stavby by bolo v rozpore s verejným záujmom, ktorého prioritou je ochrana 

národných kultúrnych pamiatok v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu 

 umiestnenie stavby nie je v súlade s územným plánom mesta z pohľadu verejného 

záujmu týmto plánom prezentovaným, nakoľko tenisový areál je úzko špecializovaný 

šport, nezohľadňujúci v takomto rozsahu potrebu verejnosti i s prihliadnutím na 

existujúci rozsah tenisových kurtov v bezprostrednom okolí 

 

Záverom chcem uviesť, že tak ako toto uviedol odvolací orgán v predchádzajúcom 

konaní, skutočnosť, že územné rozhodnutie nie je v súlade s územným plánom, je dôvodom na 

obligatórne zrušenie takého rozhodnutia. Naopak skutočnosť, že určité územné rozhodnutie, 

resp. jeho návrh, je súlade s územným plánom vo všeobecných rysoch (použitie územia na 

športové účely), neznamená automaticky, bez ďalšieho skúmania rozsahu a konkrétneho 

spôsobu využitia, možnosť takéto územné rozhodnutie vydať. V tejto súvislosti poukazujem i 

na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v obdobnej veci, kde jednoznačne je 

nevyhnuté uvažovať o účinkoch navrhovanej stavby na okolité nehnuteľnosti a to v 

ktoromkoľvek štádiu konania, pričom pri zmene stavby, analogicky aj pri zmene územného 

rozhodnutia. 

 

Predmetné rozhodnutie v súvislosti so zmenami v konaní o stavbách a teda aj zmenami 

územných rozhodnutí stanovuje aj povinnosť správneho orgánu skúmať okruh účastníkov 

konania z čoho vychádza náš návrh, kto má byť konkrétne za účastníka konania stanovený a 

adekvátne k tomu aj zvolený spôsob doručovania. 

     Námietka sa zamieta. 

  

     Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím, alebo ak sa 

začalo s využitím územia na tento účel. 

 

     Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
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O d ô v o d n e n i e  

 

     Navrhovateľ Mesto Sereď so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 

306 169, podal dňa 01.04.2016 na Obecný úrad v Šintave návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby a využívaní územia  „ Tenisový areál Sereď “,  na  pozemkoch parc. č. 

5/1, 5/4, kat. úz. Sereď. Stavebné objekty: SO 01 Búracie práce a výrub drevín, SO 02 

Komunikácie a spevnené plochy, SO 03 Antukové kurty, SO 04 Sadové úpravy, SO 05 

Areálové rozvody NN a VO, SO 06 Areálové rozvody vody a kanalizácie, SO 07 Malá 

architektúra a mobiliár, SO 08 Tenisový klub, SO 09 Závlaha areálu, studňa.        

  

     Obec Šintava ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 

ods.1, ods.4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. 

90/4307/ÚPaSP 297/2016 zo dňa 20.04.2016 a  zároveň nariadil na prerokovanie návrhu 

ústne konanie s miestnym zisťovaním na deň 17.05.2016. Oznámenie bolo vyvesené na 

úradnej tabuli v termíne od 21.04.2016 do 09.05.2016. 

  

      Dňa 12.05.2016 bol na stavebný úrad doručený list JUDr. Adrieny Vysudilovej, 

advokátska kancelária, Paulínska 15/A 917 01 Trnava, ktorým ako právna zástupkyňa 

účastníkov konania podala nasledovné námietky, pripomienky a vyjadrenia k územnému 

konaniu: 

 

1. Z územného plánu mesta Sereď, dostupného na stránke mesta 

www.sered.sk/uzemny-plan, ako aj z predmetného listu vlastníctva parcela registra 

„C“, parcelné číslo 5/1 vo výmere 7591m
2
, zapísaná na liste vlastníctva číslo 

591, katastrálne územie Sereď jednoznačne vyplýva, že je nehnuteľnou národnou 

kultúrnou pamiatkou. V zmysle časti C list vlastníctva je predmetná parcela zapísaná v 

ÚZKP SR pod číslom 2257/2 ako kultúrna pamiatka, pričom táto skutočnosť bola do 

katastra nehnuteľností zapísaná na základe rozhodnutia 628/06 Krajského 

pamiatkového úradu v Trnave, č. TT-06/546/5695 zo dňa 16. 10. 2006. Pre úplnosť 

uvádzam, že predmetná lokalita je kultúrnou pamiatkou už od 80. rokov 20. storočia, v 

roku 2006 došlo iba k rozčlenenie lokality na viacero parciel, ktoré bolo následne 

potrebné zapísať do katastra nehnuteľností.  
 
     Predmetné skutočnosti je možné dohľadať taktiež na internetovej stránke Pamiatkového 

úradu Slovenskej republiky (www.pamiatky.sk), v časti Databázy, Evidencia národných 

kultúrnych pamiatok na Slovensku, Register nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok. Pod vyššie uvedeným číslo ÚZ KP 2257/2 je možné nájsť podrobnosti 

konkrétneho pamiatkového objektu (dokladám v prílohe), z ktorých je zjavné, že parcela 

5/1 je súčasťou tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorej unifikovaný názov je Kaštieľ a 

park (vrátane ďalších parciel 2/7, 2/8, 2/9, 4/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/7, 7, 8 a 9/1). Z 

hľadiska druhového určenia ide o historickú zeleň, kde vznik sa datuje do 1. polovice 19. 

storočia a využitie je jasne dané ako parky. 

Skutočnosť, že parcela č. 5/1 je národnou kultúrnou pamiatkou je nesporná a premietnutá 

aj do grafickej časti územného plánu mesta Sereď 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Návrh priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia M = 1:10 000. november 2015 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Návrh priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia M = 1:5 000, ČASŤ A, november 2015 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Návrh priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia M = 1:5 000, ČASŤ B, november 2015 

http://www.sered.sk/uzemny-plan,
http://www.pamiatky.sk/
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- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Schéma záväzných a verejnoprospešných stavieb M = 

1:5 000, ČASŤ A, november 2015 

- Územný plán mesta Sereď - čistopis, Schéma záväzných a verejnoprospešných stavieb M = 

1:5 000, ČASŤ B, november 2015 

Námietku  stavebný úrad zamietol, návrh je v súlade s Územným plánom mesta Sereď, 

predmetné územie je funkčne určené ako plochy rekreácie a športu, označené funkčným 

kódom RŠ-5.  

RŠ-5 – plochy športovej vybavenosti: 

o funkcia – športová vybavenosť verejnoprospešná (maloplošné ihriská pre deti 

a dospelých) 

o prípustné umiestnenie hľadiska a prízemného objektu s nevyhnutným vybavením 

k športoviskám (šatne, hygienické zariadenia, sklad náradia, občerstvenie ) 

s kapacitou, zodpovedajúcou kapacite športovísk (vrátane hľadiska), 

o odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na pozemku 

zariadenia.   

K návrhu bolo predložené záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava č. 

KPUTT-2016/6519-4/19305/JAK zo dňa 15.3.2016, ktorý ako príslušný pamiatkový úrad 

vydal kladné stanovisko. 

 

2. Z občianskeho hľadiska poukazujeme na to, rovnako ako Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky, že pamiatky (vrátane parku nachádzajúceho sa na parcele 5/1) sú súčasťou 

kultúrnej a národnej identity a zachovanie týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je 

jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších 

súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. Ochrana pamiatok je teda nepochybne verejným 

záujmom, nadradeným záujmom jednotlivcov a najlepšou cestou k zachovaniu a ochrane 

pamiatok je ich dlhodobé vhodné užívanie a udržiavanie takým spôsobom, ktorý sa zásadne 

nemení. Zmeny využívania väčšinou vyžadujú aj zmeny na pamiatke, ktoré často vedú k 

zániku jej hodnôt. 
 
     Z hľadiska právneho je národným kultúrnym pamiatkam v zmysle vyššie uvedených 

zásad poskytnutá právna ochrana, ktorej právny rámec vymedzuje zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávacia 

vyhláška. Jednou zo základných zásada právneho štátu, vrátane Slovenskej republiky, je 

nadradenosť právnych predpisov vyššej právnej sily a z toho vyplývajúca nevyhnutnosť súladu 

právnych predpisov nižšej právnej sily s predpismi nadradenými, teda napríklad súlad 

všeobecne záväzného nariadenia obec so zákonom. 
 
     Štvrtá časť zákona o ochrana pamiatkového fondu obsahuje právnu úpravu ochrany 

pamiatkového fondu, ktorý je súborom hnuteľných a nehnuteľných vecí vyhlásených za 

národné kultúrne pamiatky. V zmysle §27 ods. 1 ochrana kultúrnej pamiatky spočíva mimo iného 

taktiež trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a taký spôsob 

využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

Podľa §27 ods. 2 b bezprostrednom okolí nehnuteľnej pamiatky (a teda logicky ani priamo v nej, 

keď kultúrnou pamiatkou je pozemok) nemožno vykonávať stavebnú ani inú činnosť, ktorá by 

mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. 
 
     Vlastníkovi kultúrnej pamiatky, v tomto prípade mestu Sereď, je v zmysle §28 ods. 2 zákona 

uložená povinnosť užívať kultúrnu pamiatky v súlade s jej pamiatkovou hodnotu. V §30 sú dané 

všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu, kedy každý je povinný sa správať tak, 

aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok. 
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     Stavebnou činnosťou je taká činnosť, ktorá podlieha stavebnému konania v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebnému povoleniu alebo 

ohláseniu stavebnému úradu. 
 
     Samotnej stavebnej činnosti predchádza územné konanie, v ktorom by sa dôsledne malo 

posúdiť aké vplyvy bude mať stavba na celé svoje okolie a to tak z pohľadu všetkých platných 

zákonov, platných rozhodnutí vzťahujúcich sa na širšiu oblasť (ako je územný plán obce) ale 

najmä na potreby celej spoločnosti žijúcej v tej ktorej lokalite. 

Námietku  stavebný úrad zamietol, návrh je v súlade s Územným plánom mesta Sereď, 

predmetné územie je funkčne určené ako plochy rekreácie a športu. K návrhu bolo predložené 

záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2016/6519-

4/19305/JAK zo dňa 15.3.2016 a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante č. 52/2015 Pa – záväzné stanovisko zo dňa 05.03.2015.  

Podkladom pre územné rozhodnutie boli aj priložené štúdie : 

- Akustická štúdia č. 14-094-s, Revitalizácia zámockého parku v Seredi, tenisový areál, 

spracovateľ EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., Preseľany 565 – Ing. Vladimír Plaskoň, júl 

2014 a dodatok č. 1 k akustickej štúdii zo dňa 08.09.2014. 

- Protokol o skúške č.: 29/2014/SLST, rok 2014, Osvetlenie tenisových kurtov – 

Hodnotenie rušivého svetla od plánovaného osvetlenia tenisových kurtov v meste Sereď, 

zo dňa 31.7.2014, spracovateľ Marialux s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 22 – schválil: Ing. 

František Krasňan, PhD. Vedúci skúšobného laboratória. 

Stavebný úrad  v územnom konaní posúdil negatívne účinky stavby a jej zariadenia na 

životné prostredie v súlade s ustanovením § 3 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie a na podklade predložených podkladov  a stanovísk dotknutých orgánov, ktoré 

vydávajú stanoviská podľa osobitných predpisov, dospel k záveru, že účinky stavby 

neprekračujú limity  ustanovené osobitnými predpismi. (Stanoviská dotknutých orgánov - 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Galante, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 

o životné prostredie – úsek OH, OV, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 

Krajský pamiatkový úrad Trnava.) 

Ďalej stavebný úrad v územnom konaní pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do 

územia dospel k záveru, že sú rešpektované požiadavky ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 vyhl. č. 

532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a to na podklade kladných stanovísk 

dotknutých orgánov, správcov verejného dopravného a technického vybavenia územia. 

Umiestnením stavby a jej užívaním nebude zaťažené okolie nad prípustnú mieru a nebude 

ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky ne priľahlých komunikáciách. Umiestnenie 

stavby zodpovedá urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia 

a požiadavkám na zachovanie pohody bývania.  

 

3. V konkrétnom prípade bol v priebehu posledných rokov v oblasti Šintavského hradu a parku, 

označovaného tiež ako vodný hrad, stav nasledovný: 
 
     Predchádzajúci územný plán rešpektoval status pozemku (parcela 5/1) ako národnej kultúrnej 

pamiatky. Až v roku 2008 bolo vydané územné rozhodnutie a to o využívaní územia zlúčené s 

rozhodnutím o umiestnení stavby pod číslom 311/7884/UPaSP/2007 zo 14. 1. 2008, kde v 

zlúčenom konaní bolo rozhodnuté o využití parcely č. 5/1 na športové účely a teda i s 
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poukazom na následné rozhodnutie odvolacieho orgánu (Okresný úrad Trnava) v jednej z 

nasledujúcich vecí - konaní OÚ-TT-OVBP2-215/024193/PL konštatoval, že územné 

rozhodnutie musí byť v súlade s územným plánom. Vychádzal z toho, že územný plán je 

záväzné rozhodnutie, v súlade s ktorým musia byť danej oblasti sa týkajúce územné 

rozhodnutia. 
 
    V tejto súvislosti si dovoľujem poukázať i na správne rozhodnutia prijímané Najvyšším 

súdom Slovenskej republiky ako preskúmavacím súdom, že „územný plán je prejavom 

verejného záujmu a jeho nedodržiavaním môže dochádzať k živelnej územnej a stavebnej 

činnosti, ktorá už nerešpektuje záujem verejný. Nesystémove, parciálne zmeny 

územného plánu narušujú jeho funkčnosť a komplexnosť, čo je v rozpore s 

verejným záujmom. Územný plán zabezpečuje proporcionálny rozvoj súkromných a 

verejných záujmov v danej lokalite.“ 
 
    V danej veci sa jeden funkčný celok, kaštieľ s parkom, ako jeden pamiatkový objekt 

mal i do budúcna zachovať na taký účel, aby jednotlivé časti boli z pohľadu využiteľnosti 

súrodé. Je pravdou, že v súčasnosti platný územný plán časť z tohto objektu vyčlenil ako plochy 

športovej vybavenosti, konkrétne do tejto plochy včlenil i parcelu 5/1 a 5/4 a v tejto veci 

oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania o vydanie rozhodnutia p umiestnení 

stavby a využívaní územia. Konkrétne by účelom stavby boli športové účely, teda v súlade s 

územným plánom, ale výhradne zamerané na jeden jediný druh športu a to je tenis, pretože 

má ísť o „Tenisový areál Sereď“. Podľa tu popísaných stavebných objektov (viď. Výkres č. C 3 ) by 

objektovú skladbu mali tvoriť antukové kurty v počte 4 a jeden centrálny tenisový kurt, po ktorého 

stranách sa majú nachádzať stabilné lavičky pre divákov v dvoch radoch, majú tu byť stožiare v 

počte 6 vo výške 8m a na každom druhom majú byť ešte natáčacie svietidla, pri dvoch zo 

zvyšných štyroch kurtov majú byť umiestnené 12m vysoké stožiare v počte 6 a na každom z nich 5 

svietidiel, ďalej sa tu má nachádzať stavba - tenisový klub na železobetónovej doske, teda pevne 

spojená so zemou, s rozmermi 17 x 7m, kde má byť aj kuchyňka, klubovňa, šatne, WC. 
 
     Je teda nesporné, že s využívaním tohto športového areálu, výlučne pre určitú monolitnú 

skupinu obyvateľstva, sa uvažuje aj vo večerných hodinách, pričom v bezprostrednej 

blízkosti je zóna na bývanie. Ťažko teda hovoriť o súlade medzi záujmami obyvateľstva, teda 

tých, ktorí žijú v rodinných domoch vybudovaných za vlastné finančné prostriedky a 

záujmami úzkej skupiny obyvateľstva venujúcej sa tenisu aj vo večerných hodinách. 

Taktiež nemožno považovať za splnenú podmienku zachovania účelu národnej kultúrnej 

pamiatky, v danom prípade parku, ktorého vznik sa datuje do polovice 19. storočia. 
 
      Je nepochopiteľné, že žiadateľom o vydanie územného rozhodnutia je mesto ako vlastník 

(predpokladáme, že i prevádzkovateľ), ktorý si teda sám bude schvaľovať aj 

prevádzkové hodiny športoviska a výsledkom je obchádzanie občianskeho práva, teda 

práva vlastníka na ochranu pred hlukom, svetlom, prachom a ďalšími imisiami zo susedných 

pozemkov, resp. stavieb. Jediný smer, ktorým takéto využitie územia vedie, je celý rad občianskych 

sporov - žalôb na ochranu vlastníckeho práv zaručeného Ústavou. 
 
     Je rovnako pravdou, že treba vždy brať ohľad aj na susedské práva, avšak verejné stavby, 

verejné plochy majú slúžiť aj verejnosti a to z pohľadu čo najširšieho záujmu mesta. 

Rozhodnutie z roku 2008, aj keď nebolo v súlade s územným plánom, v rámci športovísk na 

týchto parcelách uvažovalo o záujmoch oveľa väčšej skupiny mesta, teda okrem dvoch 

tenisových kurtoch aj o basketbalovom ihrisku, volejbalovom ihrisku, nakoľko nie každý 

občan Serede. Tento stavebný zámer naviac neobsahoval tak značnú stavebnú zaťaženosť 

a znehodnocovanie národnej kultúrnej pamiatky, bol teda šetrný k dedičstvu našich predkov, čo 

rozhodne nemožno hovoriť o súčasnom zámere a už tobôž nie ho nazývať záujmom verejným. 

Pôvodný zámer taktiež zohľadnil skutočnosť, že tenisové kurty sa v meste Sereď nachádzajú už v 
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súčasnosti, dokonca v tesnej blízkosti severne od predmetnej parcely na štadióne medzi ulicami 

Športová a Topoľová, v grafickej časti plánu označené ako RŠ - 3. Takže len veľmi ťažko sa dajú 

pochopiť dve žlté plochy RŠ - 3 a RŠ - 5 tesne vedľa seba, že by hájili akýsi verejný záujem z 

pohľadu tak špecifického ako sú tenisové kurty, ktorých by v tomto prípade bolo 7 len v tejto 

oblasti. 
 
     Navrhujeme teda, aby sám žiadateľ preukázal, konkrétne koľko je kurtov v zastavanom území 

mesta, koľko je iných druhov ihrísk, napríklad na loptové hry a tento stav porovnal s inými mestami 

s obdobným počtom obyvateľov. 
 
     A snáď najvhodnejšou a najrealistickejšou previerkou by bola anketa u obyvateľov, či je ich 

záujmom ako verejnosti mať vedľa chráneného areálu parku, v ktorom sa nachádza historický 

kaštieľ a chránené biotopy, ďalších 5 tenisových kurtov s umelým osvetlením, tiež by ich určite 

zaujímalo, či bude vstup pre všetkých obyvateľov mesta voľný, nakoľko v súčasnosti je táto 

oblasť verejne prístupným rekreačným parkom pre verejnosť, tiež oddych s deťmi, kde okrem 

iného sa za súčasného stavu môžu aj niečo naučiť o pamiatkach a o prírode. Aj keď z hľadiska 

životného prostredia sa nejedná o extrémne chránenú oblasť, pravdou však zostáva, že 

pokiaľ vo večerných hodinách v tejto lokalite bude umelé osvetlenie a hluk, z pôvodného 

charakteru prírody sa nezachovajú ani zbytky. 
 
    Všetky tieto predchádzajúce tvrdenia zvýrazňujú fakt, že bol úplne potlačený a 

znehodnotený pojem verejný záujem tak z pohľadu samotného obsahu ale aj z pohľadu práva. 
 
     Zrejme sám žiadateľ si musí byť vedomý skrytého podtextu, keďže sa umelo celý tento 

pamiatkový objekt, tzv. Revitalizácia zámockého parku v Seredi, v rámci územného konania, 

oproti pôvodnému návrhu zamietnutého odvolacím orgánom, rozčlenil na dva samostatné návrhy a 

teda dve samostatné konania, z ktorých iba jeden zachoval názov Revitalizácia zámockého parku v 

Seredi a druhý je nazývaný ,Tenisový areál Sereď". Už z týchto názvov by bežnému občanovi ani 

neprišlo, že ide o totožnú lokalitu a totožný pamiatkový objekt. Už samotná skutočnosť, že 

pamiatkovým úradom Slovenskej republiky je celá lokalita chápaná ako jeden funkčný 

objekt dáva zjavne najavo, že hľadiska zachovanie historickej a pamiatkovej hodnoty, 

nemá toto byť nijakým nesystémovým spôsobom členené. 

     Týmto chcem poukázať na to, že ako už bolo vyššie uvedené, rozhodnutie obce Šintava č. 

17/1516/UPaSP 82/2016 z 30. 3. 2016, konkrétne územné rozhodnutie o využívaní územia 

a rozhodnutie o umiestnení stavby - Revitalizácia zámockého parku v Seredi vlastne mení 

pôvodné rozhodnutie vydané dňa 14. 1. 2008, ktoré sa stalo právoplatným tak, že je nahradené 

týmto novým rozhodnutím, kde je jediná zmena spočívajúca v zmene predmetu rozhodnutia - 

vypustená bola parcela č. 5/1. 
 
      Práve vo vzťahu k tejto, ako aj k parcele 5/4 bolo začaté územné konanie, ktorého sa toto podanie 

týka. 

Námietku  stavebný úrad zamietol, návrh je v súlade s Územným plánom mesta Sereď, 

predmetné územie je funkčne určené ako plochy rekreácie a športu. K návrhu bolo predložené 

záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2016/6519-

4/19305/JAK zo dňa 15.3.2016. 

     Návrh, aby žiadateľ preukázal, konkrétne koľko je kurtov v zastavanom území mesta, koľko je 

iných druhov ihrísk, napríklad na loptové hry a tento stav porovnal s inými mestami s obdobným 

počtom obyvateľov a vykonal anketu u obyvateľov k umiestneniu tenisového areálu je 

neopodstatnený v konaní o umiestnení stavby a nad rámec platnej legislatívy.  

     Stavebný úrad vykonal samostatné nové správne územné konanie o novom návrhu o umiestnení 

stavby a využívaní územia  „Tenisový areál Sereď “,  na  pozemkoch parc. č. 5/1, 5/4, kat. 

úz. Sereď. 
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4. Je rovnako pravdou, že najmä pri územno plánovacích rozhodnutiach sa s časti aplikuje 

ustanovenie § 36 ods. 4 stavebného zákona, teda sa využíva verejná vyhláška. Zákon hovorí buď o 

stavbách líniových alebo o veľkom počte účastníkov. V danom prípade však pojem „veľký 

počet účastníkov“ nie je adekvátny. Vo všetkých predchádzajúcich časových úsekoch, kedy 

jednotlivé rozhodnutia boli vydávané, boli doručované rozhodnutia vlastníkom susedných 

pozemkov a stavieb, toto nijako nezaťažilo správny orgán, pretože počet účastníkov v pomere k 

počtu orgánov štátnej správy, ktorým sa rozhodnutie dáva na vedomie, je rozhodne menší, 

pričom napríklad za rodinu Salvových, Bohunických, Horváthových, ide väčšinou o 

spoluvlastníkov, kde v rámci rodiny sa o prebiehajúcom konaní títo dozvedia i keď je pravdou, že 

je potrebné doručovať každému zo spoluvlastníkov a nie je zrejmé akým právnym výkladom bol 

zmenený postup. Napríklad nepodstatné rozhodnutie o vodnej stavbe - vodovodnej prípojke a 

odvodnení parkovacích plôch zo dňa 4. 2. 2008 Obvodného úradu životného prostredia bolo 

doručované všetkým vlastníkom susedných pozemkov, taktiež samotná obec Šintava územné 

rozhodnutie v roku 2008 doručovala týmto vlastníkom, čím mali tieto subjekty zachované 

práva vyjadriť sa. Je totiž rozdiel, či sa použije verejná vyhláška a ide o stavbu úplne na 

inom konci mesta, ktorá sa vôbec účastníka nemusí bezprostredne dotýkať, vtedy je 

takýto postup v súlade s dosiahnutím účelu. V takomto zmysle je v podstate aj 

diferencované postavenie subjektov podľa §34 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a 

v danom prípade pre náležitú ochranu vlastníckeho práva zaručeného Ústavou je 

doručovanie náležite každému účastníkovi, pretože nejde o konanie s veľkým počtom 

účastníkov. 
 
     Takémuto výkladu nasvedčuje aj postup v ďalšom súvisiacom konaní. 

Rozhodnutie obce Šintava č. 17/1516/ÚPaSP 82/2016 z 30. 3. 2016, konkrétne 

územné rozhodnutie o využívaní územia a rozhodnutie o umiestnení stavby - 

Revitalizácia zámockého parku v Seredi na parcelách v blízkosti parciel 

vlastníkov, bolo doručované Mgr. Dominike Bohunickej, Františkovi a Štefánii Salvovým 

z čoho je nepochybné, že boli navrhovateľovi známi, boli pojatí za účastníkov konania, 

ktoré z hľadiska svojho predmetu je blízko súvisiace s konaním pod horeuvedenou 

spisovou značkou. Vzhľadom na to, že sa doručovalo rozhodnutie, logicky rovnaký 

spôsob doručovania má byť použitý od začatia konania až po jeho ukončenie a to z 

jednoduchého dôvodu - počet účastníkov v priebehu konania je rovnaký a teda má byť 

logicky rovnaké aj doručovanie (§42 ods. 1 stavebného zákona v spojitosti s §34 ods. 2). 

     Námietku  stavebný úrad zamietol, posúdil ako neopodstatnenú. Stavebný úrad v predmetnom 

konaní uplatnil postup podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona a doručoval písomnosti 

účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. Stavebný 

úrad vykonal samostatné nové správne územné konanie o novom návrhu o umiestnení stavby 

a využívaní územia  „Tenisový areál Sereď “,  na  pozemkoch parc. č. 5/1, 5/4, kat. úz. 

Sereď. 

 

5. Vzhľadom na to, že toto podanie je reakciou na oznámenie o začatí územného konania v 

horeuvedenej spisovej značke 90/4307/ÚPaSP 297/2016 z 29. 4. 2016 - oznámenie 

verejnou vyhláškou, všetky tieto vyššie popísané skutočnosti žiadame, aby boli brané ako 

vyjadrenia, pripomienky a námietky s tým, že sú uplatňované písomnou formou v riadnej 

lehote a žiadame, aby na ne bolo prihliadnuté. 
 

V prílohe dokladám plnomocenstvo na zastupovanie vo forme písomnej s tým, že tieto 

subjekty sú vlastníci bezprostredne susediacich pozemkov a stavieb, teda presne sú 

identifikovaní Vášmu správnemu orgánu a žiadame, aby všetky rozhodnutia boli týmto 

osobám ako účastníkom konania podľa §34 stavebného zákona doručované do vlastných rúk, 

konkrétne: 
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  Maroš Horváth, Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď 
  Adriana Horváthová, Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď 
— Margita Horváthová, Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď 

— Marián Banáš, Malá Ulička 2862/10, 926 01 Sereď 

— Ľubica Miková, Malá Ulička 2862/10, 926 01 Sereď 

— František Salva, Športová 2087/52 Sereď 

— Štefánia Salvová, Športová 2087/85 Sereď 

— Emília Jankovičová, T. Tekela 3, 917 1 Trnava 

— Mgr. Dominika Bohunická, Vinárska 4450/2B, 926 01 Sereď 

Stavebný úrad žiadosti účastníkov konania vyhovel, písomnosti ďalej doručoval  vyššie 

uvedeným účastníkom do vlastných rúk. 

 

6. Vo veci samej pre zjednodušenie navrhujeme vydať rozhodnutie tak, že návrh na vydanie 

rozhodnutia o využití územia a rozhodnutia o umiestnení stavby označenej ako ,Tenisový 

areál Sereď" na pozemkoch parcela 5/1, 5/4, k. ú. Sereď, a to stavebné objekty označené ako 

SO 01 až SO 08, sa zamieta. Ako dôvody navrhujeme akceptovať naše námietky a 

pripomienky spočívajúce najmä v tom, že: 

— umiestnenie stavby bude v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníkov okolitých 

pozemkov a stavieb chránenými ústavou a občianskoprávnymi predpismi 

— umiestnenie stavby by bolo v rozpore s verejným záujmom, ktorého prioritou je ochrana 

národných kultúrnych pamiatok v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu 

 umiestnenie stavby nie je v súlade s územným plánom mesta z pohľadu verejného 

záujmu týmto plánom prezentovaným, nakoľko tenisový areál je úzko špecializovaný 

šport, nezohľadňujúci v takomto rozsahu potrebu verejnosti i s prihliadnutím na 

existujúci rozsah tenisových kurtov v bezprostrednom okolí 

Záverom chcem uviesť, že tak ako toto uviedol odvolací orgán v predchádzajúcom 

konaní, skutočnosť, že územné rozhodnutie nie je v súlade s územným plánom, je 

dôvodom na obligatórne zrušenie takého rozhodnutia. Naopak skutočnosť, že určité 

územné rozhodnutie, resp. jeho návrh, je súlade s územným plánom vo všeobecných rysoch 

(použitie územia na športové účely), neznamená automaticky, bez ďalšieho skúmania 

rozsahu a konkrétneho spôsobu využitia, možnosť takéto územné rozhodnutie vydať. V 

tejto súvislosti poukazujem i na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v 

obdobnej veci, kde jednoznačne je nevyhnuté uvažovať o účinkoch navrhovanej stavby na 

okolité nehnuteľnosti a to v ktoromkoľvek štádiu konania, pričom pri zmene stavby, 

analogicky aj pri zmene územného rozhodnutia. 

 

Predmetné rozhodnutie v súvislosti so zmenami v konaní o stavbách a teda aj zmenami 

územných rozhodnutí stanovuje aj povinnosť správneho orgánu skúmať okruh účastníkov 

konania z čoho vychádza náš návrh, kto má byť konkrétne za účastníka konania stanovený a 

adekvátne k tomu aj zvolený spôsob doručovania. 

Stavebný úrad námietku zamietol z nasledovných dôvodov: 

      Návrh je v súlade s Územným plánom mesta Sereď, predmetné územie je funkčne určené ako 

plochy rekreácie a športu.  

Uplatnené námietky účastníkmi konania  Maroš Horváth, Malá Ulička 4569/10A, 926 

01 Sereď,  Adriana Horváthová, Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď, Margita 

Horváthová,  Malá Ulička 4569/10A, 926 01 Sereď, Marián Banáš, Malá Ulička 2862/10, 

926 01 Sereď, Ľubica Miková, Malá Ulička 2862/10, 926 01 Sereď, František Salva,  

Športová 2087/85, 926 01 Sereď, Štefánia Salvová, Športová 2087/85, 926 01 Sereď, 

Emília Jankovičová,  T. Tekela 3, 917 01 Trnava, Mgr. Dominika Bohunická, Vinárska 
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4450/2B, 926 01 Sereď v zastúpení JUDr. Adrienou Vysudilovou, advokátska kancelária, 

Paulínska 15/A, 917 01 Trnava, ktorými namietali, že  „umiestnenie stavby bude v 

rozpore s oprávnenými záujmami vlastníkov okolitých pozemkov a stavieb chránenými 

ústavou a občianskoprávnymi predpismi“ stavebný úrad vyhodnotil, že vyplývajú 

z vlastníckych práv k susednej nehnuteľnosti o ktorých prináleží rozhodnúť súdu ( § 127 

zák.č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník). Stavebný úrad  mal za to, že ide o námietky, 

ktorými účastníci konania nesúhlasia s výstavbou tenisových kurtov na Parkovej ulici 

z dôvodov porušovania práv vyplývajúcich z občianskeho zákonníka,  k dohode medzi 

účastníkmi konania o námietkach nedošlo a tak odkázal navrhovateľa a účastníkov 

konania na súd podľa ustanovenia § 137 ods. 2 stavebného zákona a konanie rozhodnutím 

č. 90/4307/ÚPaSP 297/2016-prer. zo dňa 30.5.2016 prerušil. Zároveň stavebný úrad určil 

lehotu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na predloženie stavebnému úradu dôkaz, že 

bol podaný na súd návrh na rozhodnutie o námietkach a poučil účastníkov, že ak dôkaz 

podaný nebude,  stavebný úrad podľa  § 137 ods. 3 stavebného zákona bude pokračovať 

v konaní, urobí si úsudok o námietkach sám a rozhodne vo veci. Dňa 18.7.2016 bol 

doručený na stavebný úrad list zo dňa 15.7.2016 od JUDr. Adrieny Vysudilovej, 

advokátska kancelária, Paulínska 15/A, 917 01 Trnava v ktorom uvádza, že v predmetnej 

veci dáva stavebnému úradu na vedomie, že dňa 15.7.2016 bola na Okresný súd Galanta, 

Mierové nám.1, 624 23 Galanta podaná žaloba v zmysle rozhodnutia o prerušení 

územného konania zo dňa 30.5.2016.   

 

Dňa 05.10.2017 bol na stavebný úrad doručený návrh navrhovateľa, aby stavebný úrad 

bezodkladne pokračoval v územnom konaní a vo veci rozhodol.  

Navrhovateľ v liste uvádza: 

„Vážená Obec Šintava ako príslušný stavebný úrad, 

vo veci navrhovateľa Mesta Sereď, so sídlom Nám. republiky 1176/10, Sereď, IČO: 306 169, 

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia „Tenisový areál Sereď“ na 

pozemkoch parc. č. 5/1 a 5/4 v k.ú Sereď  navrhujeme a žiadame, aby stavebný úrad 

v predmetnom správnom konaní, ktoré prerušil svojím rozhodnutím z 30.05.2016,   

pokračoval, vo veci čo najskôr konal a rozhodol. 

 

Odôvodnenie: 

Stavebný úrad územné konanie prerušil z dôvodu, že niektorí účastníci konania uvedení 

v rozhodnutí o prerušení územného konania, zastúpení advokátkou na základe plnej moci 

z 10.5.2016, (ďalej len „Účastníci“) dňa 12.5.2016 doručili námietky proti umiestneniu 

stavby, na ktorých zotrvali aj na ústnom konaní, spojenom s miestnym zisťovaním dňa 

17.5.2016. Na ústnom prejednaní veci spojenom so snahou o dohodou sa väčšina Účastníkov 

ani ich právna zástupkyňa nezúčastnili a o dohodu s navrhovateľom neprejavili záujem, hoci 

on bol ochotný a pripravený sa s nimi dohodnúť.  

 

Stavebný úrad námietky Účastníkov vyhodnotil ako námietky, o ktorých prináleží rozhodovať 

súdu a odkázal ich na súd a konanie prerušil, pričom proti takémuto rozhodnutiu sa nemožno 

odvolať. Účastníci boli riadne poučení, že ak nedôjde v stanovenej lehote k podaniu žaloby na 

súd, bude pokračovať v konaní, urobí si úsudok o námietkach a sám rozhodne vo veci.  

 

Námietky účastníkov z 12.5.2016 boli spísané na 9 stranách, a namietali najmä  nesúlad 

stavby s verejným záujmom a rozpor s ochranou kultúrnych pamiatok. Vo vzťahu 

k vlastníckym právam namietali len, že: „...mesto ako vlastník (predpokladáme, že 

i prevádzkovateľ), ktorý si teda sám bude schvaľovať aj prevádzkové hodiny športoviska 

a výsledkom je obchádzanie občianskeho práva, teda práva vlastníka na ochranu pred 
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hlukom, svetlom, prachom a ďalšími imisiami“ (str. 4/9 posledný odsek a str. 5/9 prvý odsek) 

a „umiestnenie stavby bude v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníkov okolitých 

pozemkov a stavieb chránených Ústavou a občianskoprávnymi predpismi“ (str. 8/9). Takto 

formulované námietky sú neurčité, nezrozumiteľné, vychádzajú z nepotvrdených predpokladov 

a ničím nepodložených subjektívnych obáv Účastníkov. Ako také nie sú spôsobilé vyvolať 

relevantné právne účinky.  

Napriek zásade koncentrácie v zmysle ustanovení § 36 stavebného zákona, dostali Účastníci 

od stavebného úradu odkázaním na súd de facto ďalšiu možnosť uplatniť svoje námietky 

zrozumiteľným a určitým spôsobom, tieto odôvodniť a nejakým relevantným spôsobom 

preukázať.   

 

V podanej žalobe však opäť Účastníci namietajú len, že ide o umiestnenie „stavby, ktorá 

svojím účelom a spôsobom využitia bude zasahovať do bytovej zóny nevhodným spôsobom 

a tak nezákonne obmedzovať výkon vlastníckeho práva žalobcov“ a v petite sa domáhajú 

žalobcovia ochrany pred vybranými nepriamymi imisiami, ako hluk, prach, svetlo, tienenie 

a vibrácie. Ich žalobný návrh žiada zdržať sa využitia pozemkov a realizovania stavieb 

akéhokoľvek druhu, ktorými by nad mieru primeranú pomerom odťažovali hlukom, prachom, 

svetlom, tienením a vibráciami. 

 

Samotní Účastníci v žalobe uviedli, že: ich „námietky smerovali proti okolnostiam 

relevantným z hľadiska stavebného zákona“, „v rozhodnutí (o prerušení konania) sa stavebný 

úrad ... nevysporiadal s podanými námietkami, resp. vysporiadal sa s nimi spôsobom, že tieto 

vyhodnotil ako námietky občianskoprávne vyplývajúce z vlastníckych práv k susednej 

nehnuteľnosti, o ktorých má rozhodnúť súd“ a pokračujú, že: „Podľa nášho názoru stavebný 

úrad v predmetnom konaní nepostupoval v súlade so zákonom... ku každej jednej skutkovej 

námietke mohol odborne vyjadriť, či už kladným alebo záporným spôsobom, nakoľko ide 

o odborné otázky z hľadiska verejného práva, patriace do kompetencie štátnej správy. 

S podanými námietkami sa nevysporiadal riadne v územnom konaní, nerozhodol o nich.“   

Ako navrhovateľ s uvedeným záverom Účastníkov plne súhlasíme a trváme na tom, čo tvrdia 

samotní Účastníci konania v žalobe, a to že o ich námietkach mohol a mal rozhodovať 

stavebný úrad, keďže všetky námietky a rozhodnutie o nich patria do kompetencie 

a právomoci stavebného úradu.  

 

Účastníci v žalobe ešte uviedli, že žalobu podávajú iba „z dôvodu právnej istoty postupujeme 

v súlade s usmernením stavebného úradu, hoci s týmto z hľadiska právneho nemožno 

súhlasiť“. Konanie Účastníkov je nelogické, lebo keby žalobu nepodali, nastal by stav, 

ktorého sa domáhali a vo veci by konal a rozhodol stavebný úrad. Na druhej strane je toto ich 

konanie zneužitím Rozhodnutia stavebného úradu o prerušení konania a snahou o oddialenie 

výstavby nimi bezdôvodne a nepodložene namietanej stavby. Výkon práva, ktorý je v rozpore 

so zákonom alebo dobrými mravmi, však nepožíva právnu ochranu. Preto nemožno naďalej 

porušovať zásadu hospodárnosti, rýchlosti a efektívnosti rozhodovania správneho orgánu a je 

nutné, aby tento (stavebný úrad) pokračoval v územnom konaní a vo veci rozhodol.  

 

Pre potvrdenie správnosti názoru Účastníkov o tom, že ich námietky patria do kompetencie 

stavebného úradu a tento o nich musí rozhodnúť dopĺňame citáciu príslušných zákonných 

ustanovení a ustálenej rozhodovacej súdnej praxe Najvyššieho súdu SR:        

 

Stavebný úrad podľa § 43d) a § 66 stavebného zákona rozhoduje v územnom, stavebnom 

a kolaudačnom konaní tak, aby stavby boli navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali základné 

požiadavky na stavby podľa osobitného predpisu. Stavby musia spĺňať okrem iného 
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požiadavky podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Podľa tejto vyhlášky okrem iného: „umiestnením stavby 

a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru ... umiestnenie stavby musí 

zodpovedať ... a požiadavkám na zachovanie pohody bývania“ (§ 4 ods. 2), rieši „osvetlenie 

a preslnenie“ (§ 6, § 17), prípustnú mieru emisií (§ 16, § 30), ochranu pred vibráciami 

a hlukom (§ 20 vyhlášky).  

 

Je teda zrejmé, že všetky námietky Účastníkov patria do kompetencie stavebného úradu. 

 

Podľa § 3 CSP: „Súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné 

súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.“ 

Keďže je tu iný orgán, a to stavebný úrad, kompetentný, najmä podľa § 43d) stavebného 

zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. vec prejednať a rozhodnúť, nemôže o nej konať súd. Táto 

zásada platí aj v prípade, že príslušný orgán by nemal jasné a jednoznačné technické normy 

a rozhodoval by v rámci svojej voľnej správnej úvahy. Ak by súdy mali rozhodovať o všetkých 

sporných veciach, súdny systém by skolaboval. Preto platí pravidlo, že ak môže konať iný 

orgán, súd konať nesmie. Súd môže rozhodovať až v štádiu tzv. správneho súdnictva, ak by 

bolo napadnuté rozhodnutie správneho orgánu správnoprávnou žalobou, k čomu nedošlo 

a nie sú ani splnené zákonné podmienky na takýto postup.   

 

Podľa § 137 stavebného zákona, je dôvod na prerušenie konania a odkázanie účastníkov na 

súd pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a 

stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich 

orgánov štátnej správy. 

 

Námietky podané Účastníkmi v danej veci sú otázky týkajúce sa ochrany pred 

hlukom, prachom, svetlom, tienením a vibráciami. Tieto otázky (ako aj mnohé ďalšie) 

upravujú stavebnotechnické predpisy a rozhodujú o nich stavebné úrady v územnom, 

stavebnom a kolaudačnom konaní. Súd nemá právomoc rozhodovať ex ante o vplyvoch 

plánovanej stavby a posudzovať ich na základe projektovej dokumentácie a súvisiacich štúdií, 

lebo táto činnosť patrí do kompetencie stavebných úradov a príslušných orgánov, najmä 

RÚVZ a iných.  

 

S poukazom na stavebný zákon a vykonávacie predpisy, najmä vyhlášku č. 532/2002 Z. z. je 

zrejmé, že námietky Účastníkov (hoci by sčasti mohli vyplývať z vlastníckych práv k 

pozemkom a stavbám) neprekračujú rozsah právomoci stavebného úradu a spolupôsobiacich 

orgánov štátnej správy.  

 

Vyššie uvedené jasne potvrdzuje aj ustálená rozhodovacia súdna prax, ako slovenských, tak aj 

českých súdov (právna úprava je v danej veci rovnaká v SR ako v ČR).  

 

Rozhodnutie NS SR z 30.4.2014, 6Sžp/10/2013: „Posúdiac tiež relevanciu námietky, ktorou 

žalobcovia prezentovali, že povoľovanou prevádzkou dôjde k narušeniu súkromia a pohody 

bývania, najvyšší súd plne sa stotožniac s argumentmi súdu prvého stupňa dodáva, že v 

danom prípade súd prvého stupňa správne uviedol, že sa nejedná o občianskoprávne 

námietky, ktoré by odôvodňovali postup podľa § 137 ods. 2  stavebného zákona, ktorý by 

konkrétne znamenal prerušenie stavebného konania a odkázanie účastníkov konania na súd 

alebo iný príslušný orgán. Preto stavebný úrad v tejto súvislosti nevykázal vadu, ktorá by 
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mala za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia. Správne prvostupňový správny orgán v 

odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že tieto námietky nemajú charakter 

občianskoprávnych námietok v zmysle ustanovenia § 137 ods. 2 stavebného zákona, ale sa 

jedná o námietky, ktoré sa týkajú splnenia základných požiadaviek na stavby podľa § 43d 

stavebného zákona a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu podľa vyhlášky č. 

532/2002 Z. z., ktorými je povinný sa zaoberať a vyhodnotiť ich v odôvodnení svojho 

rozhodnutia, pričom je viazaný stanoviskami a vyjadrenia dotknutých orgánov (§ 140b ods. 1 

stavebného zákona). Na uvedenom nič nemení skutočnosť, že žalovaný správny orgán na 

rozdiel od prvostupňového správneho orgánu tieto námietky posúdil ako občianskoprávne. ... 

Na tomto mieste je ešte žiaduce uviesť, že pokiaľ stavba spĺňa všeobecné technické 

požiadavky, technické normy, sú dodržané požiadavky určené dotknutými orgánmi, 

predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na 

životné prostredie nemôže byť prekážkou vydania rozhodnutia stavebného úradu jej 

eventuálny negatívny vplyv v podobe hluku zasahujúceho vedľajšiu stavbu, ktorého existencia 

v stavebnom konaní preukázaná nebola.“ 

 

Rozhodnutie NS ČR 22 Cdo 1902/2001: „Nejvyšší soud ČR již v rozsudku ze 13. 12. 1999, sp. 

zn. 2 Cdon 1889/97, jehož závěry jsou zcela použitelné i na daný případ, zaujal právní názor, 

že pravomoc k rozhodnutí o námitce účastníka stavebního řízení, že zamýšlenou stavbou 

dojde k zastínění jeho nemovitosti, má stavební úřad a že pravomoc soudu k rozhodnutí o této 

námitce není založena ani v případě, že stavební úřad účastníka stavebního řízení s touto 

námitkou na soud odkáže. Požadavky na denní osvětlení a oslunění a zachování pohody 

bydlení patří k obecným technickým požadavkům na výstavbu (§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
1
). Posouzení otázky, zda 

dokumentace pro výstavbu odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu, zákon 

svěřuje stavebnímu úřadu. K tomu srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze 17. 5. 

2001, sp. zn. 30 Ca 58/2001, publikovaný v Soudní judikatuře ve věcech správních pod č. 825, 

sešit 4/2001, podle kterého námitky účastníků územního či stavebního řízení, týkající se 

obtěžování výhledem, kouřem, hlučností, prašností, zápachem z budoucího provozu, zastínění 

pozemků a staveb apod., nepřekračují rozsah pravomoci stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy. Jde o námitky územně technického či stavebně technického charakteru, 

které stavební úřad posoudí ve své pravomoci, aniž by s nimi účastníky řízení odkazoval na 

soud podle § 137 odst. 2 stavebního zákona. I když vznesené námitky žalobci ve stavebním 

řízení jsou námitkami občanskoprávními (§ 127 odst. 1 ObčZ), svěřuje zákon rozhodnutí o 

těchto námitkách vznesených ve stavebním řízení do pravomoci stavebního úřadu, jehož 

povinnost o ní rozhodnout z úřední povinnosti vyplývá z § 66 stavebního zákona
2
. Proto 

stavební úřad nemůže účastníka, který vznáší námitku, že zamýšlenou stavbou dojde k 

zastínění jeho okna a bránění ve výhledu, odkázat na soud. Jde o případ, kdy je 

občanskoprávní věc svěřena k rozhodnutí jinému orgánu než soudu. K tomu viz též rozhodnutí 

Nejvyššího soudu z 22. 10. 2001, sp.zn. 22 Cdo 2929/99 publikované v Souboru rozhodnutí 

Nejvyššího soudu pod č. C 794. Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o námitkách vznesených 

ve stavebním řízení ohledně zastínění stavby a bránění ve výhledu nebylo v dané věci v 

pravomoci soudu.“ 

 

Podľa Rozhodnutia NS SR 4 Sžo/51/2014: „...súd uvádza, že stavebné orgány vyhodnotili 

správne, že nehnuteľnosť ako aj stavba sú vo vlastníctve stavebníka a nakoľko tieto 

                                                 
1
 V SR najmä § 16 až 21 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie   
2
 Rovnako ako aj v stavebnom zákone platnom a účinnom v SR 
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nezasahujú do pozemku žalobkyne a ani ju neobmedzujú vo vlastníckom práve, nebol ani 

podľa najvyššieho súdu dôvod na prerušenie stavebného konania s odkazom na 

občianskoprávne konanie na súde, keďže vlastníctvo k pozemku žalobkyne a prístup k nemu sa 

nemení.“   

 

Účastníci – pre ktorých ochranu bolo konanie pôvodne prerušené – majú za to, že 

rozhodnutie o prerušení je nezákonné, lebo o ich námietkach mal rozhodovať stavebný úrad 

(viď nimi podaná žaloba). Navrhovateľ tiež navrhuje, aby stavebný úrad čo najskôr 

pokračoval v konaní a vo veci rozhodol.  

 

Vzhľadom na vyššie uvádzané zákonné ustanovenia, ustálenú rozhodovaciu súdnu prax 

i zhodné požiadavky Účastníkov (vyjadrené v žalobe na str. 3/4) a navrhovateľa (vyjadrené 

v tomto návrhu), neexistuje žiaden zákonný dôvod, aby stavebný úrad zotrvával na rozhodnutí 

o prerušení konania a v konaní nepokračoval. Naopak vzhľadom na zásady stavebného 

a najmä správneho konania a základné povinnosti uložené mu právnymi predpismi SR musí 

stavebný úrad vo veci konať (pokračovať v konaní) a rozhodnúť, a to bez zbytočného odkladu 

a v zákonom stanovených lehotách.  

 

V ďalšom konaní navrhujeme, aby stavebný úrad zohľadnil, že navrhovateľ už v územnom 

konaní predložil okrem iného popri projektovej dokumentácii aj: 

1) Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) 429/2016 zo 

14.3.2016 a Záväzné stanovisko RÚVZ 52/2015 Pa z 05.03.2015, ktoré je založené okrem 

iného aj na: 

a. Protokole o skúške č. 29/2014/SLST, Osvetlenie tenisových kurtov – hodnotenie 

rušivého svetla od plánovaného osvetlenia tenisových kurtov v meste Sereď, 

spracovateľ MARIALUX s.r.o., Veľké Lovce 22, Ing. František Krasňan, PhD., a 

b. Akustickej štúdii č. 14-094-s, spracovateľ EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., Ing. 

Vladimír Plaskoň, júl 2014 a dodatok z 08.09.2014 (ku ktorému si RÚVZ vyžiadal aj 

stanovisko Národného referenčného centra pre hluk a vibrácie so sídlom v Poprade) 

2) Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava  z 15.3.2016; 

3) Záväzné stanoviská Okresného úradu Galanta, odbor životného prostredia z 03.03.2016; 

4) Záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; 

5) Záväzné stanoviská Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru zo 

07.03.2016; 

6) a iné záväzné stanoviská; 

7) Protokol o skúške č. 29/2014/SLST, Osvetlenie tenisových kurtov – hodnotenie rušivého 

svetla od plánovaného osvetlenia tenisových kurtov v meste Sereď, spracovateľ 

MARIALUX s.r.o., Veľké Lovce 22, Ing. František Krasňan, PhD. (bol posudzovaný 

RÚVZ); 

 

Všetky vyššie uvedené dokumenty potvrdzujú, že plánovaná stavba bola posudzovaná 

z hľadiska jej vplyvov na okolie. Všetky odborné posudky a štúdie týkajúce sa jej vplyvov na 

okolie preukázali, že projektová dokumentácia a plánovaná stavba je v súlade s príslušnými 

právnymi normami a technickými normami.  

 

Všetky dotknuté orgány štátnej správy súhlasili s umiestnením stavby. Žiadne zo stanovísk 

nebolo spochybnené a treba prezumovať jeho správnosť a záväznosť.  
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Z pohľadu námietok Účastníkov je najrelevantnejšie stanovisko RÚVZ, pričom tento orgán 

skutočne dôsledne skúmal projektovú dokumentáciu a navrhovateľ musel dopĺňať posudky 

a štúdie, ktoré RÚVZ ešte ďalej preveroval. RÚVZ pritom určil, že splnenie podmienok bude 

skúmať aj v kolaudačnom konaní a že merania musia byť uskutočnené aj v rámci 

kolaudačného konania, ako aj pri prevádzke športoviska, aby došlo k objektivizácii 

nameraných imisií (oproti projektom a štúdiami predpokladaným), pričom projekt stavby 

musel byť a bol upravený tak, aby bolo možné v prípade, že objektivizované merania reálnych 

imisií stavby by prekračovali limitné hodnoty, upraviť stavbu, resp. doplniť protihlukovú stenu 

a pod.   

 

Ak stavebný úrad rozhodne tak, že na základe vyššie uvedených súhlasných stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy, vyhovie návrhu navrhovateľa a ním požadované územné 

rozhodnutie vydá, bude konať v súlade so zákonom a ustálenou rozhodovacou praxou súdov. 

Napríklad podľa Rozhodnutia NS SR z 15.12.201, 5Sžp/3/2011: „...kladné vyjadrenia a 

stanoviská dotknutých orgánov, uplatňujúce záujmy chránené osobitnými predpismi z 

hľadiska životného prostredia, z hľadiska ochrany zdravia ľudí, z hľadiska požiarnej 

bezpečnosti, civilnej ochrany i z hľadiska požiadaviek na denné osvetlenie a preslnenie ako aj 

odstupových vzdialeností, ktorých obsah je pre správny orgán záväzný (§ 140b stavebného 

zákona), čím sa zachováva záväznosť požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách, 

nemožno konštatovať nezákonnosť jeho rozhodnutia. V prípade, ak by účastníci konania 

nesúhlasili s obsahom a závermi z nich vyplývajúcimi, mali zákonnú možnosť uplatniť 

námietky proti obsahu záväzného stanoviska, čo pri tvrdení narušenia ich pohody bývania 

však učinili iba všeobecne. V súvislosti s namietaným nedostatočným odôvodnením 

rozhodnutia správneho orgánu je potrebné uviesť, že nie je nevyhnutné, aby sa správny orgán 

zaoberal každou vznesenou námietkou, avšak musí byť z neho zrejmé, na základe čoho dospel 

k právnemu záveru vo svojom rozhodnutí. Z predmetného odvolaním napadnutého 

rozhodnutia uvedené jednoznačne vyplýva. V tejto súvislosti najvyšší súd považuje za 

potrebné upriamiť pozornosť krajského súdu aj na koncentračnú zásadu vyjadrenú v 

ustanovení § 36 ods. 1, 2 stavebného zákona, ktorou je ovládané i územné konanie, na 

základe čoho bude potrebné posúdiť dispozičnú možnosť žalobcov i vo vzťahu k žalobným 

dôvodom.“  

 

Účastníci podali námietky 12.5.2016, a teda mohli a mali sa pred tým, alebo pred miestnym 

zisťovaním, oboznámiť s vyššie uvedenými súhlasnými záväznými stanoviskami orgánov 

štátnej správy, ktorých správnosť sa prezumuje. Ak s týmito nesúhlasili, mohli ich v zákonnej 

lehote napadnúť, čo neurobili. Účastníci mohli a mali konkretizovať svoje námietky, 

pomenovať konkrétne zásahy do ich práv, tieto odôvodniť, i kvantifikovať z pohľadu 

konkrétnych čísel, resp. limitov prípustného rušenia imisiami, mali uviesť, čím konkrétne 

a ako budú stavbou rušení, akú mieru rušenia by považovali za prípustnú a akú už nie a 

podobne. Žalobcovia ani na ústnom prejednaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 

17.5.2016 neuplatnili žiadne svoje konkrétne a určité námietky proti stavbe, okrem 

všeobecných tvrdení v námietkach z 12.5.2016. Tu uviedli ale len všeobecné obavy, ktorých 

reálnu hrozbu naplnenia nijako nepreukázali.    

 

Opätovne upozorňujeme na zákonnú koncentračnú zásadu platnú v územnom konaní, kde na 

námietky uplatnené po ústnom prejednaní spojenom s miestnym zisťovaním sa neprihliada. 

Účastníci tak už nemôžu konkretizovať svoje námietky, lebo tak mohli a mali spraviť 

najneskôr dňa 17.5.2016. Inak by došlo k porušeniu koncentračnej zásady, resp. stavebného 

zákona a to je neprípustné. „Ustanovenie § 36 v spojení s § 42 ods. 4 (resp. § 62 ods. 1 

Stavebného zákona) vymedzuje koncentračnú zásadu v územnom a stavebnom konaní, ktorej 
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účelom bolo bezpochyby stanoviť určité limity stavebného konania, zamedziť neustálemu 

generovaniu nových námietok, ktoré by vo svojom dôsledku mohli celkom zabrániť akejkoľvek 

stavebnej činnosti. Z uvedenej koncentračnej zásady vyplýva, že v konaní o umiestnení a 

povolení stavby musí byť všetok skutkový materiál pre rozhodnutie závažný, zistený pri 

ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a že stavebný úrad môže prihliadnuť len 

k tým skutkovým okolnostiam, ktoré boli stavebným úradom zistené a k tým námietkam 

účastníkov, ktoré boli pri ústnom pojednávaní, resp. v lehote určenej stavebným úradom 

uplatnené. Pokiaľ teda na základe vyššie uvedeného je možné námietky a pripomienky k 

navrhovanej stavbe uplatniť len koncentrovane, t.j. pri nariadenom ústnom pojednávaní a 

miestnom šetrení alebo v stanovenej lehote (§ 36 ods. 1, 2 Stavebného zákona) a neskôr nie je 

možné na ne prihliadnuť, nie je možné ich účinne uplatniť ani v odvolaní.“
3
  

 

Účastníci nenamietajú žiadne konkrétne zásahy do ich práv, tieto nekvantifikujú 

a neodôvodňujú ich neoprávnenosť. V žalobe žiadajú, aby sa navrhovateľ zdržal využitia 

pozemkov. Tomuto však nemožno vyhovieť, lebo okrem iného by išlo o neprípustný zásah do 

vlastníckych práv navrhovateľa, chránených Ústavou SR a všetkými právnymi predpismi, 

vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.
 4

 

Podľa § 127 OZ, ktorý je špeciálnou úpravou k širšej ochrane vlastníckeho práva 

zabezpečovanej § 126 OZ: „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho 

vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje...“ Negatórnu žalobu opierajúcu sa o toto zákonné 

ustanovenie možno použiť v prípade akéhokoľvek rušenia alebo obmedzovania vlastníka, ak 

toto rušenie alebo obmedzovanie predstavuje neoprávnený zásah. „...neoprávnenosť zásahu. 

Tá spočíva v tom, že ide o zásahy, ktoré ten, kto ich vykonáva, nesmie vykonávať, t.j. nemá 

žiadny právny dôvod na ich vykonávanie. Vlastnícka žaloba podľa § 126 ods. 1 OZ nemôže 

byť úspešná proti tomu, kto zasahuje do práva vlastníka na základe svojho subjektívneho 

práva, ktoré môže byť vecným právom ... alebo môže vyplývať zo zákona ... alebo úradného 

rozhodnutia.“
5
  

Pri posudzovaní „neoprávnenosti“ teda  treba v prvom rade zohľadniť fakt, že ochrana 

vlastníckych práv je rovnaká pre každého vlastníka a že ako majú právo na nerušené užívanie 

svojho pozemku Účastníci, tak ho má aj navrhovateľ. Základným právom vlastníka je pritom 

užívať jeho pozemok spôsobom ním zvoleným s prihliadnutím na oprávnené záujmy ostatných 

vlastníkov, najmä susedov.  

                                                 
3
 Rozsudok NS SR z 24.4.2008 sp. zn 8 Sžo 39/2008 (podobne aj NS SR z 15.12.2011 5 Sžp/3/2011) 

4
 „...v ústavnoprávnej rovine podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký 

zákonný obsah a ochranu. Funkcia práva vlastniť majetok a jeho ochrana spočíva v tom, aby sa všetkým 
vlastníkom poskytla a súčasne aj trvale garantovala právna istota tak, že vlastnícke právo k veci, ktoré nadobudol 
v súlade s platnými zákonmi, sa nemôže obmedziť alebo využiť bez právneho dôvodu (PL. ÚS 16/95). Taktiež  
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 1 v znení dodatkového protokolu č. 1 poskytuje 
ochranu majetku každej fyzickej a právnickej osobe s výnimkou pozbavenia majetku na základe podmienok 
ustanovených v zákone z dôvodu verejného záujmu. Na uvedenú právnu úpravu nadviazal zákonodarca aj v 
Občianskom zákonníku v §§ 123 a nasl., keď v právnej norme § 124 stanoví, že všetci vlastníci majú rovnaké 
práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.  Z uvedenej právnej úpravy jednoznačne vyplýva, 
že oproti právu žalobkyne na nerušený výkon jej vlastníckeho práva, do ktorého podľa jej tvrdení zasiahla 
stavebníčka osadením nového okna,  bolo postavené právo stavebníčky tiež na riadny výkon jej  vlastníckeho 
práva, spočívajúci v tom, že osadením nového okna v soc. zariadení sa zabezpečila ochranu pred vlhnutím 
stavby jej rodinného domu. Vychádzajúc z predmetu súdneho prieskumu v danej veci odvolací súd dáva súčasne 
do pozornosti žalobkyne právny názor Ústavného súdu SR vyslovený v jeho náleze sp. zn. III. ÚS 72/2010, v 
zmysle ktorého „v súvislosti s výkladom a aplikáciou príslušných právnych predpisov musí súd prihliadať na 
spravodlivú rovnováhu pri poskytovaní ochrany uplatňovaným právam a oprávneným záujmom účastníkov 
konania. Princíp spravodlivosti a požiadavka materiálnej ochrany práv sú totiž podstatnými a neopomenuteľnými 
atribútmi právnej ochrany (predovšetkým súdnej) v rámci koncepcie materiálneho právneho štátu“ (Rozsudok NS 
SR z 30.4.2014, sp. zn. 6Sžp/23/2013) 
5
 Fekete, I.: Občiansky zákonník, 2. zväzok. Veľký komentár, 2.aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava, 

Eurokódex 2015, str. 35 
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Právom poskytovaná ochrana vlastníckych práv nesmie viesť k zásadným 

disproporcionalitám vo vzájomných vzťahoch vlastníkov, ako sa ich domáhajú Účastníci, 

kedy ani nie sú dlhodobo schopní konkretizovať, čím a ako ich bude stavba na pozemku 

navrhovateľa rušiť. 

„Treba poznamenať, že samotné zriadenie stavby nie je rušením vlastníkov susedných 

nehnuteľností...“ (Judikát v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk 128/1999) 

Navrhovateľ má záujem na svojom pozemku zhotoviť stavbu, ktorej „vplyvy“ boli 

posudzované a majú byť posudzované v prebiehajúcom územnom konaní a neskôr v konaní 

stavebnom a kolaudačnom. K výstavbe navrhovateľ pristúpi na základe svojho vecného – 

vlastníckeho práva k pozemku a neskôr (ak bude vydané) na základe úradného povolenia; 

a inak nie. Získanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného 

rozhodnutia navrhovateľom je pritom podmienené splnením zákonných podmienok, ktoré 

zabezpečujú okrem iného ochranu Účastníkov aj pred imisiami, ako sú hluk, prach, svetlo, 

tienenie a vibrácie. Vplyvy stavby na okolie boli, sú a budú predmetom posudzovania 

kompetentnými orgánmi, ktoré rozhodujú a konajú vo verejnom záujme a aj v záujme 

Účastníkov, avšak na objektivizovanej báze určenej najmä príslušnými stavebnotechnickými 

vyhláškami a normami.    

 

Účastníci namietajú nekonkretizované budúce imisie (označené v žalobe len ako „hluk, prach, 

svetlo, tienenie a vibrácie“), ktoré ich budú podľa ich tvrdenia obťažovať.  

„V ustanovení § 127 ods. 1 OZ sú upravené tzv. imisie spočívajúce v tom, že vlastník veci pri 

výkone vlastníckeho práva obťažuje iného, príp. vážne poškodzuje výkon jeho práv. Ide 

o nepriame imisie, ktoré každý musí znášať, ak nepresahujú mieru primeranú pomerom alebo 

vážne neohrozujú výkon jeho práv.“ 
6
  

Účastníci neoznačili, v čom konkrétne by stavba a jej imisie podľa nich mala byť obťažujúca 

pre nich ako susedov a neuviedli mieru podľa nich ešte prípustných a naopak mieru už 

neprípustných konkrétnych imisií. Neoznačili ani žiadnu vážnu škodu, ktorá by im mohla 

vzniknúť či hroziť v dôsledku plánovanej výstavby.   

  

Podľa nášho názoru dôjde naopak plánovanou výstavbou tenisového areálu k rozvoju 

a skultivovaniu relevantného územia. V danom území sa totiž aktuálne nachádzajú opustené 

stavby a skleníky bývalého záhradníctva, ktoré ako každá opustená stavba chátrajú 

a umožňujú stretávanie a schovávanie sa rizikových osôb, napr. bezdomovcov a narkomanov. 

Chátrajúce stavby môžu predstavovať nebezpečenstvo pre všetky osoby, ktorým sú v zásade 

prístupné. Športovisko, akým je tenisový kurt, naopak predpokladá, že v danej lokalite sa 

budú zdržiavať kultivované osoby, ktoré samy majú záujem na zdravom a príjemnom trávení 

voľného času. Podotýkame, že samotná stavba kurtov, sociálnych zariadení, klubovne a ich 

osvetlenia nemôže mať žiadne negatívne dopady na susedov. Dopady na susedov môže 

spôsobiť až prevádzka športoviska, pričom ak by tieto dopady boli negatívne, možno ich 

limitovať upravením prevádzkového času športoviska, dobudovaním bariér, znížením intenzity 

osvetlenia a podobne.  

 

S poukazom na súhlasné záväzné stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy s 

umiestnením stavby, súlad umiestnenia stavby s územným plánom, fakt, že stavba bude 

umiestnená na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa, kde sa momentálne nachádzajú opustené 

stavby a spevnené plochy, ktoré chátrajú a sú zbytočne nevyužité a potenciálne nebezpečné 

a fakt, že žiaden z Účastníkov nepreukázal, že by jeho alebo jeho vlastnícke právo k susedným 

pozemkom či stavbám plánovaná stavba akokoľvek vážne ohrozovala alebo obmedzovala nad 

                                                 
6
 Rozhodnutie NS ČR zo 4.6.2008, sp. zn. 22 Cdo 1244/2007  
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mieru primeranú pomerom, navrhujeme, aby stavebný úrad rozhodol o umiestnení stavby 

v zmysle návrhu z 1.4.2016. “ 
 
     Listom č. 90/4307/ÚPaSP 297/2016/2017  zo dňa 10.10.2017 stavebný úrad oznámil 

účastníkom územného konania, že prehodnotil svoje stanovisko a že bude pokračovať 

v konaní a na základe predložených podkladov rozhodne vo veci podaného návrhu.  

 

    Okresný súd Galanta Uznesením Sp. Zn.: 17C/309/2016 – 42 zo dňa 24.10.2017 konanie 

zastavil z dôvodu absencie základnej procesnej podmienky a to právomoc súdu na konanie, 

rozhodnúť o námietkach má právomoc výlučne stavebný úrad.   

 

     Dňa 18.12.2017 bol na stavebný úrad doručený list JUDr. Adrieny Vysúdilovej, advokátky 

na základe právneho zastúpenia, v ktorom oznamuje stavebnému úradu, že pokiaľ prišlo 

k prerušeniu konania neprináleží stavebnému úradu následne bez ďalšieho  toto rozhodnutie, 

viazané na právoplatné rozhodnutie súdu, zmeniť.  Ďalej v liste uvádza, že príslušný súd vo 

veci riadne koná, pričom nemá dané žiadne lehoty a preto v jeho postupe nie je preukázaná 

žiadne závada. 

 

     Dňa 18.12.2017 Advokátska kancelária, JUDr.  Adriena Vysúdilová, advokátka, Paulínska 

15/A, 917 01 Trnava podala proti uzneseniu Okresného súdu Galanta č. 17C/309/2016 

odvolanie. 

 

     K vydaniu územného rozhodnutia vydalo Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta 

záväzné stanovisko dňa 10.03.2016, pod č. 2797/ÚPaSP 162/2016.  
       
     Svoje stanoviská si uplatnili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OH, OV, Okresný úrad Trnava, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, Krajský pamiatkový úrad Trnava, ZsVS, a.s., OZ Galanta so 

sídlom v Šali, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok rozhodnutia. 

 

K návrhu na územné rozhodnutie boli priložené: 

- Akustická štúdia č. 14-094-s, Revitalizácia zámockého parku v Seredi, tenisový areál, 

spracovateľ EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., Preseľany 565 – Ing. Vladimír Plaskoň, júl 

2014 a dodatok č. 1 k akustickej štúdii zo dňa 08.09.2014. 

- Protokol o skúške č.: 29/2014/SLST, rok 2014, Osvetlenie tenisových kurtov – Hodnotenie 

rušivého svetla od plánovaného osvetlenia tenisových kurtov v meste Sereď, zo dňa 

31.7.2014, spracovateľ Marialux s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 22 – schválil: Ing. František 

Krasňan, PhD. Vedúci Skúšobného laboratória. 

 

     K návrhu na územné rozhodnutie boli priložené listy vlastníctva LV č. 591, vydané 

Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom zo dňa 1.2.2016 (pozemok parc.č. 5/1, 

výmera 7591 m
2
, druh pozemku ostatná plocha) a zo dňa 16.2.2016 (pozemok parc.č. 5/4, 

výmera 35 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie). 

    

     Na základe predložených podkladov pre územné konanie tunajší stavebný úrad posúdil 

návrh na umiestnenie stavby „ Tenisový areál Sereď “, na pozemkoch parc.č. 5/1, 5/4 k.ú. 

Sereď, podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám 
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starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné 

prostredie neohrozuje.       

     Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a 

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.    

  

     Zodpovedný projektant dokumentácie pre územné rozhodnutie je Ing. Peter Dolinajec, 

autorizovaný architekt reg.č. *1987 AA*. 

 

     Toto rozhodnutie s overenými situáciami bude doručené verejnou vyhláškou a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Šintava a webovej stránke Obce 

Šintava (www.sintava.sk) a úradnej tabuli Mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď 

(www.sered.sk). Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia tohto 

rozhodnutia.  

 

 

P o u č e n i e 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 

podaním na Obec Šintava, so sídlom na Obecnom úrade v Šintave, 925 51 Šintava č. 244 (15. 

deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

    

  

 

 -podpísané- 

                                                         Miroslav Holička 

                  starosta obce 

 

 

  

Príloha:  
Overená situácia výkres č. C3 v mierke 1:500 

Overená koordinačná situácia výkres č. C2 v mierke 1:1000 

 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.  

 

 

 
Vyvesené  dňa : 06.02.2018                                                       Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                                      (pečiatka, podpis)  

 

http://www.sintava.sk/
http://www.sered.sk/

