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A. DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU  

Doteraz platný Územný plán sídelného útvaru Sereď - Šintava bol schválený uznesením 
Rady Okresného národného výboru v Galante č.43/R – 1986 zo dňa 27.2.1986 s návrhovým 
obdobím do roku 2010. Bol spracovaný STAVOPROJEKTom Bratislava s využitím prieskumov 
a rozborov z roku 1977, doplnených v rozhodujúcich údajoch v roku 1981. Od doby obsta-
rania a schválenia Územného plánu sídelného útvaru Sereď – Šintava uplynulo viac ako 25 
rokov, zmenili sa sociálne, hospodárske, čiastočne aj územno-technické predpoklady, došlo 
k zásadným zmenám v právnych predpisoch  - územný plán bol spracovaný a schválený 
pred účinnosťou  zásadných noviel stavebného zákona č.50/1976 Zb. a vyhlášky č.55/2001 
Z.z.  o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  

 V rokoch 2004 - 2009 bol Územný plán sídelného útvaru Sereď - Šintava aktualizovaný 
Zmenami a doplnkami Územného plánu Mesta Sereď č.1 - 5, ktoré riešili dielčie problémy 
v území. Obsah a forma v súčasnosti platného územného plánu už nezodpovedá požiadav-
kám platných právnych predpisov, ani potrebám na usmerňovanie rozvoja mesta v ďalšom 
období, preto orgán územného plánovania, ktorým je Mesto Sereď, rozhodol o obstaraní 
nového územného plánu mesta.  Obstaranie nového Územného plánu mesta Sereď schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v programovom rozpočte mesta uznesením č.240/2011 zo 
dňa 15.12.2011. 

 
Ďalšími dôvodmi  pre obstaranie územného plánu obce sú:  
• potreba získať právne záväzný dokument, usmerňujúci rozvoj mesta na základe odbor-

ných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov, samosprávy, štátnej správy 
atď.), 

• potreba vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta a jeho katastrálnych území, zabezpečiť 
bezkolízny rozvoj jednotlivých funkcií.   

  
Prieskumy a rozbory pre Územný plán obce vypracoval v apríli 2012 ateliér Ing. arch. 

Jána Kubinu, Dolný Kubín. Ich súčasťou je Krajinnoekologický plán,  ktorý spracovala Mgr. 
Tatiana Šolomekova, PhD. a kol.  

 

 

B. URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA  
Cieľmi územného plánu mesta sú: 
• komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania 

územia, 
• stanovenie limitov využitia plôch katastrálnych území mesta v súlade s prírodnými da-

nosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionál-
ne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického 
vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,  

• stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v meste a 
vo voľnej krajine, 

• vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakla-
danie prostriedkov na technickú infraštruktúru,  

• vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, 
vrátane hospodárskej základne mesta.  
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Hlavným cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok 
pre rozvoj mesta a jeho katastrálnych území  v etapách do roku 2018 a do roku 2025  pre  
nasledovný počet obyvateľov :  
 

Rok Počet obyvateľov % Priemerný ročný prírastok v % 

SODB 2001 17 406 100,00 - 

2 011 16 783 96,42 -0,36 
    

 2 018 16 800 100,0 +  0,00  

 2 025 17 250 102,7 +  0,38 

 

 

C.  VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Riešené územie pre územný plán mesta tvorí jeho administratívno – správne územie 
t.j. katastrálne územia Sereď, Dolný Čepeň, Stredný Čepeň a Horný Čepeň. Celková výme-
ra riešeného katastrálneho územia je 3045,9297 ha, z toho k.ú. Sereď má 2875,4963 ha, 
k.ú. Dolný Čepeň 83,6234 ha, k.ú. Stredný Čepeň 50,2134 ha a Horný Čepeň 36,5966 ha.  

Katastrálne územia mesta Sereď sú v strednej časti Trnavského samosprávneho kraja, 
v severnej časti okresu Galanta.  Na južnej strane susedia s katastrálnymi územiami obcí 
Hoste, Veľká Mača a  Dolná Streda, na východnej strane s kat. územím obcí Šintava 
a Vinohrady nad Váhom, na severnej strane s kat. územiami obce Šúrovce a na západnej 
strane s kat. územím obcí Križovany nad Dudváhom a Vlčkovce. 

 
Súčasné zastavané územie mesta je v územnom pláne potrebné rozšíriť predovšetkým 

o tieto  plochy  : 
• plochy, určené pre rozvoj mesta v doteraz spracovanej a schválenej územnoplánovacej 

dokumentácii, 
• plochy, kde je na umiestnenie stavieb vydané územné rozhodnutie, 
• plochy s vybudovanou alebo ľahko dostupnou dopravnou a technickou infraštruktúrou. 
 

Charakteristika riešeného územia 
Mesto leží v v najsevernejšom výbežku Podunajskej roviny.  Celé územie má plochý ro-

vinatý reliéf so sklonom 1 – 3 °, tvorený riečnou nivou Váhu s erózno-akumulačným reléfom 
fluviálnych rovín. Nadmorská výška katastrálneho územia je od 124 m  do 130 m n.m. 
Nadmorská výška stredu mesta je 128 m n.m. V reliéfe nápadne vystupuje halda hutnícke-
ho odpadu – luženca, ktorá vznikla ukladaním na nivu Váhu pri procese výroby niklu od roku 
1963 do roku 1993. Jej relatívna výška je okolo 30 m. Prevažnú časť katastra tvoria plochy 
poľnohospodárskej pôdy. Rozsiahlejšie plochy lesnej vegetácie lemujú tok Váhu, tečúceho 
na východnom okraji územia. 

Podľa inžinierskogeologickej klasifikácie Matula a kol. (1969) patrí posudzované úze-
mie do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin (Podu-
najská nížina).  

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia územia Slovenska (Plesnik 2002) leží do-
tknuté územie v rovinnej oblasti nemokraďového okresu lužného podokresu. Krajina je od-
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lesnená a intenzívne poľnohospodársky využívaná. Úlohu refúgia pôvodnej biodiverzity v 
katastri mesta majú najmä nadregionálny biokoridor Váh a regionálne biocentrum Čepeň. 

Dotknuté územie je prevažne intenzívne poľnohospodársky využivané, preto sú tu na-
jmä biotopy kultúrnej krajiny (polia, rozptylená zeleň a pod.). Rozsiahlejšie suvislé lesné 
porasty sú najmä v medzihrádzovom priestore Váhu. V intenzívne obhospodarovanej kult-
úrnej krajine mimo inundačného územia prostredie pre rôzne druhy cicavcov a vtákov tu 
poskytujú najmä neveľké porasty drevín, plošného alebo líniového tvaru. Často sa nachád-
zajú na poľnohospodársky nevyužiteľných plochách (predovšetkým periodicky alebo celo-
ročne zaplavených depresiách na mieste reliktu ramena Váhu), alebo ide o vetrolamy a le-
my rôznych líniových prvkov v krajine, ako sú poľné cesty a melioračné kanály.   

Z hľadiska pôdnych podmienok v riešenom území veľká časť pôd patrí do I. – IV. kvali-
tatívnej skupiny BPEJ, t.j. medzi pôdy osobitne chránené podľa zákona č.220/2004 Z.z., 
ktoré je možné dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnut-
ných prípadoch, ak nie je možne alternatívne riešenie. Ako pôdne typy sú tu v nivách vod-
ných tokov zastúpené fluvizeme, černice, černozeme černicové a na viatych pieskoch, í-
loch alebo sprašiach sa vyskytujú regozeme.  

Z hľadiska pôdnych druhov prevládajú pôdy karbonátové,  ťažké, stredne ťažké až ľah-
ké, hlboké, stredne hlboké až plytké. Z hľadiska skeletovitosti sú v nivách potokov pôdy 
hlboké bez skeletu, na na ostatnom území pôdy slabo skeletovité a  silne skeletovité pôdy 
plytké pôdy. Zrnitostne patria do skupiny hlinitých a piesčito-hlinitých pôd s vysokým obsa-
hom humusu. Pôdy pri priemyselnom areáli Niklovej huty sú chemicky degradované. 

Z hľadiska štruktúry pozemkov z celkovej výmery katastrálnych území 3045,37 ha, naj-
väčšiu časť 1823,76 ha (59,9 %) zaberá poľnohospodárska pôda. Lesy zaberajú spolu  115,11 
ha, tj 3,8 %. Z poľnohospodárskej pôdy je najviac zastúpená orná pôda – 1652,08 ha (54,2 
%), záhrady zaberajú 109,61 ha (3,6 %), trvalé trávne porasty 60,52 ha (1,9 %) a ovocné sa-
dy – 0,95 ha (0,9 %), vinohrady 0,60 ha (0,03 %). Iné druhy poľnohospodárskej pôdy sa v rie-
šenom území nevyskytujú. 

Hydrologicky patrí riešené územie do pomoria Čierneho mora a povodia Váhu, ktoré je 
rozčlenené na 7 základných povodí – riešené územie patrí do základného povodia č. 4-21-10 
Váh od zaústenia Biskupického kanála po ústie Nitry - odvodňujú ho rieky Váh a Dudváh. 
Katastrálnym územím mesta pretekajú vodohospodársky významné vodné toky Derňa a od-
vodňovacie kanály Derňodudvážsky a Čepenský. Tesne nad mestom Sereď, na vodnom toku 
Váh cca rkm 83,20 je uvažovaný profil navrhovaného vodného diela Sereď – so stupňom ak-
tuálnosti „A“.  

Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (SHMÚ, 1984) patrí širšie okolie riešené-
ho územia do rajónu Kvartér Váhu v Podunajskej nížine, severne od línie Palárikovo – Ga-
lanta (Q 048). Dopĺňanie zásob podzemných vôd sa deje infiltráciou zrážkových vôd, 
prestupom vôd zo štrkovej formácie Trnavskej tabule, prestupmi z mezozoika Čachtických 
Karpát a Považského Inovca a infiltráciou z povrchových tokov. Horizont podzemných vôd 
dotknutého územia a jeho okolia sa nachádza v hĺbke 35-40 m. Panvová stavba tejto oblas-
ti podmieňuje vznik artézskych horizontov s výdatnosťou od 0,5 do 20 l.s-1. Kvartérne flu-
viálne sedimenty, ktoré sa podieľajú na stavbe územia, vytvárajú pomerne priaznivé pod-
mienky pre intenzívny pohyb podzemných vôd. Vrstvy štrkov s prímesou jemnozeme sú 
dobre zvodnené s výdatnosťou od 3,0 do 10,0 l.s-1.  

V riešenom území nie je zaznamenaný výskyt prameňov ani pramenných oblastí. 
V juhovýchodnej časti riešeného územia na pravom brehu rieky Váh je určené prieskumné 
územie Sereď – termálne podzemné vody, tu bol realizovaný geotermálny vrt SEG-so záme-
rom využívať geotermálne vody na na výrobu tepla pre vykurovanie mesta. Do riešeného 
územia nezasahuje žiadne ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov vôd. 
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Z klimatického hľadiska patrí riešené územie do dvoch klimatických okrskov: T1 – 
okrsok teplý, veľmi suchý a T2 – okrsok teplý a suchý. Patrí medzi najsuchšie miesta Slo-
venska, kde vo vegetačnom období spadne iba okolo 300 mm zrážok, v zimnom období oko-
lo 250 mm. Priemerný ročný úhrn zrážok je 550 mm a priemerná ročná teplota  je 9,6°C. 
Priemerná januarová teplota je – 3C°. Priemerný počet letných dní v roku je viac ako 60. 
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 40, jej výška je 9 – 10 cm. Územie sa vyzna-
čuje vysokým počtom hodín slnečného svitu – ročne nad 2000 hodín. Prevládajúcim veter-
ným prúdením počas roka je JV a SZ vietor. Územie je dobre prevetrávané.  

Podľa mapy seizmických oblastí patrí riešené územie do oblasti, kde otrasy môžu do-
siahnuť 7º M.C.S. V oblasti nie sú znaky nestability územia a územie je hodnotené ako sta-
bilné. 

Prírodná rádioaktivita odráža celkovú geologickú stavbu územia, nevyskytuje sa tu 
nad rámec prirodzeného žiarenia prostredia. Kat. územie mesta Sereď a bližšie kontaktné 
územie patrí do oblasti nízkeho radónového rizika a teda nepredstavuje zdravotné riziko 
pre obyvateľov.  

Svahové deformácie  - zosuvné procesy sú v regióne Podunajskej nížiny veľmi zriedka-
vé, potenciálne zosuvné polohy sa v riešenom území nevyskytujú. Z hľadiska náchylnosti na 
vodnú eróziu  sú tu územia nenáchylné až málo náchylne na vodnú eróziu. Z hľadiska ve-
ternej erózie sú v území zastúpené tri stupne náchylnosti na veternú eróziu: 
1 -  územie málo náchylné na veternú eróziu - vo veľmi málo veterných až záveterných po-

lohách s orientáciami v sektoroch SV, Z, JZ, ako aj mierne až slabo veterne neprevýše-
né polohy s orientáciou na JV. V riešenom územi ide o mierne uklonené rozsiahlejšie 
plošiny s nadmorskou v ýškou do 150 m n.m. a sklonitosťou okolo 1º a prevýšením do 
10 m.  

2 -  územie stredne náchylné na veternú eróziu - stredne veterné (v časti roku náveterné) 
polohy s orientáciou k J a V, t.j. do smerov s prevládajúcim výskytom silných vetrov. 
Vyskytujú sa v polohách na paralelných svahoch  bočnými nárazmi vetra a vo vrcholo-
vých polohách plošín.  

3 - územie náchylné na veternú eróziu - silne veterné (náveterné polohy v celom roku).  
Patria sem SZ a JV orientované svahy a polohy na paralelných svahoch s bočným nára-
zom vetra a vrcholové polohy plošín. Najohrozenejšie sú vrcholové časti sprašovej ta-
bule V, S a SV orientované svahy pahorkatiny. 
Ploché a málo členité územie Podunajskej roviny a Dolnovážskej nivy vytvára minimál-

ne predpoklady pre rozvoj výmoľovej erózie.  

 

 

D.   POŽIADAVKY, VYPLÝVAJÚCE Z NADRADENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKU-
MENTÁCIE 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán Veľkého územného celku 
Trnavský kraj (ďalej len ÚPN-VÚC), schválený uznesením vlády SR č. 245 zo dňa 31.3.1998. Záväz-
ná časť ÚPN-VÚC bola vyhlásená nariadením  vlády SR č.183/98 Z.z. zo dňa 7.4.1998, v znení Nari-
adenia vlády SR č.111/2003 Z. z.  

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-VÚC boli schválené  uznesením vlády SR č.1390/2002 
z 18.12.2002, ich záväzná časť vyhlásená VZN Trnavského samosprávneho kraja č. 111/2003 
z 12.3.2003. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-VÚC boli schválené  uznesením Zastupiteľstva Trnavského 
samosprávneho kraja č. 217/2007/13 zo dňa 04.07.2007, ich záväzná časť vyhlásená VZN Trnav-
ského samosprávneho kraja č. 11/2007.  
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V Územnom pláne Mesta Sereď je potrebné rešpektovať všetky záväzné regulatívy,  týkajúce 
sa riešeného územia a obsiahnuté v záväznej časti ÚPN-VÚC Trnavského kraja, vyhlásenej Nariade-
ním vlády SR č.183/1998 Z.z. v znení Nariadenia vlády SR č. 111/2003 Z. z.  a VZN Trnavského 
samosprávneho kraja č.11/2007.  

Záväzné regulatívy, obsiahnuté v ÚPN-VÚC Trnavského kraja, týkajúce sa riešeného územia : 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.2  formovať ťažiská osídlenia na celoštátnej, nadregionálnej a regionálnej úrovni prostredníc-
tvom usmerňovania formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických 
úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídel a vidieckych priestorov podieľajúcich sa 
na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia,  

1.4  podporovať rozvoj centier 
1.4.2  tretej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu: 

Sereď,   

1.6  podporovať rozvoj ťažísk osídlenia;  
1.6.3 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej 

komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,  
1.6.4 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk o-

sídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,  
1.6.5 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systé-

mov – sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej 
komplexnosti regionálnych celkov,  

1.6.6 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie,  
1.6.7 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.  

 
1.7 podporovať budovanie rozvojových osí  

1.7.1 podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sí-
delnej štruktúry. Podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:  
- nitriansko – pohronskú rozvojovú os: Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen,  

 
1.8  pri novej výstavbe zachovať jestvujúce vojenské objekty a rešpektovať ich ochranné pásma, 

1.9  vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými ak-
térmi územného rozvoja v Slovenskej republike a v okolitých štátoch s využitím väzieb jednot-
livých sídel a sídelných systémov v euroregiónoch a v ďalších oblastiach cezhraničnej spolu-
práce, 

1.10 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii 
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických 
daností, 

 

2. V oblasti rekreácie a turistiky  

2.1  podporovať a prednostne rozvíjať ťažiskové oblasti rekreácie, ktoré majú pre rozvoj v danom 
území najlepšie predpoklady – pobyt pri vode (na báze vodných plôch, tokov a geotermálnych 
prameňov), tranzitnú, poznávaciu, vidiecku, vodnú a cyklistickú turistiku v severnej časti Tr-
navského okresu a Piešťanského okresu a horskú turistiku v juhovýchodnej časti Senického 
okresu, 

2.2 usmerňovať tvorbu funkčno-priestorového systému na vytváranie súvislejších rekreačných 
území, tzv. rekreačnokrajinných celkov, 
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2.2.2 pás pozdĺž Dunaja v rámci tzv. Malého Žitného ostrova, pás pozdĺž Malého Dunaja, na 
vhodných úsekoch Váhu (vodné dielo Kráľová, v budúcnosti aj v úseku Sereď – Hloho-
vec a v úseku Hlohovec – Sĺňava), 

2.4  prepojiť rekreačnú turistiku s poznávacou turistikou, 

2.6  zabezpečiť na hlavných tranzitných turistických trasách potrebnú obslužnú vybavenosť a napo-
jenie na blízke rekreačné a turistické ciele, 

2.8  viazať lokalizáciu služieb, zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do sídel      
s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom 
je potrebné využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a ob-
jektov národných kultúrnych pamiatok, 

2.10  zabezpečiť nadštandardnú vybavenosť na hlavných turistických dopravných trasách, 

2.11  na vybudovaných a pripravovaných diaľniciach a medzinárodných cestných trasách vybudovať 
komplexné objekty služieb pre motoristov, 

2.12  na medzinárodných trasách železničnej, leteckej a vodnej dopravy dobudovať komplexný 
systém služieb pre cestujúcich nadväzujúci na systém v krajinách Európskej únie. 

 

3.  V oblasti sociálnej infraštruktúry 

3.1  Školstvo 
3.1.1 vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj školstva na všetkých stupňoch s dôra-

zom na špecifické podmienky v národnostne zmiešanom území, 
3.1.2 riešiť zvýšené nároky na organizáciu a prevádzku verejnej dopravy v súvislosti s vývoj-

om a rozložením základného školstva, ktorý počíta v základnej školskej dochádzke s 
pohybom žiakov do väčších sídel, 

3.1.3 zamerať sa na zvyšovanie kvalitatívneho štandardu jestvujúcich zariadení z pohľadu 
budúcich požiadaviek na rozvoj siete základného školstva,  

3.1.4 usmerňovať rovnomerné rozloženie zariadení stredného školstva po celom území kra-
ja, 

3.2 Zdravotníctvo 
3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť v preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej oblasti, 
3.2.2 vytvárať podmienky na rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov 

jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám, čo znamená riešiť 
skalicko-senickú oblasť, pričom nemocnice nižšieho typu a kliniky riešiť ako neštátne 
zariadenia (mestské a obecné), a tým nahradiť nežiaduci pokles počtu lôžok v nemoc-
niciach, 

3.2.3 rozvíjať zariadenia liečebnej starostlivosti v záujme optimálneho využitia lôžkových 
kapacít v nemocniciach a riešiť nevyhovujúcu materiálno-technickú základňu niekto-
rých zariadení. 

3.3 Sociálna starostlivosť 
3.3.1 zvyšovať kvalitu a kvantitu sociálnych služieb ubytovacích zariadení pre starých ľudí 

(napríklad domovy-penzióny pre dôchodcov) a súvisiacich služieb pre nich vo väzbe na 
predpokladaný demografický vývoj, ktorý počíta s nárastom obyvateľov v poproduktív-
nom veku, tak, aby bol kraj v tejto oblasti sebestačný, 

3.3.2 vytvárať územno-technické predpoklady na rozvoj siete zariadení sociálnych služieb 
pre občanov s ťažkým trvalým postihnutím, a to najmä zariadení pre dospelých. 
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4. V oblasti kultúrno-historických hodnôt  

4.1 nadväzovať na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cieľom dosi-
ahnuť ich funkčnú aj priestorovú previazanosť pri akceptovaní ich tvaru, obsahu a foriem, ako 
aj ich identity, špecifickosti a tradícií, 

4.2 rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje 
ochrana pamiatok, 

4.3 rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických a hospodárskych 
hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to vo forme hmotnej, ako aj nehmotnej, a vy-
tvárať pre ne vhodné prostredie, 

4.4  rešpektovať a uplatniť funkčnú a typovú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídel a 
ich častí, 

4.5  posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nadväz-
nosti na všetky zámery sociálno-ekonomického rozvoja, 

4.6  zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji 
4.6.1 územia lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva, 
4.6.2 územia pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, 
4.6.3 územia historických jadier miest a obcí, 
4.6.4 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, 
4.6.5 národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma,   
4.6.6 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ale aj časti rozptýlené-

ho osídlenia, 
4.6.7 novodobé architektonické a urbanistické diela, 
4.6.8 areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím, 
4.6.9 historické technické diela, rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú 

navrhované na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky, ale aj územia navrhované na 
vyhlásenie za pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ochranné pásma. 

 

5. V oblasti výroby 

5.1 rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny fond ako jeden 
z limitujúcich faktorov tohto rozvoja, 

5.2 rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a 
chmeľových oblastiach, 

5.3 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci 
riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optima-
lizáciu štruktúry pestovaných plodín, 

5.5 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej 
ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej stability, 

5.6  stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd, najmä pôd pod závlahami, pôd vinohradov a pôd 
najlepších bonít, a ochranu výmery a kvality pôdy uskutočňovať nielen ako ochranu hospodár-
sko-sociálneho potenciálu štátu, ale aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia, 

5.7 stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárske odvetvie diferencovane podľa poľnohospodár-
skych produkčných oblastí. 
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6. V oblasti lesného hospodárstva 

6.1  rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu v okresoch Senica, Skalica, Galanta a Trnava, 

6.6  vytvárať územno-technické predpoklady na zachovanie stability lesných porastov lužných sta-
novíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným 
zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom na protipovodňové opatrenia, 

6.7  pri úprave pozemkov riešiť ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou sústavou 
vetrolamov v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 

6.8  netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových 
stavieb, 

6.9  rozvíjať tradičnú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti súvisiace s lesnou 
činnosťou ako integrované súčasti lesného hospodárstva, ktoré podporujú rozvoj vidieka, 

6.10 realizovať ozdravné opatrenia v najviac poškodených lesných spoločenstvách. 
 

7. V oblasti ťažby a priemyselnej výroby 

7.4  usmerniť v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi zá-
ujmami ťažbu dunajských štrkopieskov, ako aj štrkopieskov v alúviu Váhu a Moravy s upred-
nostnením ťažby vo vodných nádržiach alebo v korytách tokov oproti ťažbe z porasteného te-
rénu, 

7.7  vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich 
priemyselných a stavebných areálov, 

7.8  podporovať rozvoj priemyselných, technologických a vedecko-technických parkov a podnika-
teľských zón, 
7.8.2  podporovať rozvoj priemyselných a technologických parkov v obciach a lokalitách Leo-

poldov - Červeník – Madunice, Senica - Kaplinské Pole, Madunice - Veľké Kostoľany, 
Gabčíkovo – Dunajský industriálny park, Sládkovičovo, Dunajská Streda - mesto, Skalica – 
Dieliky v jazernom poli, Polišiny, Trnava Technopol, Sereď, Holíč, Zavar A, B, C, , Šo-
porňa, Veľký Meder, Kúty, Zeleneč, Hlohovec, Častkov, Kostolné Kračany, Dolný Bar; 

7.9 vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj z 
územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitmi kultúrno-
historického potenciálu územia a historického stavebného fondu a so zohľadňovaním špecifík 
jednotlivých regiónov Slovenskej republiky a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny; 

7.10 vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regi-
ónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

 

8. V oblasti odpadového hospodárstva 

8.1  uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín s 
využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení; 

8.3  rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu v ďalších sídlach Trnavské-
ho kraja s vybudovaním minimálne jedného dotrieďovacieho zariadenia do roku 2005 v kaž-
dom okrese; 

8.4  v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu vytvoriť systém triedenia všetkých problé-
mových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na zneškodňovanie; 

8.7  pokračovať na území kraja v sanácii neriadených skládok a ďalších environmentálnych záťaží; 
na ten účel v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2000 
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schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky č. 799 z roku 1996 v každom okrese kraja 
sanovať minimálne štyri skládky najväčšmi ohrozujúce životné prostredie a v etape rokov 2000 
– 2005 šesť až desať skládok; 

 

9. V oblasti  rozvoja dopravnej infraštruktúry 

9.1  Cestné komunikácie a objekty 
9.1.2 výhľadovo preradiť do I. triedy s navrhovanou kategóriou C 11,5/80 ťah tvorený cestou 

II/507 a cestami I/63, I/13 zabezpečujúci prístup od cesty I/51 pri Seredi na hraničný 
priechod v Medveďove, 

9.1.3 vytvoriť podmienky na postupnú homogenizáciu ciest III. triedy na kategóriu S 7,5/60,  
9.1.11 rezervovať a rešpektovať koridory hlavnej a doplnkovej siete TINA, 

9.2  Železničná doprava 
9.2.7 modernizovať trať 133 a upraviť ju na traťovú rýchlosť 140 km/hod., 
9.2.10 modernizovať železničnú trať č. 133 Leopoldov – Galanta s jej zaradením do siete TINA 

a upraviť ju na traťovú rýchlosť v rozpätí 120 – 140 km/hod. 

9.3  Vodná doprava 
9.3.5  rezervovať priestor na vybudovanie riečneho prístavu Sereď s nadväznosťou na I/51 

a železničnú stanicu v Seredi, 
9.3.6  vybudovať zariadenie pre športovú a turistickú plavbu v súvislosti s vybudovaním Váž-

skej vodnej cesty, 
9.3.10  rezervovať priestor na výhľadové budovanie vodného prepojenia Bratislava – Sereď 

vodným kanálom, 

9.5  Cyklistická doprava 
9.5.3 vybudovať považskú trasu pre cykloturistiku vedenú po hrádzach Váhu v spojení 

s Medzinárodnou podunajskou cykloturistickou trasou; 
 

10. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 

10.1 Energetika 
10.1.1    rešpektovať jestvujúci koridor pre nadradený ropovod, nadradený plynovod a pre 

nadradené trasy veľmi vysokého napätia, 
10.1.15  zvýšiť podiel využívania geotermálnej energie a overiť využívanie potenciálu aj ďal-

ších obnoviteľných energetických zdrojov, napríklad biomasy, na ktorej využitie sú v 
kraji vhodné podmienky, 

10.1.18  rekonštruovať strednotlakové a nízkotlakové rozvody Sereď, Galanta, Abrahám, Veľ-
ké Úľany, 

10.1.28  podporiť výstavbu veterných elektrární a veterných parkov v katastrálnych územiach 
obcí s preukázaným potenciálom veternej energie v lokalitách s vhodnými územno-
technickými podmienkami pri minimalizovaní negatívnych dopadov na životné pros-
tredie a celkový obraz krajiny,  

10.2 Vodné hospodárstvo 
10.2.2  podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov, 

Na úseku tokov (kanálov) 
10.2.9  na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapa-

city, 
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Na úseku odvedenia vnútorných vôd 
10.2.16 stabilizovať hladiny podzemných vôd po oboch stranách Váhu pozdĺž vodnej nádrže 

Kráľová a budovaného vodného diela Selice, 

Na úseku vodných nádrží a prevodov vody 
10.2.19 sledovať možnosť výstavby malých vodných nádrží s cieľom regulovať odtok z malých 

povodí, 
10.2.20 rezervovať koridor na výstavbu Vážskej vodnej cesty, nadväzných zariadení a potreb-

nej technickej infraštruktúry na území Trnavského kraja, 
10.2.21 rezervovať územie pre uvažované vodné diela Sereď, Prietrž a Sobotište,  

Na úseku zásobovania pitnou vodou 
10.2.23 vybudovať prívod pitnej vody zo Žitného ostrova v I. etape (studne v Gabčíkove, Ša-

moríne) do okresov smerom na Nitru, 
10.2.24 rozšíriť zdroje vody a prívody vody zo Žitného ostrova v II. etape; pre oblasti Záhoria 

a stredného Považia vybudovať  
1. prívod vody Šamorín – Trnava, 
10.2.30 v súlade s rozvojovou koncepciou vodárenských spoločností rozširovať vodovodné siete 

v aglomerácii Galanta, aglomerácii Sereď, aglomerácii Šamorín, aglomerácii Hubice, 
aglomerácii Lehnice, regióne Veľký Meder, regióne Dunajská Streda, rovnako v sídlach 
s vybudovaným verejným vodovodom a zvyšovať v nich podiel zásobovaných obyvate-
ľov, na úseku verejných vodovodov: 
b)  zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody, orientovať investície na rekonštrukciu 

diaľkovodných potrubí a vodovodných sietí,  
c)  zabezpečovať podľa návrhu plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií a z ne-

ho vyplývajúcich potrieb prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi roz-
vojom vodného hospodárstva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou územia,  

g)  znižovať straty vody a tým i prevádzkové náklady,  

Na úseku odvádzania a čistenia odpadových vôd 
10.2.32  na úseku verejných kanalizácií v súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slo-

venskej republiky zabezpečiť:  
V. ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd budovaním kanalizácií a ČOV,  
W. odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký 

podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd,  
X. rozvoj odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v jednotlivých obciach v súla-

de s novými majetkoprávnymi a hospodárskymi podmienkami a v súlade z toho 
vyplývajúcimi novými koncepciami budovania verejných kanalizácií a čistiarní 
odpadových vôd s cieľom:  

Y. znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom záso-
bovaných obyvateľov pitnou vodou,  

Z. zvyšovať úroveň v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatí-
vy EÚ,  

AA. zosúladiť postupne prevádzkovanie existujúcich kanalizácií a čistiarní odpado-
vých vôd s požiadavkami súčasnej legislatívy v obciach, resp. aglomeráciách nad 
10 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) do 31.12.2010 a od 2 000 do 10 000 EO 
do 31.12.2015,  

BB. budovať postupne verejné kanalizácie s mechanicko – biologickým čistením od-
padových vôd v sídlach, resp. aglomeráciách s počtom nad 2 000 do 10 000 EO 
do 31.12.2015,  
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10.2.37 rozširovať stokové siete v sídlach s vybudovanou kanalizáciou a zvyšovať podiel obyva-
teľov sídel napojených na verejnú kanalizáciu, 

10.2.38 vo všetkých sídlach s vybudovanou kanalizáciou zabezpečiť zodpovedajúce čistenie 
odpadových vôd, 

10.2.39 odkanalizovanie územia budovať v prevažnej miere v podobe aglomerácií odkanalizo-
vania s koncentráciou miesta čistenia splaškových vôd do spoločných ČOV, aglomerá-
cia Senica, Holíč, Skalica, aglomerácie pozdĺž toku Chvojnice, Šajdíkove Humence, 
Šaštín – Stráže, Gbely, Jablonica, aglomerácia Galanta, aglomerácia Sereď a aglome-
rácia Šamorín, aglomerácia Hubice, aglomerácia Lehnice región Veľký Meder, región 
Dunajská Streda,  

10.2.40 zvýšenú pozornosť venovať odvádzaniu dažďových vôd; 
 

11. V oblasti ekológie 
11.1  v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy 

vedením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov prevažne v 
oblastiach Žitného ostrova, Trnavskej tabule a Boru, vlastné fyzické vytvorenie prvkov reali-
zovať v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách, 

11.3 revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou 
pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na 
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných bioko-
ridorov pozdĺž tokov, 

11.4  vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami 
prinavrátiť pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou, a to na-
jmä pri vodnom diele Gabčíkovo, vodnom diele Kráľová a v budúcnosti zabezpečiť túto poži-
adavku aj pri výstavbe vodného diela na Váhu v úseku Sereď – Hlohovec, 

11.6  v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia 
porastov, zabezpečovať obnovu porastov, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zacho-
vať pôvodné zvyšky klimaxových lesov, 

11.7  pre lužné lesy v oblastiach Dunaja a jeho prítokov, nivy Váhu a Moravy zabezpečiť vodný re-
žim, aby nenastalo odumieranie lesných porastov, 

11.8  regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách, tvoriacich prvky územných systémov ekologickej sta-
bility, v lesných ekosystémoch využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou, 

11.9  z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami, vodnými plo-
chami, lúkami, pieskovými presypmi a ďalšími biotopmi významnými ako genofondové loka-
lity, 

11.10 podporiť zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie hlavne pozdĺž tokov, 
kanálov a ciest a v oblasti svahov terás Trnavskej pahorkatiny, Nitrianskej pahorkatiny, 
Chvojnickej pahorkatiny a Myjavskej pahorkatiny, výsadbu nových prvkov vegetácie riešiť v 
súlade s projektmi pozemkových úprav území, 

11.13  uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre da-
né lesné typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými) pri obnove lesných poras-
tov, na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi, 

11.14 vysadiť lesy v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, zakladať 
trávne porasty, chrániť mokrade a zachovať prírodné depresie, spomaliť odtok vody v upra-
vených korytách, zachovať staré ramená a meandre v okolí Dunaja, Moravy, Váhu, Malého 
Dunaja, Čiernej vody, Myjavy a Chvojnice, 
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11.15 dodržať rámcové smernice pre tvrdé lužné lesy v rámci obnovy porastov s týmto cieľovým 
zastúpením: 
40 – 50 % dub, 25 – 35 % jaseň, 15 – 25 % topoľ domáci, brest, hrab, lipa, osika, vŕba a vo zvy-
škoch mäkkých luhov dodržať pôvodné druhové zloženie (pôvodné druhy topoľov, osika, vŕba 
100 %), 

11.18 usmerniť využívanie ornej pôdy v súlade s produkčným potenciálom a s ohľadom na nároč-
nosť na vlhkosť a zrnitosť pôd, optimalizovať štruktúru pestovaných plodín v rámci osevných 
postupov, 

11.20 výrazne zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie, ozeleniť vodné toky a kanály v oblasti-
ach intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny; pri realizácii postupovať v súlade s pro-
jektmi pozemkových úprav, 

11.21 zabezpečiť zladenie dopravných koridorov, sídel a iných technických prvkov s okolitou kraji-
nou najmä v miestach konfliktov s prvkami územného systému ekologickej stability, 

11.22 pri riešení problematiky v bodoch č. 11.1, 11.3, 11.11, 11.13, 11.15, 11.17 a 11.18 postupo-
vať v súlade s projektmi pozemkových úprav; tie by mali zabezpečiť racionálne priestorové 
usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území v súlade s požiadavkami a podmien-
kami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability. 

11.23 zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, 
rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotic-
kej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území 
Trnavského kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým:  

• chráneným krajinným oblastiam vyhláseným: CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, 
CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy  

• chráneným územiam v biocentrách,  
• chráneným územiam v biokoridoroch pozdĺž hlavných tokov.  

 

12. Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných problémo-
vých území 

12.3  optimalizácia funkčného využitia vodnej nádrže Sĺňava, vodného diela Kráľová, navrhovaného 
vodného diela Sereď – Hlohovec a príslušných úsekov toku, 

12.7  revitalizácia krajiny dolného toku Váhu využitím potenciálu povrchových vôd a optimalizácia 
hospodárenia s týmito vodami, 

12.9  štúdia potenciálu turistiky a rekreácie, bonifikácia krajiny a návrh funkčno-priestorového sys-
tému rekreačných území, 

12.12 porovnávacia štúdia dopravnej zaťaženosti územia. 
 
 
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 

1. Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry 
1.1 Cestná doprava 

1.1.2 cesta I/51 – rekonštrukcia ťahu Trnava – Sereď – Nitra, 
1.1.14 smerová úprava severojužnej cestnej trasy Trnava – Sereď – Galanta – Dunajská Streda – 

Medveďov – hranica Slovenskej republiky s Maďarskou republikou – II/507, II/586 vráta-
ne obchvatov obcí Mostová, Vozokany, Tomášikovo, Jahodná, 

1.2  Železničná doprava 
1.2.3 integrovaný systém prímestskej dopravy osôb v aglomerácii Bratislava (prepojenie s 

mestami Trnava – Leopoldov, Sereď, Šaľa – Nitra, Dunajská Streda), 
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1.2.5 modernizácia trate Galanta – Leopoldov, 

1.3 Kombinovaná doprava 
1.3.2 výstavba terminálu kombinovanej dopravy v Seredi v nadväznosti na splavnenie rieky 

Váh, 

1.5 Vodná doprava 
Postupné splavnenie Váhu v úseku Komárno – Žilina, ktoré obsahuje 
1.5.1 vodné dielo Sereď – Hlohovec, 
1.5.2 prístav Sereď. 

 

Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva 

2.1  Vodné diela 
2.1.1 vodné diela v kategórii A (do 10 rokov): Sereď, 

2.2  Oblasť úpravy a revitalizácie tokov, znižovania povodňových rizík, zvyšovania využitia vysoko-
energetického potenciálu a zabezpečenia vody pre hospodárske potreby, 
2.2.5 rekonštrukcia častí hrádzí a odvodňovacích systémov na dolnom Váhu, Malom Dunaji, 

úpravy režimu podzemných vôd v oblasti vodného diela Kráľová, 
2.2.8 hydroenergetické diela, dostavba vodného diela Gabčíkovo a vodného diela Sereď, 

2.3  Oblasť zásobovania pitnou vodou 
2.3.3 súbor stavieb – prívod vody zo Žitného ostrova pre Trnavu, Záhorie a stredné Považie. 

 

3. Verejnoprospešné stavby energetiky 
3.2  Plynárenstvo 

3.2.2 podzemný zásobník zemného plynu Sereď. 
 

5. Verejné vodovody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd  
5.1  verejnoprospešné stavby z hľadiska verejných vodovodov sú všetky siete, zariadenia, terénne 

úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, 
obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariade-
nia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie),  

5.2  verejnoprospešné stavby z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd sú všetky siete, za-
riadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú odvádzanie 
a čistenie odpadových vôd (rozšírenie, resp. výstavba čistiarní odpadových vôd, kmeňové sto-
ky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete 
podľa príslušnej technickej dokumentácie). 

 
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zá-
kona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., nálezu 
Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., (úplné znenie vyhlásené pod č. 
109/1998 Z.z.), zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001, zákona č. 
553/2001 Z.z., v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 
103/2003 Z.z. a zákona č. 245/2003 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastníc-
ke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
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E.  ZHODNOTENIE VÝZNAMU MESTA V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA 

Mesto Sereď leží v centrálnej časti Trnavského samosprávneho kraja, v severnej časti 
okresu Galanta.  

Katastrálne územia mesta susedia na južnej strane s katastrálnymi územiami obcí 
Hoste, Veľká Mača a  Dolná Streda, na východnej strane s kat. územím obcí Šintava 
a Vinohrady nad Váhom, na severnej strane s kat. územiami obce Šúrovce a na západnej 
strane s kat. územím obcí Križovany nad Dudváhom a Vlčkovce. Zastavané územie tvoria 
pôvodné zastavané územia mesta Sereď, mestských častí Dolný Čepeň, Stredný Čepeň 
a Horný Čepeň, prepojených plochami novej zástavby z posledných desaťročí .  

Z hľadiska koncepcie rozvoja a hierarchizácie osídlenia, stanovenej nadradenou ú-
zemnoplánovacou dokumentáciou (KURS, ÚPN-VÚC), je mesto Sereď zaradené medzi cen-
trá osídlenia tretej skupiny, druhej podskupiny -   t.j. patrí medzi mestá, ktoré sú centra-
mi regionálneho významu s tým, že zabezpečujú niektoré špecifické funkcie až celoštát-
neho, resp. medzinárodného významu, vyplývajúce z ich špecifických daností. Úloha pod-
porovať rozvoj centier osídlenia regionálneho významu je obsiahnutá v nadradenej územ-
noplánovacej dokumentácii, ktorou je ÚPN VÚC Trnavského kraja.  

Mesto Sereď leží na nitriansko - pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa :  Trnava – 
Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen. Rozvojové osi sú súčasťou tvorby vyváženej hierarchizo-
vanej sídelnej štruktúry. Podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný roz-
voj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, za-
chovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky, ktoré sú 
na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych sú-
vislostí. 

V meste je vybudovaná rozsiahla sieť zariadení sociálnej infraštruktúry v oblasti škol-
stva, zdravotníctva, kultúry, športu, služieb a obchodu, čiastočne verejnej správy pre oby-
vateľov mesta a okolitých obcí. Sídli tu matričný úrad, daňový úrad, obvodné oddelenie 
policajného zboru. Orgány štátnej správy a inštitúcie s okresnou pôsobnosťou  - obvodný 
úrad životného prostredia, obvodný úrad, územný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ok-
resné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a okresný súd sídlia v Galante. 

Mesto Sereď je zdrojom pracovných príležitostí okrem vlastných obyvateľov aj pre 
obyvateľov okolitých obcí najmä v sekundárnom sektore (priemysel, sklady, logistika) a v 
terciálnom sektore (služby, zdravotníctvo, školstvo, verejná správa). Časť obyvateľov mes-
ta odchádza za prácou – významné zdroje pracovných príležitostí vo vyhovujúcej dochádz-
kovej vzdialenosti sú najmä v Trnave (16 km), Nitre (30 km), Galante (12 km), ale 
aj v Bratislave (56 km). 

Z hľadiska dopravného napojenia mestom Sereď prechádza trasa magistrálnych do-
pravných ťahov R1 – (E571) Nitra – Sereď – Trnava – Senica – Holíč - Hodonín a cesta I/62 – 
(E571) Senec – Sereď. Z hľadiska železničnej dopravy je mesto na hlavnom dopravnom ťa-
hu H 133 Galanta – Leopoldov, C 133 Trnava – Sereď, so  železničnou stanicou v Seredi. 
Z hľadiska vodnej dopravy je mesto na trase Vážskej vodnej cesty, v súvislosti 
s plánovaným splavnením Váhu sa tu plánuje vybudovať riečny prístav. Z hľadiska cyklis-
tickej dopravy riešeným územím prechádza navrhovaná Považská cykloturistická trasa, ve-
dená po hrádzach Váhu z Komárna do Žiliny. 

Podľa Regionalizácie cestovného ruchu v SR, 2005 patrí Sereď do Dolnopovažského 
regiónu cestovného ruchu. Riešené územie je mimo vymedzených subregiónov cestovného 
ruchu, t.j. je mimo vyčlenených území s kvalitatívne vyššou úrovňou podmienok pre ces-
tovný ruch v rámci regiónu.   

 



Zadanie pre ÚPN-M Sereď 
 

17 

F. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA MESTA 

Záujmové územie je územie priľahlé k územiu obce, v ktorom prevládajú súčasné ale-
bo výhľadové vzťahy k obci a ktorého usporiadanie je potrebné riešiť vo vzájomnej 
funkčnej a technickej súvislosti s územím obce. Mesto Sereď je v zmysle nadradenej ú-
zemnoplánovacej dokumentácie (KURS, ÚPN-VÚC) centrom regionálneho významu, sú tu 
sústredené zariadenia vyššej a špecifickej vybavenosti a pracovné príležitosti v sekundár-
nej a terciálnej sfére pre obyvateľov mesta a okolitých obcí. Vodné zdroje, akumulácia 
pitnej vody a čistenie odpadových vôd sú mimo územia mesta (Vinohrady n. Váhom, Dolná 
Streda).  

Z hľadiska technických a funkčných súvislostí je za záujmové územie mesta Sereď 
možné pokladať  územie obcí: 

•  Šintava, Dolná Streda, Vinohrady n. Váhom,  
•  záujmové územie dopĺňajú  obce: Váhovce, Pata, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šal-
gočka, Šoporňa, Veľká Mača a Šúrovce. 

 

 

G.   ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY 

G.1  Vývoj počtu obyvateľov obce 
 Podľa údajov mestského úradu malo k 31.12.2011 mesto 16 801 obyvateľov, z toho 
8650 žien a 8 151 mužov. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov k 26.5.2001 malo mesto 
Sereď 17 406 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 8 962 žien a   8 444 mužov.  Od pred-
chádzajúceho sčítania v  roku 1991 (16 612 obyv.) v období do roku 2001 pokračoval nárast 
počtu obyvateľov. V posledných rokoch nastala stagnácia až pokles počtu obyvateľov na 16 
783 k 31.12.2011.  

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov mesta Sereď 

Počet obyvateľov k 31.12.  
 R

o
k

abs.  v % 

Rozdiel oproti 
predchádz. ob-

dobiu v % 

Priemerný ročný 
prírastok v % 

1970 11392 100,0 - - 

1980 16071 141,1 +41,07 +4,11 
     

1991 16612 100,0 +3,37 +0,31 

SODB 2001  17406 104,8 +4,78 +0,48 

2006 17350 104,4 -0,32 -0,06 

2007 17169 103,4 -1,04 -1,04 

2008 17074 102,8 -0,55 -0,55 

2009 16977 102,2 -0,57 -0,57 

2010 16857 101,5 -0,71 -0,71 

2011 16783 101,0 -0,44 -0,44 

Priemerný ročný prírastok za posledných 20 rokov (1 991 - 2 011) +0,05 

Priemerný ročný úbytok za posledných 10 rokov (2 001 - 2 011) -0,36 
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V rokoch 1991 – 2001 bolo mesto najdynamickejšie rastúcim mestom v Trnavskom kra-
ji. V ďalších rokoch sa rast počtu obyvateľov zastavil a následne začal klesať. Súčasný po-
čet obyvateľov mesta sa blíži k počtu obyvateľov v roku 1991, ich počet od roku 2001 po-
klesol o 623 obyvateľov, čo predstavuje 3,6 %, priemerný ročný úbytok za posledných 10 
rokov je 0,36 %.   
 
Zloženie obyvateľstva podľa charakteristických vekových  skupín, index vitality  

Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že veková skladba obyvateľstva mesta sa v od roku 
1991 výrazne zhoršuje. V roku 1991 index vitality nad 200,0 charakterizoval rastúci typ po-
pulácie, schopný narastať prirodzeným prírastkom. Do roku  2001 sa veková skladba  oby-
vateľstva zhoršila tak, že index vitality klesol pod 120, čo charakterizuje typ populácie u-
búdajúcej, ktorá nie je schopná rásť prirodzeným prírastkom. Do roku 2011 nastalo ďalšie 
zhoršenie vekovej skladby s poklesom indexu vitality na hodnotu 74,85. 

 Zloženie obyvateľstva obce podľa charakteristických vekových skupín  

sčítanie 1991 2001 2011 (k 22.12.) Veková skupina 

počet  
obyv. 

podiel v 
% 

počet  
obyv. 

podiel v 
% 

počet  
obyv. 

podiel v % 

spolu 16612 100 17358 100 16801 100 

predprodukt. vek 4604 27,71 3094 17,82 2188 13,02 

produktívny vek 9765 58,78 11647 67,10 11690 69,58 

Poproduktív. vek 2243 13,50 2617 15,08 2923 17,40 

index vitality 205,26 118,23 74,85 

Pozn. Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov Mesta Sereď  
 
Index maskulinity 

K 22.12.2011 bol počet mužov v meste 8 151 a žien 8 650 (zdroj: Mestský úrad Sereď). 
V prepočte na 1000 mužov v obci pripadá  1061 žien, čo sa nepokladá za výrazné porušenie 
početnej rovnováhy medzi mužmi a ženami.  

 
Bilancia pohybu obyvateľstva  

Rok naro-
dení 

zo-
mrelí 

prirodze-
ný príras-

tok 

vysťa-
hovaní 

prisťa-
hovaní 

migrač-
né saldo 

celkový 
prírastok 

počet obyva-
teľov k 
31.12. 

2006 167 149 +18 253 203 -50 -32 17 350 

2007 130 153 -23 338 193 -145 -168 17 169 

2008 149 152 -3 342 236 -106 -109 17 074 

2009 146 140 +6 299 197 -102 -96 16 977 

2010 140 149 -9 325 210 -115 -124 16 857 

2011 172 164 +8 293 231 -62 -54 16 783 

Spolu 904 907 -3 1850 1270 -580 -583  

Pozn. Tabuľka bola spracovaná bez korekcií s podľa údajov, poskytnutých MsÚ v Seredi.  
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 Počet obyvateľov mesta sa prirodzeným prírastkom v posledných 5-tich rokoch prak-
ticky nemení. V celom sledovanom období dochádza k úbytku počtu obyvateľov  záporným 
migračným saldom, v období r.2006 – 2011 sa z mesta vysťahovalo 1 850 obyvateľov, pri-
sťahovalo sa len 1 270 obyvateľov, čo znamená  priemerný ročný úbytok migráciou 116 o-
byvateľov.    

 Vývoj počtu obyvateľov odráža vplyv viacerých faktorov - predovšetkým vekovú sklad-
bu obyvateľov, rovnováhu v počte mužov a žien, počet pracovných príležitostí v obci a 
v prijateľnej dochádzkovej vzdialenosti, dostatok disponibilných plôch pre rozvoj obce, ale 
aj bytovú, hospodársku a sociálnu politiku štátu a mesta. V dôsledku výrazného spomalenia 
bytovej výstavby v mestách spolu so zvýšeným záujmom o výstavbu rodinných domov na 
vidieku, predpokladáme spomalenie procesu koncentrácie obyvateľov do miest. Nárast 
počtu obyvateľov sa prejavuje aj v blízkych obciach s únosnou časovou dostupnosťou do 
mesta. ŠÚ SR vypracoval v roku 1995 prognózu vývoja počtu obyvateľov v dvoch variantoch:   

nízky variant – predpokladá v celom období do roku 2015 pokles plodnosti, stagnáciu úmrt-
nosti, 

vysoký variant – zastavenie poklesu plodnosti, resp. mierny nárast, súčasne zlepšenie ú-
mrtnostných pomerov.  

Podľa ÚPN-VÚC Trnavského kraja vývoj obyvateľstva SR od 90. rokov minulého storočia 
charakterizuje spomalenie dynamiky rastu obyvateľstva, spôsobené najmä zmenou jeho 
reprodukčného správania. Počnúc rokom 1989 nie je v SR zachovaná ani jednoduchá repro-
dukcia, čo znamená, že budúce generácie sa budú početne zmenšovať. Súčasne dochádza k 
postupnému znižovaniu intenzity migračných pohybov. Uvedené skutočnosti sa s väčšou 
alebo menšou intenzitou premietajú do jednotlivých sídelných štruktúr. V Trnavskom kraji 
sa tendencie poklesu prirodzených prírastkov obyvateľstva prejavujú ešte výraznejšie, ako 
v celoslovenskom meradle. Z analýzy vývoja prirodzeného pohybu a migrácie obyvateľstva 
v Trnavskom kraji vyplýva, že tendencie k znižovaniu prirodzených prírastkov by sa mali 
postupne prehlbovať. Súčasne možno rátať s ďalším znižovaním intenzity migračných po-
hybov. Na základe uvedeného ÚPN-VÚC predpokladal v Trnavskom  kraji do roku 2015 úby-
tok počtu obyvateľov, pričom predpokladal, že najväčší pokles počtu obyvateľov by mal 
mať okres Galanta (o 1800 osôb v období 1995 – 2005). Tento predpoklad sa potvrdil aj vo 
vývoji počtu obyvateľov v meste Sereď. 

Pozitívny vplyv na ďalší vývoj obyvateľstva by mohlo mať oživenie migračných pohy-
bov. Tie do značnej miery odrážajú impulzy z hospodárskej sféry - abstrahujúce pracovnú 
silu - a riešenie bytových otázok. 

Aktualizácia Územného plánu mesta v roku 2004 predpokladala vývoj počtu obyvateľov 
do roku 2025 v dvoch variantoch :  
Variant A – vychádzal z minimalizujúcich predpokladov, ovplyvnených recesiou v hospo-
dárstve a obmedzenou bytovou výstavbou, čo sa prejaví na zápornom migračnom salde. 
Podľa tohto variantu dosiahne v roku 2025 predpokladaný počet obyvateľov mesta 19 306. 
Variant B –  uvažoval s rýchlejším oživením hospodárstva a jeho aktívnym vplyvom na de-
mografický vývoj. Predpokladaná veľkosť v návrhovom období bola stanovená tak, aby vy-
tvárala dostatočné priestorové a funkčné rezervy pre harmonický rozvoj mesta a očakáva-
né zvýšenie podnikateľských záujmov obyvateľstva mesta i podnikateľských subjektov. Pod-
ľa tohto variantu dosiahne v roku 2025 predpokladaný počet obyvateľov mesta 23 418. 
 Z doterajšieho vývoja vyplýva, že mesto nedosiahne počet obyvateľov, predpokladaný 
v aktualizácii ÚPN mesta v roku 2004.  

Na základe vyhodnotenia uvedených východísk predpokladáme nasledovný vývoj 
počtu obyvateľov mesta :  
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Rok Počet obyvateľov % Priemerný ročný prírastok v % 

SODB 2001 17 406 100,00 - 

2 011 16 783 96,42 -0,36 
    

 2 018 16 800 100,0 +  0,00  

 2 025 17 250 102,7 +  0,38 

 
 
G.2  Ekonomická aktivita obyvateľov, pracovné príležitosti  

Pri sčítaní v roku 2001 bolo v meste 9358 (53,8 %) ekonomicky aktívnych osôb, z toho 
4556 (48,6 %) žien a 4802 mužov (51,4 %). Pracujúcich spolu bolo 7063, z toho 3240 žien     
(45,9 %) a 3820 mužov (54,1 %). Nezamestnaných bolo spolu 1707 obyvateľov, z toho 773 
žien (45,3 %) a 934 mužov (54,7 %). 

Podľa údajov ŠÚ SR sa počet pracujúcich ekonomicky aktívnych obyvateľov  
v Trnavskom kraji od roku 2001 neustále zvyšuje a znižuje sa počet ekonomicky aktívnych 
nezamestnaných obyvateľov. Miera nezamestnanosti v kraji klesla z 18,0 % v roku 2001 na 
10,6 % v roku 2011, pričom je vyššia u žien (11,3 %) ako u mužov (10,0 %). V okrese Galanta 
rastie počet ekonomicky aktívnych obyvateľov z 44 287 v roku 2001 na 47 305 obyvateľov 
v roku 2011. Zároveň poklesla miera nezamestnanosti z 20,03 % v roku 2001 na 6,52 %  roku 
2001 – je vyššia u žien (7,82 %) ako u mužov (5,46 %). ÚPN-VÚC Trnavského kraja predpo-
kladal v okrese nárast počtu ekonomicky aktívnych osôb na 46 300 – 59 400 v roku 2015. 

 Rozhodujúci vplyv na vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva má veková štruktúra 
obyvateľstva. Predpokladá sa, že do roku 2015 sa mierne zvýši zapojenie do pracovného 
pomeru u obyvateľstva zo skupiny osôb v produktívnom veku.  

 

G.3  Bytový a domový fond 

 Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 bolo v meste spolu 6103 bytových jednotiek, 
z toho trvale obývaných 5650 (92,6 %). Celkový počet domov bol 2381, z toho trvale obý-
vaných 2092. Trvale obývaných rodinných domov bolo 1772 s celkovým počtom 1809 bytov.  

 Na 1 trvale obývaný byt pripadalo 3,08 obyvateľa pri sčítaní v r. 2001, priemerný byt 
mal obytnú plochu 52,9 m²,  3,0 obytných miestností a 17,2 m² obytnej plochy na obyv.  

K 30.6.2009 malo mesto 16 912 obyvateľov. Celkový počet bytov v meste bol 6352, 
z toho trvale obývaných bytov bolo 6079. V rodinných domoch bolo spolu 2209 bytov, 
z toho trvale obývaných 1962. Počet obyvateľov, pripadajúcich na 1 trvalo obývaný byt sa 
znížil na 2,78 obyv./ 1 byt. Cenzových domácností bolo 7037, z toho v rodinných domoch 
2564 (36 %) a v bytových domoch 4473 (64 %).  

Bytový fond Mesta Sereď k 30.6.2009  
Počet bytov k 30.6.2009 Celkový počet bytov z toho trvale obýva-

ných 
% trvale obýv. 

bytov 

Bytové domy  4143 4117 99,4 

Rodinné domy 2209 1962 88,8 

Spolu 6352 6079 95,7 

Zdroj: Program rozvoja bývania Mesta Sereď na roky 2010 – 2015 
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Z hľadiska veku a kvalitatívnej úrovne bývania v roku 2009 bolo 77 % bytov v bytových 
domoch postavených v rokoch 1946 -1990 (3196 bytov). Na ústredné diaľkové kúrenie bolo 
napojených 94 % bytov v bytových domoch (3898). Zateplených bolo 9 % bytového fondu 
v bytových domoch.  

Z celkového počtu trvalo obývaných bytov v meste bývali občania: 
• v 3838 bytoch (63 %) primerane počtu izieb, kde počet miestností bytu bol rovnaký a-

lebo iba o 1 väčší ako počet obyvateľov bytu, 
• v 299 bytoch (5 %) nadpriemerne, kde počet miestností bytu bol min. o 2 väčší ako po-

čet obyvateľov bytu, 
• v 1942 bytoch (32 %) podpriemerne, kde počet miestností bytu bol menší ako počet 

obyvateľov bytu. 

Podľa údajov ŠÚ SR sa za 7 rokov v období 2003 – 2009 dokončilo v meste 360 nových 
bytov, z toho 182 bytov v hromadnej bytovej výstavbe a 178 v rodinných domoch. Priemer-
ne ročne bolo v tomto období dokončených 52 bytov, z toho 26 v bytových domoch a 26 
bytov v rodinných domoch. V bytových domoch bolo dokončených najviac dvojizbových (70) 
a trojizbových bytov (66) v rodinných domoch najviac štvorizbových (69), päť 
a viacizbových bytov (45). Prírastok bytového fondu značne prekračuje prírastok, ktorý od-
hadoval ÚPN-VÚC Trnavského kraja (v období 2006 – 2010 v celom okrese Galanta malo pri-
budnúť 320 bytov, v rokoch 2011 – 2015 má v okrese pribudnúť 130 bytov). 

Koeficient obývanosti bytov v meste klesol z 3,08 v roku 2001 na 2,78 v roku 2009.     
V období do roku 2025 v súlade so všeobecným trendom a kvalitatívnou úrovňou bývania vo 
vyspelých štátoch predpokladáme ďalšie zníženie koeficientu obývanosti v meste nasle-
dovne :    

v roku  2 001 ...............................................  3,08  obyv./ 1 byt 
v roku  2 009 ...............................................  2,78  obyv./ 1 byt 
v roku  2 018 ...............................................      2,50  obyv./ 1 byt 
v roku  2 025 ...........................................      2,30 obyv./ 1 byt 

 

Možnosti novej bytovej výstavby 

 Predpokladáme, že rovnako ako v posledných rokoch aj v návrhovom období do roku  
2 025 sa bude potreba nových bytov uspokojovať približne rovnakým podielom bytov v by-
tových domoch a bytov v rodinných domov. Z hľadiska nákladov na technickú infraštruktúru 
sú najvýhodnejšími plochami pre bytovú výstavbu plochy s existujúcou alebo ľahko dostup-
nou technickou infraštruktúrou.  Náklady na technickú infraštruktúru v prepočte na 1 byt 
sú výhodnejšie pri hromadnej bytovej výstavbe ako v individuálnej bytovej výstavbe, na-
priek tomu narastá záujem o individuálne formy bývania.  

V uplynulých desaťročiach bola v historickom pôdoryse mesta a po jeho obvode reali-
zovaná intenzívna viacpodlažná bytová výstavba. Taktiež plánovitou výstavbou rodinných 
domov mestského charakteru vznikli súvisle zastavané plochy rodinných domov bez staveb-
ných medzier. Vzhľadom k tomu sú rezervy na zahusťovanie zastavaného územia mesta mi-
nimálne s výnimkou voľných plôch na ulici Kukučínovej, Dolnomajerskej a v historickom 
jadre – ich využitie na bytovú výstavbu je potrebné v návrhu zhodnotiť (z hľadiska únosnej 
hustoty zástavby, možností zabezpečenia potrebných kapacít občianskej vybavenosti, od-
stavných a parkovacích plôch, atď.).  Uvažovať je možné aj s možnosťou strešných nadsta-
vieb na existujúcich bytových domoch.   

 Pre predpokladaný počet 17 250 obyvateľov mesta v roku 2 025 a pre dosiahnutie obý-
vanosti 2,30 obyvateľa/ byt bude v roku 2025 potrebný celkový počet 7500 bytov – t.j. 
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pri zachovaní súčasného podielu trvale neobývaných bytov je do roku 2 025 potrebné pos-
taviť približne 1100 bytov.   

Na základe doterajšieho vývoja predpokladáme, že k cieľovému roku 2025 budú nie-
ktoré lokality len rozostavané, preto je v územnom pláne potrebné pripraviť obytné plochy 
väčšie o primeranú urbanistickú rezervu. 

Z hľadiska zachovania charakteru urbanistickej štruktúry a jej priestorového pôsobe-
nia je potrebné zachovať a udržiavať tradičné formy pri rozvoji sídla, vychádzajúce 
z historického vývoja a krajinných podmienok, nenarušiť súčasnú sídelnú štruktúru ne-
vhodnou schématickou výstavbou. Zabrániť je potrebné rozptýlenej obytnej zástavbe vo 
voľnej krajine. 

 

 
H.   OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU MESTA 
 Urbanistická štruktúra mesta si až do súčasnosti uchovala charakter kompaktného bo-
dového mesta. Jadro tvorí historická časť mesta západne od parku s kaštieľom 
v trojuholníkovom priestore s námestiami – najväčším nám. Slobody,  Kúpeľným námestím 
a námestím pri mestskom úrade a kostole. Námestia sú prepojené historickými ulicami Šin-
tavskou, Pekárskou a SNP.  Táto časť má pôvodnú parceláciu so súvislou radovou zástav-
bou. Dominantnú polohu v priestore má  r.-k. kostol Sv. Jána Krstiteľa z konca 18. storočia. 
Charakter zástavby, jej mierku, typickú siluetu a podľa možnosti aj parceláciu v tejto časti 
mesta je potrebné zachovať. Zohľadniť je potrebné aj diaľkové pohľady s uplatnením do-
minantných objektov mesta – kostola sv. Jána Krstiteľa, kaštieľa a kaplnky Nanebovstúpe-
nia Panny Márie.  

Na južnej strane Šintavskej ulice (s výnimkou kostola sv. Jána Krstiteľa) a ulice M.R. 
Štefánika bola pôvodná zástavba nahradená novou zástavbou, ktorá síce rešpektuje pôvod-
nú  výškovú hladinu, avšak pri výstavbe niektorých objektov v posledných desaťročiach ne-
bola rešpektovaná mierka prostredia a boli tu postavené objemovo a tvarovo nevhodné ob-
jekty halového charakteru (supermarket LIDL, výrobný areál Hubert), ktoré rušivo pôsobia 
v  pôvodnom prostredí. Centrum sa novou výstavbou občianskej vybavenosti rozvíjalo ďalej 
západným smerom pozdĺž obidvoch strán ulice M.R. Štefánika. Za líniou nízkopodlažnej ob-
čianskej vybavenosti okolo hlavnej cesty sú obytné plochy s viacpodlažnou hromadnou by-
tovou výstavbou z obdobia pred rokom 1989.  

Líniu, tvorenú ulicami Šintavskou a M.R. Štefánika je v návrhu potrebné pokladať za 
hlavnú pozdĺžnu kompozičnú os urbanistickej štruktúry mesta. Jej funkciu je v návrhu pot-
rebné zvýrazniť koncentráciou plôch občianskej vybavenosti, verejných priestranstiev,  
verejnej zelene a vysokými nárokmi na kvalitu architektonického riešenia stavieb.  Sústa-
vou funkčných a priestorových regulatívov je potrebné v návrhu vytvoriť podmienky aj pre 
formovanie priečnej kompozičnej osi, vedúcej od železničnej stanice okolo školských areá-
lov na Komenského ulici, ďalej cez Dolnomajerskú ulicu k OD Jednota, Mestskému úradu 
a kostolu J. Krstiteľa s pokračovaním južným smerom okolo Gymnázia, Domu kultúry, mes-
tskej tržnice a ukončením v priestore plánovaného prístavu. Vodné dielo Sereď – Hlohovec 
popri hospodárskom rozvoji, vyplývajúcom z využitia prístavu a vodnej cesty, môže pri-
niesť aj rozvoj služieb, súvisiacich s rekreáciou a turizmom a príležitosť na vytvorenie no-
vých atraktívnych mestských priestorov a peších ťahov.  

Zastavané územie mesta pokračuje od centra severným smerom obytnými plochami 
rodinných domov, sporadicky doplnenými areálmi zariadení sociálnej infraštruktúry (poli-
klinika, materská škola, domov dôchodcov). V tomto území je v časti uličnej siete a parce-
lácii badateľná urbanistická štruktúra pôvodných samostatných obcí Dolný a Stredný Če-
peň. V kontakte s obytným územím v nevhodnej polohe na severnom okraji súvisle zasta-
vaného územia mesta sú umiestnené výrobné plochy areálu ZIPP, s.r.o. a niekoľko menších 
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prevádzok. Súčasná urbanistická štruktúra mesta je kompaktná, ale chýbajú výraznejšie 
priestorové a funkčné väzby medzi jednotlivými mestskými časťami. V jednotlivých obyt-
ných zónach mesta (najmä sídlisko južne od centra pri Váhu), chýba dostatok atraktívnych 
verejných priestorov, verejné priestranstvá úplne absentujú v súboroch rodinných domov 
v Dolnom a Strednom Čepeni. Atraktívne verejné priestranstvá na úrovni celého mesta aj v 
jednotlivých mikropriestoroch sú jedným z najdôležitejších faktorov spokojnosti obyvateľov 
s obytným prostredím, umožňujú spoločenské kontakty a vytvárajú pocit pohody a harmó-
nie. 

Osou územia západne od železničnej trate je Nová Trnavská cesta, lemovaná 
v západnej časti nízkopodlažnou obytnou zástavbou rodinných domov, ktoré na severnej, 
východnej a južnej strane prechádzajú do rozsiahlych výrobných plôch starších podnikov 
(I.D.C. Holding – predtým Pečivárne, B.M.Kávoviny a ďalšie) a nových výrobných areálov 
v rámci priemyselného parku. Severný okraj zastavaného územia na západ od železničnej 
trate tvoria plochy osobitného určenia (Ministerstvo obrany SR).   

V území severne a západne od centra by drobná zástavba rodinných domov, nízkopod-
lažnej bytovej zástavby i občianskej vybavenosti by mala naďalej zostať základným cha-
rakteristickým prvkom sídla. Nová zástavba by mala rešpektovať prostredie, nepoužívať 
cudzie regionálne architektonické prvky a zároveň by mala mať súčasný architektonický 
výraz. Dôležitá je harmonizácia urbanistickej štruktúry s okolitým krajinným prostredím    
a s kultúrno-historickými fenoménmi,  ktoré určujú charakter a mnohotvárnosť prostredia. 
Urbanistickou koncepciou a krajinotvorbou je potrebné vytvoriť podmienky pre zachova-
nie, ochranu a obnovu kultúrnohistorických a prírodných hodnôt, uplatnenie sídelnej a kra-
jinnej zelene.  Do budúcnosti je potrebné udržiavať súčasný kompaktný charakter sídla.  

 

 

I.   OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU 

Zastavané územie mesta je tvorené najmä obytnými plochami, plochami vybavenosti, 
plochami výroby a plochami osobitného určenia (kasárne). Prevažná časť obytnej zástavby, 
tvorená rodinnými domami a bytovými domami je priebežne obnovovaná, príp. prestavova-
ná a je v dobrom stavebnotechnickom stave. Z uvedených dôvodov nepredpokladáme v o-
bytnom území žiadnu veľkoplošnú obnovu, prestavbu alebo asanáciu.  

Navrhnúť na obnovu, prestavbu alebo asanáciu je potrebné najmä : 

- objekty s nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom v areáli bývalého štátneho majet-
ku v lokalite Nový Majer (nevyužité objekty poľnohospodárskej prvovýroby, objekty skla-
dov, a pod.), 

- areál bývalých kasární v lokalite Podzámčie  pre nevyhovujúci stavebno-technický stav,  

- v súčasnosti nevyužité časti výrobného areálu bývalej Niklovej huty, 

-  solitérne objekty s nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom  (schátralé a nevyužíva-
né obytné domy, objekty občianskej vybavenosti, sklady a pod.), 

- kaštieľ, amfiteáter a plochu (bývalého) záhradníctva, ako súčasť vybavenosti chráneného 
areálu v centre, navrhnúť na obnovu a primerané funkčné využitie. 
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J. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ROZVOJA DOPRAVY A KONCEPCIE TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA 

V katastrálnom území mesta Sereď sa nachádza dopravná infraštruktúra cestnej, že-
lezničnej, plánovanej vodnej a intermodálnej dopravy funkčnej úrovne medzištátnych do-
hovorov o lokalizácii významnej dopravnej infraštruktúry (siete AGR, AGC, AGTC, AGN).  

Mesto Sereď je na nadradenú cestnú infraštruktúru pripojené prostredníctvom rých-
lostnej cesty R1 v úseku Trnava – Nitra, cesty podľa dohody AGR č. E 58 a E 571. Štruktúru 
nadradenej cestnej siete dopĺňa cesta I/62 Bratislava – Sereď. Cesta II/507 je cestou re-
gionálneho významu, cesty III/051028, III/513004, III/513007 majú lokálny dopravno-
obslužný význam. Rýchlostnej ceste R1 v dotknutom úseku chýba sprievodná cesta určená 
pre dopravu s obmedzeným prístupom na rýchlostnú cestu. Na uvedenú hlavnú kostru ciest 
I. až III. triedy – s prevažujúcou zbernou funkciou – je pripojená sieť miestnych komunikácií 
s obslužnou funkciou v území.  

Z výsledkov porovnania intenzity cestnej dopravy v roku 2010 s rokom 1990 vyplýva, 
že najvyšší prírastok intenzity cestnej dopravy (koeficient 4,238) bol zaznamenaný na úse-
ku číslo 80819 na súčasnej rýchlostnej ceste R1. V porovnaní rokov 2010/1990 cesta 
III/513004 v úseku 82960 Horný Čepeň – Stredný Čepeň vykazuje najvyšší prírastok intenzity 
dopravy v intraviláne mesta Sereď, v hodnote koeficientu 2,708. Podobné zvýšenie doprav-
nej záťaže bolo zaznamenané v rovnakom porovnaní i na nasledujúcom úseku 82961 ústia-
com na námestie Slobody v Seredi, v hodnote koeficientu 2,594. V porovnaní obidvoch úse-
kov však zaváži i absolútna hodnota RPDI ktorá je na úseku ústiacom na námestie Slobody 
vyššia o cca 2000 skut. vozidiel/24 h a v roku 2010 dosahovala hodnotu 6879 
skut.vozidiel/24 h.  

Statická doprava v meste Seredi je charakterizovateľná zmiešanou funkciou odstavo-
vania vozidiel s parkovaním vozidiel. V súčasnosti je v Seredi parkovanie vozidiel zabezpe-
čované na plochách na teréne formou parkovacích pruhov a parkovacích pásov pozdĺž ko-
munikácií a na samostatných plochách – parkoviskách. Odstavovanie vozidiel je na sídlis-
kách KBV v Seredi zabezpečované na odstavných pruhoch a pásoch pozdĺž obslužných prí-
stupových komunikácií triedy C3.  

Mesto Sereď nemá v súčasnosti vybudovaný funkčný systém cyklistických komunikácií.  

Z hľadiska celkového hodnotenia podmienok pešej dopravy je možné konštatovať 
kvalitnú vybavenosť ciest a MK chodníkmi. Pozdĺž najfrekventovanejších ciest sa nachádza-
jú obojstranné alebo jednostranné chodníky. Cesty I/62, II/507 a III/513004 sú v zastava-
nom území na väčšine úsekov lemované obojstranným chodníkom, cesta III/513004 má v 
extraviláne medzi Stredným a Horným Čepeňom jednostranný chodník.   

Mestom Sereď prechádza železničná trať I. kategórie medzinárodného významu č. 
133 v úseku Galanta – Sereď – Leopoldov. Podľa dohody AGR nesie trať označenie E 63. 
Trať tvorí spojnicu železničných tratí multimodálnych koridorov č. IV. a Va. Uvedený úsek 
železničnej trate je súčasťou dohody AGTC o kombinovanej doprave, má označenie C – E 
63. Úsek železničnej trate č. 133 Sereď – Trnava je zaradený do II. kategórie tratí a jeho 
význam je spojený s pokračovaním trate č. 116 v úseku Trnava – Jablonica – Kúty. Súčasný 
stav železničnej stanice Sereď nezodpovedá požiadavkám primeranej kultúry cestovania.  

 

Vodná cesta Váh, podľa dohody AGN označená E81, je vnútrozemskou vodnou cestou 
pripojenou na magistrálnu vodnú cestu Dunaj E80. Vodná cesta je rozdelená na úseky jej 
realizácie: 
• etapa: Komárno - Sereď v dĺžke 75 km 
• etapa: Sereď - Púchov 124 km. 
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V úseku Komárno - Sereď je v súčasnosti vodná cesta podmienečne splavná. Splavnosť 
je podmienená formou dohody o zabezpečení dostatočného prietoku vody, realizovaná ko-
ordinovaným vypúšťaním vody z vodných nádrží na Váhu. Úsek Vážskej vodnej cesty Sereď 
– Púchov nie je v súčasnosti splavný. Budovanie vodného prepojenia Bratislava –Sereď vod-
ným kanálom je infraštruktúrou na celoštátnej až medzinárodnej významovej úrovni, vyža-
duje sa preto jeho uvedenie v rámci záväzných častí KURS 2001 a KURS 2011. Najvyššia ú-
zemnoplánovacia dokumentácia sa uvedenou stavbou a infraštruktúrou nezaoberá.  

Na území mesta Sereď sa v súčasnosti nenachádza zariadenie intermodálnej náklad-
nej prepravy. Súčasťou systému vnútrozemských vodných ciest zaradených do systému 
podľa dohody o kombinovanej doprave AGTC je plánovaná Vážska vodná cesta lokalizovaná 
v koridore rieky Váh, označená ako E81, C – E81. Súčasťou dohôd je i plánovaný prístav      
s terminálom kombinovanej dopravy (C) v Seredi s číselným označením P 81 – 03, C 81 – 01. 

Pitnou vodou je mesto Sereď zásobované z vodného zdroja Jelka v oblasti Žitného 
ostrova cez diaľkový privádzač, prečerpávaciu stanicu a trojkomorový vodojem Vinohrady. 
Vodovodný systém Jelka – Galanta – Nitra je cez vetvu Kolárovo – Vlčany prepojený so sys-
témom Gabčíkovo. Lokalita Nový Majer je napojená z miestneho zdroja. Mesto Sereď má 
vybudovanú kanalizačnú sieť, napojenú do ČOV v obci Dolná Streda cez prečerpávaciu sta-
nicu, ktorá slúži na prečerpávanie prívalových dažďových vôd do recipientu.  

 Elektrickou energiou je mesto zásobované prostredníctvom vzdušných vedení VVN 220 
kV č. 279, VVN 2x110 kV č.8788, 8789, VVN 2x110 kV č.8766, 8767, VVN 2x110 kV č.8864 – 
5, 8818 a 8877 cez 2 x TR 110/22 kV. Zemným plynom je Sereď zásobovaná z VTL plynovo-
du prostredníctvom VTL plynových prípojok, vyústených do štyroch regulačných staníc RS1 
– RS3.  

Z hľadiska telekomunikácií patrí mesto Sereď a celý okres Galanta do primárnej oblasti 
Dunajská Streda. Poštové služby v  meste sú zabezpečené pobočkou Slovenskej pošty, a.s., 
umiestnenej v centre mesta na Poštovej ulici. 

 
 

Požiadavky na riešenie dopravy a koncepcie technického vybavenia:  

• rešpektovať Návrh usporiadania cestnej siete v okrese Galanta, SSC Bratislava, 2009  

• navrhnúť základný komunikačný systém mesta tak, aby rešpektoval špecifiká územia  a 
súčasne zabezpečil všetky prepravné vzťahy vznikajúce v území, problematiku riešiť 
s prihliadnutím na cieľ znížiť úroveň dopravnej záťaže na cestách v centre mesta,   

• vo vyššie uvedených súvislostiach riešiť problematiku nákladnej dopravy na ceste 
III/513004 prechádzajúcej centrom mesta i problematiku zefektívnenia pripojenia mesta 
na rýchlostnú cestu R1 prostredníctvom kompletizácie/úprav križovatiek s cestami, 

• riešiť problematiku územnej rezervy pre sprievodnú cestu k rýchlostnej ceste R1 v k.ú. 
mesta Sereď,  

• zaoberať sa dopravným kontextom severo-južnej cestnej osi Sereď – Dunajská Streda 
a jej vplyvom na intravilán mesta,  

• navrhnúť odstránenie bodových a líniových závad komunikácií v riešenom území (predo-
všetkým homogenizáciu parametrov ciest a MK, doplnenie siete chodníkov pozdĺž ciest 
a MK, zriadenie výhybní a obratíšť na jednopruhových obojsmerných miestnych komuni-
káciách, zlepšenie funkčných parametrov vytypovaných miestnych komunikácií),  

• navrhnúť v riešenom území dostatočný počet plôch pre statickú dopravu, vychádzajúci 
z výhľadového stupňa automobilizácie v zmysle platnej STN, riešiť dostatočné množstvo 
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parkovísk a odstavných plôch v jednotlivých okrskoch mesta s prihliadnutím k lokalizácii 
objektov verejnoprospešnej občianskej vybavenosti, pri ostatných objektoch a prevádz-
kach je dostatok parkovacích miest povinný zabezpečiť prevádzkovateľ (investor) stavby 
na vlastnom pozemku prevádzkovaného objektu alebo prevádzky,  

• zachovať jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako aj zachovať dostupnosť a prepojenie 
na infraštruktúru mesta a všetky novobudované kríženia komunikácii s traťou, riešiť ako 
mimoúrovňové,  

• navrhnúť systém cyklistických komunikácii mesta Sereď určených pre dopravnú obsluhu 
územia mesta s prepojením na rekreačné cyklotrasy,  

• doplniť systém komunikácii pre chodcov mesta Sereď, so zvláštnou pozornosťou veno-
vanou peším zónam a prepojeniam na rekreačné zóny,  

• komunikácie, dopravné plochy a zariadenia navrhnúť tak, aby v max. možnej miere ak-
ceptovali požiadavku trvale udržateľnej dopravy (v rámci trvale udržateľného životného 
prostredia),  

• orientačne posúdiť nepriaznivé vplyvy na životné prostredie z dopravy a v prípade pot-
reby navrhnúť opatrenia na zníženie škodlivých vplyvov cestnej dopravy (hluk),  

• v priestoroch mimo zastavaného územia mesta rešpektovať ochranné pásma ciest v 
zmysle cestného zákona,  

• prehodnotiť spôsob obsluhy územia hromadnou dopravou a odporučiť jej koncepčné 
smerovanie vo vzťahu k predpokladanému rozvoju mesta,  

• spresniť lokalizáciu prístavu Sereď na Vážskej vodnej ceste vo vzťahu k dohode AGN,  

• riešiť problematiku rezervácie plôch pre prístav na Vážskej vodnej ceste v súlade s ÚPN-
VÚC TT kraja  a pre komunikačné pripojenie prístavu na nadradenú cestnú sieť, proble-
matiku zhodnotiť vo vzťahu k záťaži životného prostredia dopravou,  

• zaoberať sa dopravným kontextom uvažovanej výstavby terminálu intermodálnej pre-
pravy voda/cesta v rámci plánovaného prístavu Sereď podľa dohody AGTC,  

• prehodnotiť kapacitu existujúcich zariadení technickej infraštruktúry s ohľadom na plá-
novaný počet obyvateľov, rozvoj všetkých základných funkcií sídla v návrhovom období a 
navrhnúť doplnenie sietí technickej infraštruktúry v nových lokalitách, 

• ďalšie zvýšenie odberu pitnej vody je podmienené zvýšením odberu vody zo skupinové-
ho vodovodu Jelka, 

• v jednotlivých urbanistických obvodoch je potrebné riešiť rekonštrukciu častí vodovodu 
vrátane zväčšenia dimenzie potrubia, návrhu prepojenia vodovodných vetiev a  zokru-
hovania jestvujúcich vodovodných vetiev, 

• navrhnúť komplexné dobudovanie kanalizácie mesta,  

• z hľadiska vodných tokov pri návrhu rešpektovať platný zákon o vodách a príslušné plat-
né technické normy, 

• VN vedenia v zastavanom území riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu za-
bezpečenia spoľahlivosti a plynulosti v zásobovaní elektrickou energiou, existujúce 
vzdušné VN vedenia v zastavanom území navrhnúť na zrušenie a nahradenie podzemný-
mi káblovými vedeniami, 

• trafostanice  riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA, umiestnenie trafostaníc v jed-
notlivých lokalitách riešiť podľa požadovaného výkonu tak, aby jednotlivé NN vedenia 
neprekračovali 350 m a boli umiestnené pri najväčšom požadovanom odbere v lokalite, 
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• vedenia nízkeho napätia riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu zabezpe-
čenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie. Pri výstavbe iných zemných 
inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo od zemného káblového vedenia v zmysle 
zák. č.656/2004 Z.z. - §36, manipulačný priestor od podperných bodov 1 meter a nepo-
rušenie ich stability, elektromerné rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne 
prístupnom mieste, 

• v súvislosti  s plánovanou výstavbou vodného diela Sereď – Hlohovec rešpektovať ako 
vyvolané a súvisiace investície preložky existujúcich VN vedení, 

• v zastavanom území obce navrhnúť nahradenie existujúcich vzdušných telekomunikač-
ných sietí za podzemné káblové, 

• rešpektovať ochranné pásma zariadení a líniových vedení všetkých druhov technickej 
infraštruktúry v riešenom území. 

 
 
 
K. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAV-

NÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

  V územnom pláne je potrebné zohľadniť trasy existujúcich sietí technickej infraštruktú-
ry a známe zámery plánovaných sietí technickej infraštruktúry, najmä : 

• trasu sprievodnej cesty pre dopravu s obmedzeným vstupom na rýchlostnú cestu R1 . 

 Ochranné pásma objektov a líniových vedení technickej infraštruktúry (cesty, trafosta-
nice, VN elektrické vedenia, vodovody, kanalizačné trasy, plynovody, telekomunikačné ve-
denia a pod.) stanoviť v súlade s právnymi predpismi a technickými normami, platnými v 
čase spracovania návrhu ÚPN. 

   

 

L. POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, KULTÚRNEHO DE-
DIČSTVA, NA OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV  A VŠET-
KÝCH ĎALŠÍCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM, POŽIADAVKY 
NA ZABEZPEČENIE EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA 

L.1  Ochrana prírody a krajiny 
 Pri riešení územného plánu obce rešpektovať všetky kategórie chránených území prírody 
a prvky územného systému ekologickej stability. V riešenom katastrálnom území sú to: 
- Chránený areál Seredský park so 4.stupňom ochrany,  
- Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď s 1. stupňom ochrany, zasahujúce 

do západnej časti kat. územia Sereď. 

Z hľadiska ochrany lesných zdrojov sú v katastri obce prevažne hospodárske lesy, na ľa-
vom brehu Váhu, v juhovýchodnej časti územia zasahujú lesy ochranné, s pôdoochrannou 
funkciou. 

Z hľadiska ochrany pôdnych zdrojov je riešené územie v oblasti s najkvalitnejšou pô-
dami – prevažná časť poľnohospodárskej pôdy patrí medzi osobitne chránené poľnohospo-
dárske pôdy (1.-4. skupina BPEJ podľa zákona č. 220/2004 Z.z.). Na poľnohospodárskej pô-
de medzi západnou časťou mesta a vodným tokom Derňa boli vybudované závlahy. 
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V území sa vyskytujú viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov. Je potrebné rešpek-
tovať legislatívne opatrenia zabezpečujúce druhovú ochranu rastlín a živočíchov (Zákon č. 
454/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení ne-
skorších predpisov, Vyhláška č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej re-
publiky, v znení novely 492/2006, 638/2007, 579/2008, ktorou sa vykonáva zákon o ochra-
ne prírody a krajiny). 

Do riešeného katastrálneho územia zasahujú tieto prvky kostry nadradeného systému 
ekologickej stability: 
- nadregionálny biokoridor Váh s priľahlými brehovými porastami, pôvodne mäkké 

a tvrdé lužné lesy s pozmeneným druhovým zložením, znehodnotené aj kultúrou agátu. 
Biokoridor vedie nivou rieky Váh, je najdôležitejším prvkom ekologickej stability 
v území;  

- regionálne biocentrum Čepeň s výmerou 260 ha na východnom okraji riešeného úze-
mia - je jadrovým územím nadregionálneho biokorodoru Váh, tvorí ho lesná drevinná 
vegetácia so zvyškami mäkkého a tvrdého luhu, jeho biodiverzitu zvyšujú mŕtve rame-
ná Váhu;  

- regionálny biokoridor Derňa je ďalším prvkom kostry ekologickej stability v území, je 
tvorený rovnomenným tokom s brehovými pozemkami o celkovej šírke 40 m.  

Z dokumentácie Miestny územný systém ekologickej stability Mesta Sereď (Šembera et 
al.2008) a Krajinnoekologického plánu, ktorý je súčasťou prieskumov a rozborov pre územ-
ný plán mesta (Šolomeková et al.2012), vychádza návrh prvkov miestneho územného sys-
tému ekologickej stability v riešenom území (biokoridory a biocentrá lokálneho významu), 
ktoré je potrebné zohľadniť v návrhu územného plánu mesta. 

Z hľadiska ochrany drevín v riešenom území nie sú evidované žiadne stromy, chránené 
v zmysle § 49 zákona č. 543/ 2002 Z.z. Pri všeobecnej ochrane drevín je potrebné dodržia-
vať legislatívne opatrenia, podľa ktorých je zakázané bez súhlasu orgánu ochrany prírody 
dreviny rastúce mimo les rúbať, alebo inak poškodzovať. Kompetencie ochrany prírody 
v prípade ochrany drevín vykonáva mesto. 

 Do katastrálnych území Mesta Sereď nezasahujú územia, chránené podľa Dohovoru o 
mokradiach (Ramsarský dohovor) . 

 Na ostatných častiach katastrálneho územia mesta platí  všeobecná ochrana prírody a 
krajiny a prvý stupeň ochrany.  

  

 
L.2  Ochrana kultúrneho dedičstva 

 V návrhu územného plánu je potrebné rešpektovať podmienky ochrany národných kul-
túrnych pamiatok (ďalej len NKP), zapísaných v registri nehnuteľných pamiatok Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu SR.  

  Na území mesta sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zo-
zname pamiatkového fondu:  

• Kaštieľ a park, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod evidenčným 
číslom 2257/1-2, Nám. slobody 1, Sereď - zachovaný zvyšok hradu Šintava, vznikol spo-
jením a prestavbou objektov bývalého vodného hradu. Súčasťou areálu národnej kultúr-
nej pamiatky je aj klasicistná vrátnica a archeologická lokalita Šintavského hradu; 
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• Pivovar, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 2518/1-2, Pivovarská ul. 17 - hospodárska 
stavba a pivovar, pochádzajúce z 1. polovice 19. storočia; 

• Meštiansky dom, Nám. slobody č. 22, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 10693 – 
v súčasnosti radový polyfunkčný dom, postavený koncom 18. storočia a prestavaný v 19. 
storočí; 

• Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkové-
ho fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 2517, Ul. 
M.R. Štefánika 10 – kostol postavený v barokovo–klasicistickom slohu, dokončený 
v r.1781; 

• Stĺp Najsvätejšej Trojice, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako ne-
hnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 48/1-9 – z 2. polovice 18. 
storočia, v súčasnosti stojí rokokový stĺp s kópiami sôch v záhrade Kostola sv. Jána Krsti-
teľa, originály súsošia Najsvätejšej trojice a sôch sv. Petra, sv. Pavla, sv. Anny sú vysta-
vené v expozícii Lapidária Mestského múzea v Seredi; 

• Stĺp so súsoším Panny Márie - Immaculaty, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatko-
vého fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 11428/1-
4 – z roku 1736, v súčasnosti stojí barokový stĺp v záhrade Kostola sv. Jána Krstiteľa; 

• Židovský kúpeľ (Mikve), zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako ne-
hnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 11430, Kúpeľné nám.1 – po-
stavený v r.1904 – 1905, rozšírený o dve krátke krídla začiatkom 90-tych rokov 20. sto-
ročia;  

• Bývalý židovský pracovný tábor, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 11604/1-6, Ul. Kasá-
renská – päť obytných budov pracovného tábora a pamätná tabuľa, venovaná holokaus-
tu. 

• Areál budov nového cukrovaru (Cukrovarská ul.) 

U objektov, ktoré sú súčasťou pamiatkového fondu, je potrebné rešpektovať podmien-
ky ochrany objektov v súlade s ustanoveniami zákona č.42/ 2002 o ochrane pamiatkového 
fondu.  

Na území mesta sa nachádzajú architektonické a urbanistické pamiatky a pamäti-
hodnosti, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú ne-
sporné historické a kultúrne hodnoty: 

Architektonické pamiatky a solitéry: 
• budova Mestského úradu – Námestie republiky 10 (neoslohová historická budova, posta-

vená v roku 1910 – staviteľ Ján Tomaschek ml.);  
• Fándlyho fara – ul. M. R. Štefánika č.8, neoslohová historická budova, v súčasnosti 

Mestské múzeum v Seredi. V Muzeálnej záhrade je prezentovaný archeologický nález 
zaniknutého stredovekého kostola; 

• budova bývalej Rímskokatolíckej školy – ul. M. R. Štefánika č.1178/6, pôvodne neore-
nesančná budova z r.1879; 

• budova bývalého chudobinca sv. Anny -na ul. M. R. Štefánika č.6, pôvodne zo 17.stor.;  
• funkcionalistická budova bývalého Obchodného domu na Šintavskej ulici č.1, posta-

vená okolo roku 1936 (dnes kúpeľňové štúdio); 
• budova bývalého barokového hostinca v lokalite Starý most z 18. storočia, 
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• poschodový meštiansky dom (tzv. Škapov dom) na ul. SNP č.1203 z 19.stor.; 
• domy radovej zástavby na Železničnej ul. č.13-19 zo začiatku 20. stor.; 
• domy radovej zástavby na Ul. SNP . 8 a 14 z konca 19. stor.; 
• dom na Pivovarskej  ul. č. 6 zo začiatku 20. stor.;  
• vily na Železničnej ulici č. 12 a 21, z 20.-30.-tych rokov 20. stor.; 
• zvonica v Dolnom Čepeni, 
• zvonica v Strednom Čepeni, 
• zvonica v Hornom Čepeni, 
• býv. Quittnerov mlyn na Garbiarskej ulici, zo začiatku 20. stor.; 
• areál bytových domov a vily s parčíkom (tzv. Palestína), na Cukrovarskej ul. č.44, zo 

zač. 20. stor.; 
• kríž pred býv. chudobincom, ul. M.R. Štefánika, z r.1873; 
• kríž na Mestskom cintoríne, v hornej časti je socha ukrižovaného Krista, v dolnej časti 

je Bolestná  Panna Mária a tabuľka, datujúca kríž do r.1823; 
• meštiansky dom na nám. Slobody č.34 (tzv. Štrangárov dom) z 1. polovice 19. stor.; 
• kaplnka Nanebovstúpenia Panny Márie – Stredný Čepeň, Šulekovská ul., dokončená 

v r.1835; 
• židovský cintorín -  Cukrovarská ul. č. 46 – od 1. polovice 19. storočia, má niekoľko sek-

cií, Ciduk hadin z r.1882 slúži aj ako vchod. Nachádza sa tu malá múzejná expozícia – 
výstava holokaustu, cintorín spravuje miestna stredná škola – Obchodná akadémia; 

• Mestský cintorín , ul. Kasárenská – vznikol koncom 17. stor, hlavný kríž z roku 1823 bol 
premiestnený do novej časti cintorína, k najstarším náhrobkom patrí náhrobok 
s kanelovaným podstavcom a sochou nariekajúcej ženy nad hrobom z 1. polovice 19. 
stor. z obdobia klasicizmu (hrob č.II/287), náhrobok so smútiacou ženou (hrob č.II/548), 
„náhrobková alej“ – súbor šiestich náhrobkov rod. Lebwohlovcov a von Zalkovcov (hroby 
č.IV/26-31), hrobka rod. Tomaschek; 

• rímskokatolícka fara (býv. Antal vila) – Kostolná ul. č.10, secesná budova zo zač. 20. 
stor.; 

• budovy bývalého cisársko-kráľovského soľného úradu – Šintavská ul. č.2/2, 4/2 A z 2. 
pol. 18. stor.; 

• poštový úrad – Poštová ul. č.9, z r.1932; 
• budova Slovan – Nám. Slobody č.29, zo zač. 20. stor.; 
• budova gymnázia – ul. Kostolná č.8, novostavba budovy bola odovzdaná do užívania 

v r.1928 ako meštianska škola v Seredi; 
• plastika sv. Vendelína – ul. Čepenská, z r.1875; 
• plastika sv. Jána Nepomuckého – pôvodne pri starom moste, baroková z 18. stor.; 
• plastika sv. Jána Nepomuckého – Homorov (hranica k.ú. Sereď), baroková z 18. stor.; 
• Božia muka – Slnečná ul. (na zrušenom cintoríne v k.ú. Dolný Čepeň); 
• Golgota – Horný Čepeň, z 18. stor.; 
• Kúria v Hornom Čepeni, neoslohovo prestavaná z 18. stor.; 
• kríž – Dolný Čepeň; 
• kríž – Stredný Čepeň; 
• násyp konskej železnice (na spojnici tratí z Trnavy a Leopoldova); 
• cestný most cez Váh, z r.1956 – 1959; 
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• Božia muka – Horný Čepeň; 
• kríž pri kaplnke – Stredný Čepeň;  
• areál cukrovaru s administratívnymi budovami, zo zač. 20. stor.; 
• areál Kávovín (býv. cukrovar) so švajčiarskymi domami na Bratislavskej ceste, zo zač. 

20.stor.; 
• zachovaný koncový pilier starého mosta cez Váh  ( v areáli Rakety);  

 
Pomníky: 
• Pomník padlých v prvej svetovej vojne – z Nám. Slobody premiestnený na Čepenskú 

ul., odhalený v r.1936, obelisk z čiernej žuly  na stupňovitom štvorcovom pódiu 
s vytesanými vencami; 

• Pomník Slovenského národného povstania – v parku pri kaštieli, obnovený v r.1994, 
pamätná tabuľa s menami padlých Sereďanov v SNP, súčasne je to aj pomník francúz-
skych partizánov a Vojtecha Stoklasa; 

• Pomník Františka Kubača – prvého predsedu SNR, na ul. Dionýza Štúra z r.1975, busta 
bola v r.1989 odstránená a uložená na MsÚ v Seredi; 

 

Pamätníky: 
• Pamätník umučených – na pamiatku umučených Židov, obetí II. sv. vojny, odhalený 

v r.1970, autori Ferdinand Konček, Ilja Skoček, Ľubomír Titl a akad. sochár Vladimír 
Hučko – štvorhranný žulový prstenec a z podesty vyrastá 12 pylónov, symbolicky ukonče-
ných v tvare židovských náhrobkov ;   

• Pamätník oslobodenia – Nám. Slobody, kompozícia v tvare kosáka a kladiva s reliéfom 
postupúcej Sov. armády, odhalený v r.1973, autori ing.arch. Krajíček a akad. sochár 
František Draškovič; 

• Pamätník obetiam holokaustu – ul. Kasárenská, odhalený v r.1998, navrhol arch. Juraj 
Fatran (Izrael), realizoval Milan Veselý; 

 

Pamätné tabule: 
• Juraj Fándly – na budove býv. Fándlyho fary (Mestské múzeum v Seredi), odhalená 

v r.1991 (J. Fándly pôsobil ako kaplán v r.1978 – 1780 v Seredi);  
• J. Exc. Msgr. Štefan Moyzes – biskup, prvý predseda Matice slovenskej, tabuľa odhalená 

v r.2000; 
• tabuľa K úcte padlým občanom Serede v r.1944 v SNP (občania Serede, 1944 – 1954), 

na starej budove MsÚ; 
• tabuľa Osloboditeľom Serede – Sovietskej armáde (občania Serede, 1945 – 1970), na 

starej budove MsÚ; 

a ďalšie. 

Tento zoznam je podkladom k spracovaniu evidencie pamätihodností mesta podľa § 14 
pamiatkového zákona, ktorú by malo viesť Mesto Sereď. 

 

Pre zachovanie hodnôt prostredia historickej časti mesta je významné zachovanie his-
torickej zelene, medzi ktorú patria: 
• Park pri kaštieli v Seredi  - chránená prírodná pamiatka;     
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• Malý park s lipovou alejou na nám. Slobody;   
• Park s kalváriou pri kaplnke Nanebovstúpenia Panny Márie – Stredný Čepeň, Šulekov-

ská ul. 
• Zvyšky pagaštanovej aleje pri firme BM Kávoviny 
• Vytvoriť nezastavanú plochu okolo areálu Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Strednom 
Čepeni v šírke minimálne 20 metrov. 

 
V katastrálnych územiach mesta je evidovaná významná koncentrácia archeologických 

lokalít. Je preto pravdepodobné, že pri zemných prácach, spojených so stavebnou činnos-
ťou v riešenom území dôjde k narušeniu archeologických nálezísk, preto do záväznej časti 
riešeného územného plánu je potrebné zapracovať podmienky v zmysle platných ustanove-
ní pamiatkového zákona, t.j. povinnosť stavebníka / investora každej stavby, vyžadujúcej 
si zemné práce, v stupni územného konania  vyžiadať od príslušného orgánu štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k 
možnosti narušenia archeologických nálezísk. Na ploche národnej kultúrnej pamiatky - 
parku a archeologického náleziska vodného hradu Šintava neumiestňovať ďalšiu zástavbu, 
okrem stavieb, ktoré boli Krajským pamiatkovým úradom Trnava doteraz povolené. 

 Z urbanistického hľadiska je dôležité pri návrhu rozvoja mesta nadviazať na existujú-
cu urbanistickú štruktúru. V záväznej časti územného plánu stanoviť také usmerňujúce, 
resp. limitujúce zásady pre stavebnú a inú činnosť, ktoré zabezpečia, aby prostredie ná-
rodných kultúrnych pamiatok a plochy neodkrytých archeologických nálezísk neboli akou-
koľvek ľudskou činnosťou negatívne ovplyvnené alebo poškodené. 

   

 L.3  Ochrana prírodných zdrojov 

 V katastrálnom území mesta nie je zaevidovaný žiadny dobývací priestor ani ložiskové 
územia nerastných surovín. Na juhovýchodnom okraji zastavaného územia, na pravom bre-
hu rieky Váh bol realizovaný geotermálny vrt SEG – 1 s vytýčeným prieskumným územím 
geotermálneho vodného zdroja. 

 V riešenom území nie sú registrované zosuvné územia. Vyskytujú sa tu územia náchyl-
né na veternú eróziu – riziko erózie eliminovať návrhom v súlade s optimálnym využitím 
podľa Krajinnoekologického plánu.  

Veľká časť poľnohospodárskej pôdy riešenom území patrí do I. – IV. kvalitatívnej skupi-
ny BPEJ, t.j. medzi pôdy osobitne chránené podľa zákona č.220/2004 Z.z., ktoré je možné 
dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch, 
ak nie je možne alternatívne riešenie. Pôdy pri priemyselnom areáli Niklovej huty sú che-
micky degradované. 

V južnej časti katastrálneho územia Sereď, na ľavom brehu Váhu sú ochranné lesy so 
subkategóriami – lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a ostatné lesy s preva-
žujúcou funkciou ochrany pôdy. Ich funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. 
V týchto lesoch je potrebné hospodáriť takým spôsobom, aby ochranné lesy plnili účel, na 
ktorý boli vyhlásené – v riešenom území je to pôdoochranná funkcia.  

V riešenom území nie je zaznamenaný výskyt prameňov ani pramenných oblastí. 

V územiach s legislatívne vymedzenou ochranou prírodných zdrojov je potrebné vylúčiť 
rozvoj tých socioekonomických aktivít, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jednotlivé prí-
rodné zdroje a prioritne rozvíjat aktivity, zamerané na podporu ochranných funkcií jednot-
livých prírodných zdrojov. 
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M. POŽIADAVKY, VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ 
OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA 

  Zachovať vojenské objekty v riešenom území mesta a rešpektovať ich ochranné 
pásma.  

Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany – ochranné stavby riešiť 
a zabezpečovať v zmysle platného znenia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva 
(č.42/1994 Z.z.) a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie sta-
vebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Pri ná-
vrhu spolupracovať s príslušným orgánom krízového riadenia. 

Územie Mesta Sereď podľa nariadenia vlády 565/2004 patrí do územného obvodu Ga-
lanta, ktorý je zaradený do II. kategórie. Kategorizácia územných obvodov vyplýva z analý-
zy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového sta-
vu. Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva rozdielne podľa kategorizácie územia Slo-
venskej republiky takto  :  
• na území I. a II. kategórie v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,  
• na území kategórií I. až IV. v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50 ukrýva-

ných osôb v plynotesných úkrytoch, alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpo-
mocne.  

 
Z hľadiska ochrany územia pred povodňami je v návrhu potrebné :  
• rešpektovať ochranné pásma tokov pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v zmysle 

platných právnych predpisov (od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty rieky Váh 10 m, od 
brehovej čiary vodohospodársky významného toku Derňa min.6 m, od brehovej čiary 
Derňodudvážskeho a Čepenského kanála min. 4 m obojstranne),  

• rešpektovať plánované vodné dielo Sereď a jeho ochranné pásmo v šírke min. 10 m od 
brehovej čiary celkového priestoru pri kóte hladiny 141,1 m n.m., 

• pri návrhu technických riešení dodržiavať platné technické normy, 
• v návrhu vychádzať z aktuálneho znenia zákona o ochrane pred povodňami (v súčasnosti 

zákon č.7/2010 Z.z.) - každý je povinný vykonať opatrenia, umožňujúce plynulý 
a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo 
vlastníctve, v správe alebo v užívaní,  

•  v rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie po-
vrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený 
voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody 
v recipiente, 

• v prípade situovania rozvojových lokalít v potenciálne zaplavovanom území zahrnúť do 
záväznej časti územného plánu obce povinnosť investora zabezpečiť na vlastné náklady 
protipovodňovú ochranu, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej 
správcom vodného toku,  

• protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených 
úsekov vodných tokov. 

• odvádzanie dažďových vôd z nových rozvojových lokalít v západnej časti k.ú. po ľavej 
strane vodohospodársky významného vodného toku Derňa riešiť do vodného toku Váh.  
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N. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VY-
UŽÍVANIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA HISTORICKÉ, KULTÚRNE, URBANISTICKÉ 
A PRÍRODNÉ PODMIENKY ÚZEMIA, VRÁTANE POŽIADAVIEK NA STAVBY UŽÍVANÉ 
OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 

Mesto Sereď sa rozprestiera na pravom brehu Váhu, na rovinatých pozemkoch Podu-
najskej nížiny. Súčasná urbanistická štruktúra mesta je napriek kompaktnému charakteru 
tvorená viacerými funkčne a priestorovo odlišnými časťami. Pôvodná urbanistická štruktúra 
a parcelácia sa zachovala v historickej časti mesta, najmä v priestore od kaštieľa s parkom 
cez nám. Slobody a v bloku domov medzi ul. Šintavskou, Pekárskou a SNP,  priestoru domi-
nuje  r.-k. kostol Sv. Jána Krstiteľa. Charakter zástavby, jej drobnú mierku a polyfunkčné 
využitie mestského charakteru v tejto časti je potrebné návrhom zachovať a rozvinúť. 

Novšie časti sídliskového charakteru s viacpodlažnou bytovou zástavbou vznikli severo-
západne a južne od historického jadra. Súčasťou týchto prevažne obytných území sú plo-
chy občianskej vybavenosti, najmä areály školských a predškolských zariadení. Staršie o-
bytné skupiny severne od ulice M.R.Štefánika sú funkčne a priestorovo stabilizovaným ú-
zemím. Novšie obytné skupiny (najmä južne od centra pri Váhu) sú tvorené rozptýlenou 
solitérnou zástavbou a majú priestorovo neurčitý charakter. V návrhu je potrebné zabez-
pečiť zvýšenie kvality prostredia a ich plnohodnotné zapojenie do štruktúry mesta vytvore-
ním podmienok pre hierarchizáciu, funkčné a priestorové dotvorenie obytných území. 

 Zastavané územie mesta pokračuje severným smerom obytnými plochami rodinných 
domov, sporadicky doplnenými areálmi zariadení sociálnej infraštruktúry (poliklinika, ma-
terská škola, domov dôchodcov). V tomto území je v časti uličnej siete a parcelácii bada-
teľná urbanistická štruktúra pôvodných samostatných obcí Dolný a Stredný Čepeň. V kon-
takte s obytným územím, v nevhodnej polohe na severnom okraji súvisle zastavaného úze-
mia mesta sú umiestnené výrobné plochy areálu ZIPP, s.r.o. a niekoľko menších prevádzok. 
Ďalšia, v minulosti samostatná obec Horný Čepeň v severnej časti katastra, má charakter 
pôvodnej vidieckej obce, aj keď sa v okrajových častiach rozrastá o nové obytné, resp. vý-
robné plochy.  

Na južnom okraji prechádza obytné územie do plôch výroby, reprezentovaných najmä 
areálom cukrovaru, menšími výrobnými firmami v areáli bývalej niklovej huty, ďalšími no-
vými menšími firmami v okrajových častiach územia a rozsiahlymi plochami priemyselných 
odpadov (skládka kalov z cukrovaru, skládka luženca). Táto časť mesta je zo západnej 
strany ohraničená železničnou traťou.  

Osou územia západne od železničnej trate je Nová Trnavská cesta, lemovaná 
v západnej časti nízkopodlažnou obytnou zástavbou rodinných domov, ktoré na severnej, 
východnej a južnej strane prechádzajú do rozsiahlych výrobných plôch starších podnikov 
(I.D.C. Holding – predtým Pečivárne, B.M.Kávoviny a ďalšie) a nových výrobných areálov 
v rámci priemyselného parku. Severný okraj zastavaného územia na západ od železničnej 
trate tvoria plochy osobitného určenia (Ministerstvo obrany SR).   

Urbanistický návrh má smerovať k vytvoreniu priestorovo prehľadnej a hierarchizo-
vanej štruktúry sídla s funkčným a priestorovým zjednotením jednotlivých častí do sídelné-
ho celku.  V návrhu je potrebné funkčným členením a priestorovými regulatívmi vytvoriť 
podmienky pre posilnenie hlavných osí sídelnej štruktúry: 

- pozdĺžnej osi, ktorú tvoria ulice Šintavská, M.R.Štefánika a D. Štúra s priľahlými prie-
stormi, 

- priečnej osi v smere severozápad – juhovýchod, vedúcej od železničnej stanice ku kos-
tolu a mestskému úradu a ďalej okolo gymnázia a kultúrneho domu k nábrežiu Váhu 
s plánovaným prístavom.  
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V priestoroch centra a pozdĺž hlavných kompozičných osí je potrebné vyčleniť dosta-
točné plochy pre peší pohyb a verejnú zeleň, zároveň aj pre odstavné plochy motorových 
vozidiel v zodpovedajúcej kapacite. Regulatívmi zabezpečiť vysokú úroveň architektonic-
kého riešenia stavieb. Vytvoriť podmienky pre oživenie nábrežia, zvýšenie kvality tohto 
priestoru a jeho začlenenie do mestskej štruktúry.  

Ďalej je potrebné stanoviť výškové, objemové a plošné limity pre novú zástavbu, určiť 
limity pre intenzitu využitia obytného a rekreačného územia. Zamedziť použitie cudzích 
regionálnych prvkov architektúry. Urbanistickou koncepciou vytvoriť podmienky pre zacho-
vanie, ochranu a obnovu kultúrno-historických a prírodných hodnôt, uplatnenie sídelnej a 
krajinnej zelene. Dôležitá je harmonizácia urbanistickej štruktúry s okolitým krajinným 
prostredím. V intraviláne mesta je nutné zachovať charakter zástavby a charakter historic-
kého pôdorysu    v centre mesta, príp. aj parceláciu Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe 
zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu zástavby a diaľ-
kové pohľady na dominanty mesta – kostol, kaplnka, kaštieľ.  

  

Obytné územie a zmiešané územie mestského charakteru zaberá centrálnu časť zasta-
vaného územia. Ďalší rozvoj bývania orientovať na plochy, bezprostredne nadväzujúce na 
súčasné obytné územie, preferovať rozšírenie obytného územia severným smerom 
a západným smerom v území medzi Kasárenskou ulicou a zástavbou na Trnavskej ceste. 
Zhodnotiť možnosti intenzifikácie zastavaného územia mesta s ohľadom potrebu zabezpe-
čiť v zodpovedajúcom rozsahu všetky jeho funkcie.  Zamedziť rozptýlenej obytnej a rekre-
ačnej zástavbe vo voľnej krajine. Prehodnotiť funkčné využitie existujúcich zastavaných 
plôch v lokalite Nový Majer a Malý Háj. 

Pre rozvoj výrobnej funkcie uvažovať najmä s územím na južnom a juhovýchodnom 
okraji súčasného zastavaného územia, po obidvoch stranách rýchlostnej cesty R1. Využiť 
v súčasnosti nevyužité výrobné územie v areáli bývalej Niklovej huty. Zamedziť možné ne-
priaznivé vplyvy priemyselnej aj poľnohospodárskej výroby na bývanie, zamedziť prejazdy 
nákladnej dopravy z výrobných areálov cez obytné územie. 

Rozvoj rekreačnej funkcie uvažovať najmä vo väzbe na rieku Váh. Vytvoriť podmienky 
pre rôzne druhy rekreačných, turistických a relaxačných aktivít v katastrálnom území ná-
vrhom siete peších, cyklistických trás a trás pre hipoturistiku, doplnených miestami pre 
oddych, pikniky, a pod. Atraktivitu pre návštevníkov zvýšiť aj sprístupnením kultúrnych 
pamiatok, miestnych pamätihodností, archeologických nálezísk a pod.  

 Požiadavky na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu riešiť v sú-
lade s platnými právnymi predpismi. 

 

 

O. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÝCH ZLOŽIEK ÚZEMIA 

O.1  Bývanie 

• plochami pre bývanie sú v zmysle vyhl.č.55/2001 Z.z. plochy, ktoré sú určené pre obyt-
né domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho 
vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská,  

• plochy, potrebné na bývanie navrhnúť v rozsahu, vyplývajúcom z predpokladaného poč-
tu obyvateľov obce a vývoja obývanosti bytového fondu - uvedený rozsah obytných plôch 
zväčšiť o primeranú urbanistickú rezervu,  
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• s prihliadnutím na doterajší vývoj a všeobecné trendy uvažovať s postupným znižovaním  
koeficientu obývanosti, t.j. počtu obyvateľov, pripadajúcich na jeden trvale obývaný 
byt z  3,08 pri sčítaní v roku 2001 na : 

2,50 obyvateľa/1 byt ................................................ v roku 2 018 

2,30 obyvateľa/1 byt ................................................ v roku 2 025  

• plochy pre pokrytie potreby výstavby nových bytov navrhnúť približne rovnakým pome-
rom individuálnej bytovej výstavby a viacpodlažnej hromadnej bytovej výstavby, uvažo-
vať aj s možnosťou strešných nadstavieb na existujúcich bytových domoch, zhodnotiť 
možnosti intenzifikácie zástavby v zastavanom území, 

• medzi navrhované obytné územia zaradiť predovšetkým plochy, určené pre rozvoj mes-
ta v doteraz spracovanej a schválenej územnoplánovacej dokumentácii  a  plochy, kde 
je na umiestnenie stavieb vydané územné rozhodnutie,   

• pri výbere nových obytných plôch zohľadniť aj tieto kritériá : 
- poloha v priamom kontakte so súčasnými obytnými plochami, 
- väzby na vybavenostnú kostru mestskej štruktúry a na rekreačné zázemie, 
- možnosť napojenia na technickú infraštruktúru,  
- poloha bez nepriaznivých vplyvov dopravy, výroby, a pod. 

• návrhom jednoznačných funkčných a priestorových regulatívov a limitov vylúčiť možné 
kolízie pri využití územia a zabezpečiť vytváranie harmonického obytného prostredia.   

 

O.2   Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra 

• plochy pre občiansku vybavenosť navrhnúť pre mesto rozsahu, vyplývajúcom z počtu 
obyvateľov mesta a jeho záujmového územia, a z počtu predpokladaných návštevníkov v 
rámci turizmu a dochádzky za prácou,  

• umiestnením plôch občianskej vybavenosti sledovať dotvorenie centra mesta a  podpo-
renie atraktivity peších spojení medzi centrom a jednotlivými časťami  mesta,  

• plochy základnej občianskej vybavenosti navrhnúť s ohľadom na potreby jednotlivých 
častí mesta a prijateľné dochádzkové vzdialenosti,  

• vytvoriť podmienky pre vybudovanie chýbajúcich športovísk pre  obyvateľov aj návštev-
níkov mesta a pre vybudovanie ihrísk pre dospelých a deti všetkých vekových kategórií  
v jednotlivých obytných častiach mesta.  

 
 

O.3   Výroba 
• budúci hospodársky rozvoj mesta je potrebné orientovať najmä na rozvoj priemyselnej 

výroby a služieb,  

• pre rozvoj funkcie výroby využiť predovšetkým územia na južnom a juhovýchodnom ok-
raji mesta,  

• pri lokalizácii nových výrobných plôch je potrebné predovšetkým zohľadniť možnosť na-
pojenia nákladnou dopravou bez prejazdu obytným územím,  

• výrobnú funkciu na plochách v kontakte s bývaním obmedziť na nezávadné druhy výrob-
ných činností s nízkymi nárokmi na objem nákladnej dopravy , 

• s ohľadom blízkosť obytných a výrobných území regulatívmi obmedziť rozvoj výroby tak, 
aby nemala nepriaznivý vplyv na okolité prostredie, 
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• navrhnúť opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov  existujúcich priemyselných prevá-
dzok  na susediace obytné, príp. rekreačné územie. 

• podporiť výstavbu elektrárni z obnoviteľných zdrojov energie 
 
 
O.4  Rekreácia 

• Mesto Sereď patrí do Dolnopovažskej oblasti cestovného ruchu s nadregionálnym výz-
namom. V strednodobom horizonte (do r. 2020) dobré predpoklady najmä pre pobyt / 
rekreáciu pri termálnej vode, vodné športy a poznávanie kultúrneho dedičstva,       
v dlhodobom  -  výhľadovom horizonte  má mesto predpoklady aj na pobyt / rekreáciu 
pri vode, 

• v návrhu územného plánu vytvoriť územné predpoklady dobudovania služieb pre turiz-
mus, ktorý predstavuje významný potenciál pre hospodársky rozvoj mesta,  

• pre rozvoj rekreačnej funkcie uvažovať okrem plôch športových zariadení v zastavanom 
území mesta najmä plochy v kontakte s riekou Váh a plánovaným vodným dielom, 

• vytvoriť podmienky pre rôzne druhy rekreačných, turistických a relaxačných aktivít v 
katastrálnom území návrhom siete peších, cyklistických, hipoturistických trás 
s oddychovými, vyhliadkovými a piknikovými miestami, s prepojením do susedných ka-
tastrálnych území, pri návrhu trás zohľadniť existujúce a plánované trasy vyššieho výz-
namu, prechádzajúce riešeným katastrálnym územím, 

• kapacity športovo-rekreačnej vybavenosti riešiť pre potreby domácich obyvateľov aj 
s ohľadom na návštevníkov v rámci turizmu.  

 

 

P. POŽIADAVKY Z HĽADISKA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

• návrh územného plánu riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi pre jednotlivé 
zložky životného prostredia (pôda, voda, ovzdušie, ...) Nakladanie s odpadmi riešiť v 
zmysle programov odpadového hospodárstva okresu Galanta a Mesta Sereď, 

• pri návrhu územného plánu a nových obytných území eliminovať možné nepriaznivé 
vplyvy (najmä od dopravy, výroby, geopatogénne zóny, ochranné pásmo cintorína a 
pod.) a vytvoriť podmienky na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia  v zmysle 
aktuálnych právnych predpisov (zákon č.355/2007 Z.z.). Z hľadiska ochrany verejného 
zdravia je potrebné pri návrhu rozvojových plôch a pri prípadnom rozšírení pohrebísk 
dodržať ochranné pásmo pohrebiska v zmysle platných právnych predpisov (v súčasnosti 
§ 16 ods.8 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona 
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov),  

• posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a v prípade potreby navrhnúť opatrenia na zníže-
nie škodlivých vplyvov cestnej dopravy (hluk, exhaláty). 

 
 

Q. OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ  A LES-
NEJ PÔDY 

• pri riešení rozvoja mesta dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy, riadiť sa zásadami  
ochrany v zmysle platných právnych predpisov a navrhovať riešenia, ktoré sú z hľadiska 
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ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie a to v porovnaní s iným možným rieše-
ním,  

• zábery poľnohospodárskej pôdy pre rozvoj mesta v návrhovom období navrhnúť 
v odôvodnenom a nevyhnutnom rozsahu,  

• pre výstavbu využiť prednostne prieluky v zastavanom území, nepoľnohospodárske pôdy, 
chemicky degradované pôdy a extenzívne využívané poľnohospodárske  pôdy,  

• vyhodnotiť a zdôvodniť navrhované zábery poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých loka-
litách,  
• dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia platného znenia záko-
na o lesoch a ostatnch právnych predpisov, 
• v súlade s platným znením zákona o lesoch navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie rie-
šenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych 
riešení vrátane ich ekonomických dosahov, 

• zábery lesného pôdneho fondu navrhovať len v mimoriadnych odôvodnených prípadoch, 
rešpektovať najmä lesy s ochrannou funkciou. V prípade navrhovaného záberu lesných 
pozemkov, zábery vyhodnotiť v zmysle platných právnych predpisov (v súčasnosti § 4 
vyhl. č.12/2009 Z.z.),  

• vyznačiť a rešpektovať ochranné pásmo lesa (50 m od hranice lesných pozemkov), prí-
padné umiestnenie stavieb a využitie územia v ochrannom pásme lesa podmieniť klad-
ným záväzným stanoviskom orgánu št. správy lesného hospodárstva.  

 

 

R. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA, KTORÉ JE POTREBNÉ 
RIEŠIŤ ÚZEMNÝM PLÁNOM ZÓNY  
Povinnosť obstarať územný plán zóny pred začatím výstavby je potrebné stanoviť v 

záväznej časti územného plánu mesta v prípade navrhovanej rozsiahlej novej výstavby na v 
súčasnosti nezastavaných plochách, na ktorých bude nevyhnutné riešiť nové siete technic-
kej infraštruktúry (najmä nové komunikácie v zložitejších terénnych podmienkach) a pri 
potrebe vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely. V prípade, že sa ne-
predpokladá potreba vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely, je možné 
podrobné riešenie urbanistickou štúdiou.  

Podrobné riešenie minimálne urbanistickou štúdiou bude tiež potrebné pre riešenie 
verejných priestranstiev, športových areálov, pre rekreačné útvary vo voľnej krajine a pre 
plánované rozvojové plochy v pohľadovo exponovaných polohách z hlavných prístupových 
ciest. 

 
 
S. POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA         

A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

V záväznej časti územného plánu presne formulovať zásady funkčného a priesto-
rového usporiadania a využívania územia, vyjadrené vo forme regulatívov so záväznými 
pravidlami pre využitie územia na vymedzené, v  grafickej časti územného plánu jedno-
značne ohraničené, funkčné a priestorovo homogénne jednotky. Do záväznej časti územ-
ného plánu začleniť (podľa vyhl.č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územ-
noplánovacej dokumentácii) : 



Zadanie pre ÚPN-M Sereď 
 

39 

• zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia na funkčné 
a priestorovo homogénne jednotky, 

• určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotli-
vých plôch a intenzitu ich využitia, 

• zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia, 

• zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, 
• zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prí-

rodných zdrojov, ochrany prírody a krajiny, vytváranie a udržanie ekologickej stability, 
• zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, 
• vymedzenie zastavaného územia mesta, 
• vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov, 

• vymedziť časti územia mesta, pre ktoré je potrebné riešiť územný plán zóny.   

 

 
T. POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

 V záväznej časti územného plánu vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby.  
V zmysle stavebného zákona medzi verejnoprospešné stavby začleniť: 

• líniové trasy a ostatné objekty technickej infraštruktúry (verejné automobilové a pešie 
komunikácie, zastávky MHD, verejné parkoviská, technické zariadenia pre vodné hos-
podárstvo, trafostanice, regulačné stanice plynu, dažďové zdrže, a pod.) ; 

• zo zariadení občianskej vybavenosti medzi verejnoprospešné stavby zaradiť stavby 
v skupinách :    -     školstvo, 

-  telovýchova a šport 
-  kultúra a osveta 
-  zdravotníctvo 
-  sociálna starostlivosť 
-  samospráva a verejná správa 
-  cintoríny ; 

• stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu od-
padov. 

 Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
v platnom znení (stavebný zákon) pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlast-
nícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 

 

U. POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU ÚZEMNÉHO PLÁNU  
• územný plán obce vypracovať pre katastrálne územie v mierke 1 : 10 000, zastavané 

územie s rozvojovými plochami  v mierke 1: 5 000, na úrovni územný plán obce,  

• širšie vzťahy spracovať pre územie, majúce väzby s riešeným katastrálnym územím obce 
(najmä dokumentujúce napojenie obce na trasy dopravy a technickej infraštruktúry) v 
mierke 1 : 50 000.  
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OBSAH ÚZEMNÉHO PLÁNU : 

Textová časť územného plánu bude obsahovať : 

a) základné údaje 
b) riešenie územného plánu vrátane návrhu záväznej časti územného plánu 
c) doplňujúce údaje 
d) dokladovú časť 
 
Grafická časť územného plánu bude obsahovať : 

a) výkres širších vzťahov (záujmové územie) v M 1 : 50 000  
b) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov - katas-

trálne územie obce v M 1 : 10 000 
c) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov - za-

stavané územie (súčasné a navrhované) v M 1 : 5 000 
d) výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  v M 1 : 5000 
e) výkres riešenia verejného technického vybavenia obce (možno rozdeliť na viac výkre-

sov) v M 1 : 5000 
f) výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej 

stability v M 1 : 10 000 
g) vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a les-

ných pozemkoch  v M 1 : 5000. 
  
 V zmysle § 21, ods.1 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení je potrebné 
spracovať koncept územného plánu s variantným riešením najmä koncepcie dopravnej ob-
sluhy územia, rozsahu a umiestnenia plôch bývania a výroby. Koncept riešenia spracovať 
s rozsahom v zmysle platných právnych predpisov (§ 9 vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnop-
lánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii). Územný plán mesta Sereď pod-
lieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 Koncept, návrh a čistopis územného plánu je potrebné spracovať digitálne na dodaných 
katastrálnych mapách a dodať v nasledovných počtoch výtlačkov: 

- koncept územného plánu v 3 vyhotoveniach a 1x na CD nosiči vo formáte „pdf“, 

- návrh územného plánu v 3 vyhotoveniach a 1 x na CD nosiči vo formáte „pdf“,    

- čistopis územného plánu v štyroch vyhotoveniach a 1 x na CD nosiči vo formáte „pdf“. 
Záväznú časť čistopisu Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sereď  (texto-
vú, grafickú  v M 1 : 10 000) - 20 vyhotovení v tlačenej forme. 

 

 Všetky časti územného plánu je potrebné vypracovať v súlade so zákonom č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a vykonávacou vyhláškou 
č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
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