
· Zliverečné stanovisko z posúdenia Správy o hodnoteni strategického dokumentu .územný plán mesta Sereď-"Koncepť 

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO 
(Číslo: OU-GA-OSZP-2014/00071) 

z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta Sereď 
- Koncepť' 

vydané Okresným úradom Galanta, odborom starostlivosti o životné prostredie podl'a § 14 
ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

l. ZÁKLADNÉ ÚDÁJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

1. Názov 
Mesto Sereď 

2. Identifikačné číslo 
oo 306169 

3. Adresa sídla 
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu obstarávateľa 

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď 
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/1 O, 926 01 Sereď 
+421 031 789 2470; primator@sered.sk 

Ing. Anna Halabrínová, Odbor územného plánovania a stavebného poriadku, 
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
+421 918450852; anna.halabrinova@sered.sk 

ll. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

1. Názov 
Územný plán mesta Sereď- Koncept 

2. Charakter 
Strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, je predmetom 

posúdenia podľa § 4 zákona č. 24/2006 Z. z. 

3. Hlavné ciele 
Podl'a § 1 zákona č. 50/1976 Zb.: Územným plánovaním sa sústavne a komplexne 

rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje 
sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú 
stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade 
s princípmi trvalo udržatel'ného rozvoja. 

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území 
s osobitným zretel'om na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej 
rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržatel'ného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných 
zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. 

Podl'a § 2, ods. 1, písmeno g) územné plánovanie určuje zásady využívania 
prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa činnosťami v 
ňom neprekročila únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická 
stabilita krajiny. 



Návrh Záverečného stanoviska z posúdenia Správy o hodnoteni strategického dokumentu "Ozemný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009)- Zmena D/2011- Bytová výstavba v lokalite Rybnfk' 

Mesto Sereď (ďalej aj "obstarávate!"') v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. iniciovalo 
obstaranie dokumentu "Územný plán mesta Se red"'. Mestské zastupitel'stvo mesta Sereď 
uzn. č. 240/2011 rozhodlo o obstaraní nového územného plánu mesta. 

Hlavným cieľom ÚPN je: komplexné riešenie a určenie zásad priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia; stanovenie limitov využitia plôch územia 
mesta v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé 
udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného 
dedičstva, (zmenu) charakteristického vzhl'adu 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 vynakládanie prostriedkov na technickú (a dopravnú) infraštruktúru; 
vytvorenie ponuky využitel'ných vol'ných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, 
vrátane hospodárskej základne mesta; potreba získať právne záväzný dokument 
usmerňujúci rozvoj mesta podl'a odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných; 
vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta, zabezpečiť bezkolízny rozvoj jednotlivých funkcií. 

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu 
Textová časť Konceptu v rozsahu 165 strán formátu ~ obsahuje: 
Základné údaje o obstarávateľovi a spracovatel'ovi (str. 4). 
Dôvody pre obstaranie územného plánu: Doterajší ÚPN-SÚ Sereď - Šintava bol 

schválený uzn. R-ONV v Galante č. 43/R-1986 dňa 27.02.1986 s návrhovým obdobím do 
roku 201 O. V rokoch 2004 - 2009 bol územný plán aktualizovaný ZaD č. 1 - 5, ktoré riešili 
dielčie problémy územia. 

Hlavné ciele tak, ako sú uvedené v predchádzajúcom bode 3. 
Varianty- Koncept je vypracovaný vo dvoch variantoch v súlade s § 21 zákona č. 

50/1976 Zb. a § 9 Vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. Varianty sú v texte podrobne analyzované 
a vyhodnotené a partikulárne vyjadrené v grafickej časti Konceptu. 

Súlad riešenia so Zadaním: Zadanie pre územný plán mesta Sereď bolo 
prerokované s orgánmi územného plánovania a dotknutými orgánmi a schválené uzn. MsZ 
v Seredi č. 226/2012 dňa 06.11.2012. Zadanie stanovilo limity rozvoja a formulovalo 
požiadavky riešenia vzťahov pre návrh optimálneho rozvoja mesta. Premietnuté sú do 
variantov Konceptu riešenia. 

Riešenie územného plánu mesta Sereď obsahuje (str. 8 - 117): 
1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis, ako pôdne a klimatické 
podmienky, hydrografia a vodný režim, fytogeografické a zoogeografické podmienky, 
stresové javy a zdroje, limitujúce faktory. 
2. Väzby vyplývajúce z ÚPN VÚC Trnavský kraj v rozsahu: Záväzné regulatívy v oblasti: 
usporiadania územia, rekreácie a turistiky, sociálnej infraštruktúry, kultúrno-historických 
hodnôt, výroby, lesného hospodárstva, ťažby a priemyselnej výroby, odpadového 
hospodárstva, rozvoja dopravnej infraštruktúry, nadradenej technickej infraštruktúry, ekológie 
a verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, energetiky a 
nakladania s vodami. 
3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta. 
4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy. 
5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia mesta. ' 
6. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby 
a rekreácie. 
7. Vymedzenie zastavaného územia obce. 
8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov. 
9. Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami. 
1 O. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných 
opatrení. 
11. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia. 
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12. Starostlivosť o životné prostredie (pôda, voda, ovzdušie, environmentálne problémy, 
odpady, obytné prostredie). 
13. Vyhodnotenie perspektívneho použitia pol'nohospodárskej pôdy na 
nepol'nohospodárske účely a využitia lesných pozemkov na iné účely. 
14. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hl'adiska environmentálnych, 
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov. 
15. Varianty Konceptu riešenia. 

Záväzná časť obsahuje (str. 118 -165): 
1 Základné zásady 
1. 1 Všeobecne záväzné regulatívy 
1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania funkčného využitia územia. 
2. Zásady a regulatívy pre plochy s funkciou bývania. 
3. Zásady a regulatívy na umiestnenie občianskeho vybavenia územia. 
4. Zásady a regulatívy riešenia verejného dopravného vybavenia. 
5. Zásady a regulatívy riešenia verejného technického vybavenia. 
6. Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt. 
7. Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody 

a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability. 
8. Zásady z hl'adiska ochrany pol'nohospodárskej pôdy. 
1.2 Záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy (tabuľkový prehl'ad, 125 - 155) 
2 Vymedzenie zastavaného územia obce. 
3 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území. 
4 Vymedzenie verejnoprospešných stavieb (variantne). 
5 Požiadavky na spracovanie územných plánov zóny (variantne). 

Grafická časť obsahuje: 
1 Výkres širších vzťahov 1 :50 000 
2a Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1:10 000, variant A 
2b Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1:10 000, variant B 
3a Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1 :5 000, variant A 
3b Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1 :5 000, variant B 
4a Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 1:5 000, variant A 
4b Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 1:5 000, variant B 
5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia- vodné hospodárstvo 1:5 000 
6 Výkres riešenia verejného technického vybavenia- energetika 1:5 000 
?a Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 1:10 000, variant A 
7b Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 1:1 O 000, variant B 
Ba Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov 

na pol'nohospodárskej pôde a lesných pozemkoch 1:5 000, variant A 
8b Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov 

na pol'nohospodárskej pôde a lesných pozemkoch 1:5 000, variant B 
9a Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb 1:5 000, variant A 
9b Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb 1:5 000, variant B 

Územný plán mesta Sereď- Koncept riešenia je spracovaný podl'a predpisov. Zásady 
a ciele sú vypracované podľa §§ 1 a 2 zákona č. 5011976 Zb. V Koncepte sú hlavné ciele 
zrozumiteľne definované. Súčasný stav prostredia je postačujúco opísaný a návrhy zmien sú 
postačujúce zdôvodnené. Odlišnosti variantu A a B navzájom sú zreteľné a ich vzťahy k 
dotknutým atribútom krajiny sú preto zrejmé. Výkresová časf Konceptu má dobrú informačnú 
štruktúru, aj keď niektoré použité značky sú obtiažnejšie identifikovatel'né. 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom - pre vypracovanie Konceptu riešenia 
boli použité informačné zdroje z PaR mesta Sereď, zo Zadania, z ÚPNVÚC Trnavský kraj, 
KEP mesta Sereď, RÚSES okresu Galanta a MÚSES mesta Sereď. 
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111. OPIS PRIEBEHU PRÍP RA VY A POSUDZOVANIA 
Územný plán mesta Sereď je predmetom posúdenia podl'a § 4 zákona č. 24/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov. S ohl'adom na predmet strategického dokumentu, ktorým je 
"Územný plán mesta Sereď', príslušným orgánom v procese posudzovania podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. je Okresný úrad v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
• Mesto Sereď dňa 10.10.2011 na webovom sídle obstarávatel'a zverejnilo Oznámenie 
o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď s výzvou 
na predloženie námetov, požiadaviek na riešenie, informácií a podkladov. Súbežne 
zverejnilo podrobný póstup obstarávania dokumentácie, etapy a časový harmono~ram 
procesu - Prípravné práce, Prieskumy a rozbory, Zadanie pre vypracovanie UPN, 
Spracovanie a prerokovanie Konceptu ... , Spracovanie, prerokovanie a Schválenie Návrhu 
ÚPN podľa predpisov. 
Primátor mesta Sereď zriadil osobitnú pracovnú komisiu spolupracujúcu s obstarávateľom 
a zhotovitel'om dokumentácie ÚPN. Koordináciu procesu zabezpečuje Ing. Anna 
Halabrínová, vedúca OÚPaSP Msú v Seredi. 

• Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Sereď (ďalej aj 
"Oznámenie") bolo schválené obstarávatel'om v októbri 2011. 

Obstarávate!' podľa § 5 zákona predložil OÚŽP Galanta Oznámenie o strategickom 
dokumente "Územný plán mesta Sered"' na posúdenie podl'a zákona. Jeho štruktúra a 
obsah zodpovedá kritériám Prílohy č. 2 zákona a potrebám vnímania predmetu návrhu 
strategického dokumentu. Jeho súčasťou je mapová Príloha riešeného územia. 

OÚŽP Galanta doručil Oznámenie podl'a § 6 zákona dotknutým orgánom, dotknutým 
obciam a zverejnil ho na webovej stránke MŽP SR. 

Mesto Sereď zverejnilo informáciu o Oznámení verejnosti na úradnej tabuli mesta 
v dňoch 1 0.11. - 28.11.2011. 

K Oznámeniu boli doručené stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých obcí. 
Verejnosť sa k Oznámeniu nevyjadrila. 

• OÚŽP Galanta po prerokovaní s obstarávatel'om dňa 16.12.2011 a po dohode s MŽP 
SR dňa 21.12.2011, pod č.j. A2011/01414 podl'a § 8 zákona určil Rozsah hodnotenia 
strategického dokumentu "Územný plán mesta Sered"' (ďalej aj "Rozsah hodnotenia"). 
Požiadavku odôvodnil tým že z dokumentu a z dokladov k nemu vyplynula potreba v Správe 
o hodnotení podrobnejšie rozpracovať niektoré okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným 
strategickým dokumentom. 

Vo Všeobecných podmienkach bolo stanovené, že obstarávate!' zabezpečí 
vypracovanie Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 zákona. 
V Správe o hodnotení rozpracuje všetky body uvedené v Prílohe č. 5 zákona, primerane 
k navrhovanému strategickému dokumentu. 

Určené bolo, že obstarávateľ doručí OÚŽP Galanta Správu o hodnotení strategického 
dokumentu 27 x v písomnom vyhotovení; 1 x v elektronickej forme na CD nosiči; Správu o 
hodnotení predloží spolu s konceptom územného plánu obce. 

Pre hodnotenie strategického dokumentu nestanovil časový harmonogram a iné 
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah. 

V Špecifických požiadavkách bolo určené podrobnejšie rozpracovať okruhy otázok, 
ktoré boli primárne koncipované podľa stanovísk doručených k Oznámeniu a podl'a 
ustanovení zákona 24/2006 Z. z.: 

Rešpektovať prieskumné územie "Sereď - termálne podzemné vody", ktoré je určené 
pre držitel'a prieskumného územia Mestský bytový podnik, spol. s r.o. Šal'a a uviesť údaje 
o evidovaných skládkach odpadov a zosuvoch. 
- Posúdiť vplyv strategického dokumentu na priaznivý stav predmetu ochrany 
chráneného vtáčieho územia Úl'anská mokraď (SKCHVU023) a územia európskeho 
významu Dubník (SKUEV0074). 

Rešpektovať chránené časti prírody a krajiny: 
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Chránené vtáčie územie úranská mokraď, kde je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úl'anská mokraď nutné 
rešpektovať zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia. 
Maloplošné chránené územie chránený areál (CHA) Seredský park, v ktorom platí 4. 
stupeň ochrany. 
Významný prvok ÚSES - nadregionálny biokoridor Tok Váhu s pril'ahlými brehovými 
porastami. 
Zachovať všetky vojenské objekty v riešenom území mesta Sereď a rešpektovať ich 

ochranné pásma. 
Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov 

požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

V textovej časti uviesť údaje o jestvujúcej hasičskej zbrojnici, o obecnom hasičskom 
zbore, riešenie verejnej vodovodnej siete s požiarnymi hydrantami a riešenie ochrany pred 
povodňami. 

"V aglomeráciách od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú 
vybudovanú verejnú kanalizáciu, a v aglomeráciách menších ako 2000 ekvivalentných 
obyvateľov, v ktorých je vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného čistenia, sa 
zabezpečí vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podl'a odseku 1 do 31.decembra 2015 
a v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov do 31. decembra 2010 podl'a 
Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 
o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia 
Európskeho parlamentu Rady 1882/2003/ES." Vypúšťané odpadové vody a komunálne 
odpadové vody musia spfňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v prílohe č. 
6 časti A.1 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

V ďalších stupňoch dokumentácie rešpektovať prijaté rozvojové dokumenty v oblasti 
železničnej infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, v oblasti rozvoja zariadení vodnej dopravy 
a rozvoja zariadení civilného letectva. 

Ďalšie stupne dokumentácie spracovať v súčinnosti s rezortnými organizáciami 
zodpovedajúcimi za rozvoj jednotlivých druhov dopravnej infraštruktúry. 

Pri realizácii zámeru postupovať v zmysle zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontr9le znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

Do · správy zapracovať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutej obce, 
dotknutého samosprávneho kraja, dotknutého orgánu a ďalších právnických a fyzických 
osôb, ktoré sú k "Územnému plánu mesta Sered"' vydané v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon). 

OÚŽP Galanta zaslal 21.12.2011 Rozsah hodnotenia MŽP SR a Mestu Sereď 
s upozornením na povinnosť bezodkladne tento zverejniť spôsobom v mieste obvyklým. 
Mesto Sereď zverejnilo Rozsah hodnotenia na úradnej tabuli a na webovom sídle 
obstarávatel'a v dňoch 28.12.2011 až 30.01.2012. K Rozsahu hodnotenia neboli doručené 
pripomienky. 

• Mesto Sereď listom č.j. 8774/ÚPaSP 787/2013 zo 17.09.2013 doručilo OÚ Galanta, 
OSŽP Správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je "Územný plán mesta Sereď -
Koncept" v počte 27 ks a v elektronickej forme a Koncept v listinnej a elektronickej forme 
podl'a podmienok Rozsahu hodnotenia. 

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď -
Koncept (ďalej aj "Správa") je vypracovaná v rozsahu 99 textových strán formátu Pv. 
s grafickými prílohami prevzatými z Konceptu riešenia. 
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OÚ Galanta listom č.j. OU-GA-OSZP-2013/00245 z 07.10.2013 podl'a zákona vyzval Mo"to 
Sereď zverejniť Správu a Koncept, oznámiť termín a miesto verejného prerokovania Spr~vy 
a Konceptu a zverejniť informácie pre verejnosť. 
Mesto Sereď listom č.j. 8947/ÚPaSP810/2013 informovalo verejnosť o prerokovaní KoncopiU 
a Správy oznamom na úradnej tabuli v dňoch 19. 09. až 21.10.2013, vmiestnej tlači •nl 
webovom sídle obstarávateľa s výzvou na zaslanie stanovísk a pripomienok. Samostr.tni 
oznámilo prerokovanie aj dotknutým orgánom a obciam a organizáciám. 

OÚ Galanta listom č.j. OU-GA-OSZP-2013/00245 z 07.10.2013 podl'a zákona zrullll 
Správu v listinnej forme dotknutým obciam s výzvou na informovanie verejnosti, doručnnlt 
stanoviska k Správe a dokladu o zverejnení informácie o Správe. Súčasne zaslal SpriiVU 
samostatne aj dotknutým orgánom s požiadavkou na doručenie stanoviska k Správe. 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď. 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 
Uznesenie Mestského zastupitel'stva mesta Sereď o schválení ÚPN mesta Sorlcf 

a uzn. Mestského zastupitel'stva mesta Sereď o schválení VZN o záväzných časth11011 
územného plánu mesta Sereď. 

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 
Správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je "územný plán mesta Sered' • · 

Koncept", vypracovala Ing. Mária Krumpolcová, spol. AŽ Projekt s.r.o. Bratislava v meslaol 
september 2013. 

5. P~súdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 
OU Galanta, OSZP listom č:j. OU-GA-OSZP-2013/00245 zo dňa 14.11.2013 ako 

spracovateľa odborného posudku určil RNDr. Pavla Ištoka, zapísaného v zozname odbornl 
spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

Súčasťou odborného posudku podľa § 13 ods. 9 a § 14 zákona bol aj návrh 
záverečného stanoviska pre Oú Galanta. Posudok a návrh záverečného stanoviska 
v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát boli doručené OÚ Galanta, OSŽP dňa 
17. decembra 2013. 

Spracovateľ odborného posudku okrem iného uviedol: · .. , 
• Správa je problémove koncipovaná podl'a dokumentu "Územný plán mesta Sereď -
Koncept". Obsah a štruktúra Správy bola hodnotená z hľadiska Prílohy č. 5 zákona. Kritériom 
pre jej posúdenie boli aj stanoviská k Oznámeniu, Rozsah hodnotenia, stanoviská k Správe 
a porovnanie postupu príslušného orgánu a obstarávatel'a s predpismi. 
• Formálne, vecne a problémove je Správa konzistentná, korektne reaguje na okruhy 
problémov, návrhy a požiadavky, ktoré boli dôvodom pre začatie obstarávania UPN a na tie, 
ktoré boli uplatnené k Oznámeniu, určené v Rozsahu hodnotenia a sú obsahom Konceptu. 
• V Správe sú využité poznatky, informácie a odporúčania dokumentov, ktoré boli skôr 
vypracované, napr. KEP, ÚSES, PHSR, ÚPN VÚC, Zadanie a niektoré celoštátne rozvojové 
dokumenty. Údaje z nich sú primerane interpretované na územie mesta. Údaje o kvalite 
prostredia sú postačujúce spracované v mierke riešeného územia. V procese obstarávania je 
využitá kontinuita informácií a analýz stavu a významu tohto procesu zodpovedajúca syntéza 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a stavebného zákona. 
• V stanoviskách dotknutých orgánov a obcí a verejnosti k Oznámeniu neboli uplatnené 
požiadavky na špecifické hodnotenie oblasti riešenia a na variantné spracovanie niektorých 
čiastkových funkčných zámerov Konceptu riešenia. 
• Dominantné celkové a partikulárne vplyvy na obyvatel'stvo, na krajinu a na systém ÚSES 
sú postačujúce analyzované a hodnotené. 
• V Správe nie je priama informácia o rozpracovaní stanovísk k Oznámeniu 
a samostatná reakcia na Špecifické požiadavky Rozsahu hodnotenia. Na tieto je reagované 
samostatne v rozptyle v texte Správy. Nie sú však súborne vyhodnotené. 
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• Kapitoly 8.1. a 8.11. vyjadrujú základné aspekty predmetu návrhu. Vstupy, výstupy, 
vzťahy a význam predmetu strategického dokumentu sú primerané štruktúre a obsahu 
Správy. Konštatovaný je stav, potenciály, dôvody a potreba zmeny. Z hľadiska reálneho 
stavu nepovažujeme informáciu o navrhovaných záberoch pôdy za úplnú, pretože z textu nie 
je zrejmé, či ide aj o plochy, na ktoré už je (bol) vydaný súhlas orgánu ochrany 
poľnohospodárskej pôdy pre platný ÚPN-SÚ. Domnievame sa, že bude účelné a vhodné v 
tabul'kovom prehľade odlíšiť povolené zábery pôdy od navrhovaných záberov. 
• Nie veľmi vhodné je v kap. 8. uvádzanie opatrení a hodnotenie (preferencia) 
variantov. V kap. 8.1.- Doprava- v položke č. 6 je chybný odkaz na PP Sládkovičovo. V texte 
Správy nie sú obsiahm.~té návrhy t.j. potreba nových plôch statickej dopravy - záchytné 
parkoviská a hromadné garáže (v Koncepte sú). V 8.11. (str. 26) je asi nesprávne uvedené, 
že v meste Sereď je evidovaných 44 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
• V Správe je zvýraznená potreba riešiť niektoré štrukturálne problémy. Medzi 
najvýznamnejšie patrí cestná doprava, jej intenzita a významný podiel nákladnej dopravy na 
vnútromestskej S-J a V-Z dopravnej osi. Prínosom návrhu je snaha vymiestniť ťažkú 
nákladnú dopravu z línie ul. Šulekovská, Čepeňská, Kúpeľné nám., ul. SNP a nám. Slobody, 
ktoré pre tento druh frekventovanej dopravy a jej účinky (hluk, prach, vibrácie, bezpečnosť) 
nie sú dimenzované. Z toho dôvodu a vzhl'adom na preferovanie variantu A vo veci 
presmerovania nákladnej dopravy (návrh preložky cesty 111/5134 pozdÍž železnice) 
a nejednoznačnosť účinkov tohto návrhu (trasa končí na ul. Šintavská, alebo M.R. štefánika 
a iba priestorovo presúva problém na iné miesto), je potrebné dôsledne analyzovať súčasný 
stav, porovnať účinky oboch variantov a váhu ich dôsledkov. Konštatovanie, že preložka 
cesty k trati č. 133 je vhodnejšia, pretože preložka do medzihrádzia Váhu bude v kolízii 
s prvkom ÚSES, nepovažujeme za vhodné a dôvodné. Primárne musí ísť o zmenu stavu vo 
vzťahu k obyvateľom mesta. Vhodné však budú aj návrhy iného riešenia dopravy v centre 
mesta a po týchto dopravných líniách. Prínosom pre časť vnútorného prostredia mesta bude 
presmerovanie najmä nákladnej (tranzitnej) dopravy do navrhovanej dopravnej osi ul. 
Cukrovarská - Niklová - 1/62 - Priemyselná. 
• Predpokladané partikulárne vplyvy sú v kap. C.lll. prezentované v pomerne 
všeobecnej rovine v súvislosti s predmetom Konceptu. Predčasne je tu uvedená preferencia 
variantov návrhu. časti textu sa na viacerých miestach Správy opakujú a tým text mierne 
zneprehladňujú. Verejnosti tak sťažujú vnímanie analýz a problémov. 
• Nesprávna je informácia, že RÚVZ v Galante monitoruje prašný spád v území. 
• Vzhľadom nato, že Správa je určená aj verejnosti, mohla obsahovať vysvetlivky 
skratiek v tab. 39 (str. 88- 90), stípec "KEK" a v tabuľke 40 (str. 93), sdpec funkcia (napr. BI, 
OW, XA). Pre verejnosť nie je jasné, čo tieto skratky znamenajú. 
• V Správe je návrh opatrení koncipovaný podl'a KEP, MÚSES a Konceptu. Tieto je 
odporúčané ponechať s tým, že budú primerane akceptované v záverečnom stanovisku a 
v Návrhu ÚPN mesta Sereď. 
• Správa v zásade splnila zadaný cieľ hodnotenia vplyvov. Posúdenie z hl'adiska ich 
významnosti je jej obsahom, čo zodpovedá kritériám zákona, účelu a ciel'om procesu 
hodnotenia vplyvov strategického dokumentu. Správa je tak interpretovatel'ným a využitel'ným 
dokumentom v procese prípravy Návrhu ÚPN mesta Sereď a jeho schválenia. Z ust. §§ 2 a 3 
zákona č. 24/2006 Z. z. vyplýva účel, rozsah a dôvody analýz a návrhov pri vypracúvaní 
a schvaľovaní strategického dokumentu. Analyzované sú reálne a potenciálne účinky zmien, 
ktoré v území môžu nastať v spojitosti s uskutočňovaním predmetu návrhu a prejavia sa 
v novom usporiadaní územia a v nových nárokoch na krajinu. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán mesta Sered' -
Koncept obsahuje: 
);>. V kapitole A.l. základné údaje o obstarávatel'ovi. 
);>. V kapitole A.ll. základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii. 
);>. V kapitole B. Údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na 
životného prostredie vrátane zdravia: 
);>. V kapitole 8.1. Údaje o vstupoch 

Pôda- navrhované trvalé zábery pôdy sú analyzované podľa variantov. Vo variante 
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A je navrhovaný záber cca 280 ha pôdy, z toho poľnohospodárskej cca 214 ha, vo variante 8 
je navrhovaný záber cca 274 ha pôdy, z toho poľnohospodárskej cca 216 ha. 

Okrem plôch pre bývanie sa navrhuje doplnenie o nové plochy občianskej 
vybavenosti, výroby, športu, rekreácie a zelene s ciel'om zachovania podmienok plošne 
rovnomerného a funkčne vyváženého rozvoja mesta. Pre riešenie boli stanovené 
požiadavky: 
• záber najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy ri'avrhnúť v nevyhnutnom a 

odôvodniteľnom rozsahu na plochách: 
s dostupnou vybudovanou technickou infraštruktúrou a boli už schválené v platnom 
ÚPN mesta (západná časť lokality Prúdy v UO č. 4), 
plochy nevhodné pre pol'nohospodársku vel'kovýrobu medzi zastavaným územím a 
dopravnými koridormi, plochy kontaminované rizikovými látkami a plochy s vysokou 
pravdepodobnosťou kontaminované rizikovými látkami, 

• nie je nenarušená ucelenosť honov a nie je sťažené ich obhospodarovanie, jej 
delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie, 

• umožniť prístupy na pol'nohospodársku pôdu mimo zastavané územie mesta. 

Záber lesnej pôdy je pre oba varianty rovnaký a ide max. o 1,3 ha. Sú to plochy pri 
NHS (reálne užívané ako záhradky a nevyužité plochy) a v medzihrádzí Váhu pri Mlynárskej 
a Mládežníckej ul. (nízky podiel reálnej vegetácie). 
Zábery pôdy pre výstavbu VD Sereď- Hlohovec nie sú predmetom riešenia Konceptu. 

Voda - uvedené sú hydrologické pomery územia a súčasný stav zásobovania pitnou 
vodou zo zdroja v Jelke bez potreby zmeny, iba s požiadavkou na údržbu a opravy 
vodovodnej siete. Uvedený je súčasný stav odkanalizovania mesta s požiadavkou na opravy 
častí siete, ktorá perspektívne nebude zodpovedať rozvojovým potrebám. Čistenie 
odpadových vôd a ich vypúšťanie do recipientu je existujúce a bez potreby zmeny. 

Suroviny - ako informácie' o získavaní surovín potrebných na uskutočňovanie 
rozvojových zámerov zo zdrojov mimo lokalít predmetu Konceptu, ktorý návrhmi nevstupuje 
do lokalít ťažby a úpravy surovín. 

Energetické zdroje - zásobovanie elektrickou energiou, zemným plynom a teplom -
uvedený je opis súčasného stavu zdrojov, zariadení a zásobovania, potreby a nároky 
zásobovania lokalít, opis rozvojových zámerov a potreby vybudovania zariadení technickej 
infraštruktúry. Uskutočňovanie predmetu Konceptu bude využívať existujúcu technickú 
infraštruktúru územia a k tomu budú potrebné nové zariadenia a technické rozvody. 

Doprava a iná infraštruktúra - detailne a aj formou tabuľkových prehľadov je 
opísaný súčasný stav základného komunikačného systému mesta a potrieb a návrh riešenia 
cestnej siete a dopravných zariadení v meste podl'a funkčných tried. 
Železničná doprava a predpokladané zmeny systému. 
Vodná doprava a zariadenia - súčasťou je opis návrhu VD Sereď - Hlohovec, Vážska vodná 
cesta, Riečny prístav Sereď (v obci Dolná Streda) a Vodná cesta Bratislava - Sereď. 
Letecká doprava - bez požiadavky na zmeny súčasného stavu. 
Pešia a cyklistická doprava - súčasný stav a rozvojové zámery najmä z pohl'adu 
bezpečnosti, športu a rekreácie. 
);;> V kapitole 8.11. - Údaje o výstupoch: 

Ovzdušie - uvedený je opis súčasného stavu, najmä: hlavné zdroje znečistenia 
ovzdušia (stacionárne a mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob 
zachytávania a merania emisií. Údaje sú uvedené pre Trnavský kraj a pre mesto Sereď (s 
nepresnosťami) z hľadiska jednotlivých emisií TZL, S02, NOx, CO a doplnené prehl'adnou 
tabul'kovou formou. Analýza stavu sa zaoberá predovšetkým haldou lúženca a jej účinkami 
na kontaktné a vzdialenejšie územia. V Seredi sú 2 zdroje vyžadujúce integrovanú prevenciu 
a kontrolu znečisťovania, a to spol. Slovenské cukrovary a Wiegel. 

Voda ako súborná a postačujúca informácia v rozsahu: celkové množstvo 
vypúšťaných odpadových vôd (splaškové, komunálne, priemyselné, dažďové), ich druh a 
kvalitatívne ukazovatele, miesto vypúšťania (verejná kanalizácia, ČOV, recipient), zdroj 
vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania. Dôležité sú informácie: o vypúšťaní odpadových 
vôd z prevádzok vinárskeho priemyslu, ktorých produkcia nadmerne zaťažuje kapacitu ČOV 
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a prakticky limituje možnosti rozvoja mesta; rozvojové zámery mesta Sereď -
odkanalizovanie časti H. Čepeň, ul. Kasárenskej a Šintavskej. 

Odpady - odpadové hospodárstvo je uvedené ako textový a tabul'kový prehľad 
odpadov vznikajúcich v súčasnosti a o nakladaní s odpadmi v celej škále produkcie a pri 
uskutočňovaní rozvojových zámerov. Dôležité sú informácie o skládke lúženca a skládke 
popolovín v medzihrádzovom priestore Váhu v Dolnej Strede. 

. Hluk - uvedené je, že zdrojom negatívnych účinkov hluku na prostredie vo vnútornom 
prostredí mesta a v riešenom území je predovšetkým pozemná doprava ako líniový stresový 
faktor. Podkladom pre (zjednodušený) výpočet boli intenzity dopravy prevzaté z celoštátneho 
sčítania dopravy v roku ?010 (hodnoty izofón najvyššej prípustnej hladiny hluku pre obytné 
prostredie pre ll. a 111. kategóriu územia mesta). Objekty ležiace v pásme medzi 
komunikáciou a základnou izofónou (ako hygienický limit), sú potenciálne ohrozené 
prekročením hygienických limitov najvyšších pripustných hladín hluku. 
Sú tu uvedené opatrenia na zmenu stavu, napr. reorganizácia dopravy, prekategorizovanie 
ciest a najmä vylúčenie tranzitnej dopravy z centra do priestoru mimo centra mesta, 
potenciálne budovanie ochranných bariér v hlukom exponovaných obytných územiach, 
navrhovanie pásov zelene s ochrannou a izolačnou funkciou pozdÍž ciest, pozdÍž hraníc 
výrobných areálov, vytváranie predpokladov pre elimináciu hluku z dopravy vhodnými 
spôsobmi urbanizácie územia rešpektovanie tichého režimu rekreačných lokalít a ako 
negatívny faktor aj emisie hluku pri výstavbe navrhovaných cestných koridorov (jav dočasný, 
v konečnom dôsledku pozitívny). 

Žiarenie a iné fyzikálne polia ako všeobecná informácia o potenciáloch jeho zdrojov 
podl'a Atlasu krajiny Slovenska. 

Doplňujúce informácie v rozsahu informácia o koncepcii rozvoja vodnej dopravy vo 
vzťahu k VD Sereď - Hlohovec a Vážskej vodnej cesty. Tento projekt nie je predmetom 
riešenia ÚPN mesta Sereď. Navrhovaná činnosť bola samostatne posúdená podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. Podľa Záverečného sťanoviska MŽP SR č. 6224/200/-3.4/mv sa odporúča 
uskutočnenie tejto stavby iba za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení 
uvedených v záverečnom stanovisku. 
~ V kapitole C. l. sú uvedené administratívne a priestorové väzby územia mesta Sereď 
a priestorovo, funkčne kontaktné obce. 
~ V kapitole C.ll. je prezentovaný a analyzovaný súčasný stav prostredia v štruktúre 
a v obsahu primeranom potrebe postačujúceho vnímania základných atribútov krajiny, t.j.: 
Horninové prostredie a geomorfologické pomery (v tom halda lúženca), inžinierskogeologické 
a geologické pomery, geodynamické javy, ložiská nerastných surovín, znečistenie 
horninového prostredia, vrátane environmentálnych záťaží (Niklová huta - areál bývalého 
podniku, skládka lúženca a ČSPHM Slovnaft); Klimatické pomery (teplotné, zrážkové, 
veterné); Ovzdušie - kvalita ovzdušia a zdroje znečisťovania v Trnavskom kraji a v okrese 
Trnava a Galanta; Vodné pomery, v tom hydrogeologické pomery, povrchové vody a 
podzemné vody a ich kvalita, ochrana vodných zdrojov, citlivé a zranitel'né oblasti, CHVO, 
vodohospodársky významné toky, minerálne a geotermálne vody, všetky s doplňujúcim 
tabuľkovým prehľadom stupňa znečistenia; Pôdne pomery, v tom druhy a typy pôd, erózia, 
kontaminácia a bonita pôd, znečistenie, mechanická a chemická degradácia; Fauna, flóra 
a vegetácia, tom potenciálna a reálna vegetácia, lesy, vodné biotopy, lúky a pasienky, 
ruderálna vegetácia, t.auna pol'nohospodárskej krajiny a lužných lesov; Krajina, stabilita, 
ochrana a scenéria - podrobne súčasná krajinná štruktúra, krajinnoekologická významnosť, 
krajinný obraz a scenéria, ekologická stabilita, chránené územia a stromy a ochranné pásma, 
Natura 2000, mokrade, ÚSES okresu Galanta a mesta Sereď s charakteristikami a väzbami 
na predmet návrhov, t.j. súčasný stav a predmet návrhu riešenia; Obyvatel'stvo -
demografická charakteristika, ekonomická aktivita, možnosti a potreby bytovej výstavby, 
rekreácia a turizmus, poľnohospodárstvo a lesohospodárstva, dopravná a technická 
infraštruktúra a odpadové hospodárstvo. 
Z hl'adiska potenciálov rozvoja mesta je dôležitá informácia, že rokoch 1991 - 2001 bolo 
mesto najdynamickejšie rastúcim mestom v Trnavskom kraji. V ďalších rokoch sa rast počtu 
obyvatel'ov zastavil a potom začal klesať. Súčasný počet obyvatel'ov sa blíži k počtu v roku 
1991. Počet od roku 2001 poklesol o 605, čo predstavuje 3,5 %. Veková skladba 
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obyvateľstva sa od roku 1991 výrazne zhoršuje. V roku 1991 index vitality bol viac ako 200,0 
(rastúci typ populácie), do roku 2001 index vitality klesol pod 120 (populácia bez schopnosti 
rásť prirodzeným prírastkom), v roku 2011 klesol index vitality na hodnotu cca 75. V období 
2006 - 2011 sa z mesta vysťahovalo viac obyvatel'ov ako sa prisťahovala. 

Ďalej je prehl'ad: detailne kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, 
historická zeleň; paleontologické náleziská a geologické lokality; Iné zdroje znečistenia (hluk, 
radónové riziko). 

· V časti "Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov" sú 
uvedene dominantné problémové vzťahy v území a súčasná kvalita niektorých abiotických 
a biotických prvkov, parametre a potreba OJ)atrení, vrátane charakteristík a rizík haldy 
lúženca, kalových polí Cukrovaru, pol'nohospodárstva, erózie pôdy a rozširovania 
nepôvodných druhov rastlín. 
)o V kapitole C.lll. (Hodnotenie predpokladaných vplyvov ... ) je uvedený predmet 
riešenia Konceptu a základné princípy z ktorých zhotoviteľ vychádzal. Deklarovaná je 
základná analýza ako posúdenie očakávaných partikulárnych vplyvov z hl'adiska ich 
potenciálnej a reálnej významnosti. Uvedené je, že územný plán je dokument, ktorý nemá 
priamy vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov, ale predmet riešenia a jeho 
uskutočňovanie však má priame a nepriame vplyvy. Preto ciel'om je zabezpečenie 
ciel'avedomého rozvoja s prioritným smerovaním v prospech kvality bývania, priestorov aktívnej 
rekreácie, turizmu a regenerácie síl, s potrebnou obslužnou a technickou infraštruktúrou 
a základňou miestnej zamestnanosti v súlade s prírodným prostredím. Cieľom je získanie 
dokumentácie riešiacej priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Určuje zásady a 
navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností a teda ovplyvňuje prostredie, ekologickú stabilitu, 
kultúrno-historické hodnoty, územný rozvoj a tvorbu krajiny. Ciele a smerovanie rozvoja 
podriaďuje možnostiam využitia zdrojov územia pre rozvoj. Predmetom je stanovenie zásad a 
regulatívov rozvoja, pripustných, obmedzených a zakázaných funkčných využívaní plôch. 
V Správe sú prevažne vo všeobecnej polohe definované partikulárne vplyvy na: 
Obyvateľstvo - uskutočnením predmetu návrhu sa predpokladá skvalitnenie prostredia 
v meste, udržanie a pritiahnutie mladých ľudí. Rozvojové ciele predpokladajú 17250 
obyvateľov mesta v roku 2025. Pre dosiahnutie toho bude potrebný celkový počet 7500 
trvale obývaných bytov, t.j. bude potrebné postaviť približne 11 OO bytov. Predpokladá sa, že 
k cieľovému roku 2025 budú niektoré obytné lokality len rozostavané, a preto je potrebné 
navrhnúť obytné plochy väčšie o primeranú urbanistickú rezervu. Horninové prostredie -
predmet návrhu nemá vplyv, pozitívne hodnotí návrh rekultivácie skládky lúženca. 
Klimatické pomery - možná je zmena mikroklimatických pomerov, iné vplyvy nie sú 
identifikované. Ovzdušie - predmet návrhu nemá podstatný vplyv, pričom predpokladá 
miernu pozitívnu zmenu súčasného nepriaznivého stavu z hl'adiska nového funkčného 
využívania územia, najmä vhodnejšou organizáciou dopravy v meste, menšej plochy pre 
výrobu a väčšej pre bývanie; okrem zemného plynu na výrobu tepla predpokladá aj 
využívanie potenciálu termálnych vôd v systéme centrálneho vykurovania. Vodné pomery
informácie sú všeobecné a kopírujúce súčasný stav nakladania s vodami; nie je tu návrh na 
akumuláciu vôd z povrchového odtoku, resp. ich odvádzania do vsaku na mieste ich vzniku; 
predmet návrhu nemá priamy vplyv, pričom uskutočnením vodných stavieb a zariadení 
predpokladá zlepšenie stavu. Pôda - uskutočňovanie predmetu návrhu si vyžiada zábery 
PPF, zmena funkcie však neovplyvní ucelenosť a prístupnosť honov a nesťaží ich 
obhospodarovanie. Predpokladané účinky sú numericky vyjadrené. Z prehl'adu nie je jasné, 
či pre časť záberov pôdy už je vydaný súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. 
Záber lesnej pôdy je minimálny. Fauna, flóra a ich biotopy- vzhľadom nato, že celé územie 
je intenzívne využívané a že rozvojové lokality sú relatívne vzdialené od plôch prírodných 
ekosystémov, chránených území prírody a prvkov ÚSES, nepredpokladajú sa vnímateľné 
vplyvy. Uskutočnením ekostabilizačných opatrení (revitalizácia, vetrolamy, vegetačné pásy, 
TTP) budú vytvorené predpoklady zlepšenia podmienok pre flóru a faunu. Krajina- predmet 
návrhu nebude mať významný vplyv na krajinu; za negatívnu je však považovaná zmena 
štruktúry a prvkov SKS z dôvodu záberov plôch na bývanie a výrobu. Preferuje vegetačnú 
rekultiváciu skládky lúženca. Uskutočnením opatrení budú vytvorené predpoklady ozelenenia 
a úpravu štruktúry a scenérie krajiny a zmeny prispejú ku zlepšeniu podmienok života. 
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Chránené územia - v území je CHA Sereďský park a malá časť CHVÚ Úľanská mokraď. 
Rozvojové lokality sú mimo tieto územia. V území nie sú chránené stromy, mokrade, CHVO, 
alebo ich OP, nie je tu PHO vodárenských zdrojov, sú tu vodohospodársky významné vodné 
toky; OP technickej a dopravnej infraštruktúry definuje vo väzbe na ich akceptáciu. ÚSES
v území sú prvky ÚSES, ktoré predmet návrhu rešpektuje a priamo do nich nevstupuje, 
s výnimkou návrhu preložky cesty 11115134 do medzihrádzia Váflu (variant 8). Uskutočnením 
navrhnutých opatrení a prvkov MÚSES budú vytvorené predpoklady zvýšenia kvality krajiny 
mimo zastavané územie. Správa nehodnotí vplyvy návrhu VD Sereď - Hlohovec. Kultúrne 
a historické pamiatky, paleontologické náleziská, rekreáciu a cestovný ruch v súvislosti 
s ktorými vplyvy nepredRokladá. , 

V komplexnom posúdení vplyvov je uvedené, že vplyvy na životné prostredie 
a ochranu prírody a krajiny nie je možné v tejto fáze vyjadriť presnými kvantitatívnymi 
ukazovatel'mi. Pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie boli rešpektované relevantné 
právne predpisy v oblasti ochrany zložiek prostredia a ochrany prírody a krajiny. 
~ V kapitole C.IV. je návrh opatrení koncipovaný podl'a KEP, MÚSES a Konceptu 
a doplnených podl'a Rozsahu hodnotenia. Vo vzťahu k tomu, že ide o strategický dokument, je 
návrh opatrení pre túto etapu prípravy akceptovatel'ný. Z analýzy vplyvov oboch variantov 
Konceptu nevyplývajú významné negatívne vplyvy na prostredie a zdravie l'udí. Preto nie je 
možné exaktne definovať opatrenia na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu vplyvov na 
životné prostredie. V záväznej časti Konceptu sú stanovené regulatívy rozvoja územia a 
prípustné, neprípustné a doplnkové funkcie na rozvojových lokalitách. Zapracované sú 
ekostabilizačné opatrenia, ktoré vyplývajú z KEP mesta Sereď. Tieto sú v primeranom 
rozsahu súčasťou Správy. Akceptovanie týchto podmienok bude predpokladom partikulárneho 
a celkového usmerňovania a rozvoja územia a jeho jednotlivých funkčných častí tak, aby nebol 
zhoršený stav prostredia. 
~ V kapitole C. V. (Porovnanie variantov) je uvedené, že predmet Konceptu je v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Zb. V texte je analyzovaný nulový variant a návrhové varianty 
v potrebnej podrobnosti. Ich analýza je založená na súbore vlastných kritérií a kritérií 
prevzatých z KEP, MÚSES a Konceptu. Z pohl'adu vplyvov návrhu riešenia na prostredie sú 
kategorizované návrhy zamerané na rozvoj obytnej funkcie, na aktivity bez významných 
negatívnych vplyvov na obytné prostredie a kontaktnú obytnú, priemyselnú 
a pol'nohospodársku krajinu. 
~ V kapitole C.VI. je zoznam informačných zdrojoch a metódy práce použité pri 
vypracovaní Správy s ciel'om analýzy stavu a potenciálov územia. 
~ V kapitole C.VII. (Nedostatky a neurčitosti ... )je uvedené, že pri vypracovaní Správy 
bolo problematické zdôvodňovanie vplyvov "územnoplánovacej dokumentácie" na životné 
prostredie. Samotný územný plán nemá priamy vplyv na životné prostredie, pretože ide o 
plánovací dokument a jeho riešenie vychádza z princípov trvalo udržatel'ného rozvoja. 
~ V kapitole C.VIII. (Všeobecne záverečné zhrnutie) sú v primeranom rozsahu 
a štruktúre· zhutnená dôležité informácie, zásady a podmienky prípravy, prerokovania, 
schval'ovania a uskutočňovania predmetu územného plánu mesta Sereď. 
~ V kapitole C.IX. až C.XI. sú uvedené potrebné informácie v rozsahu podl'a zákona. 
;;.. K dispozícii sú výkresy územia mesta tak, ako sú uvedené ako Prílohy Konceptu. 

Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy 
o hodnotení - v procese hodnotenia vo vzťahu k návrhu usporiadania územia mesta Sereď 
neboli konštatované také nedostatky a neurčitosti v aplikácii poznatkov, ktoré by významne 
mohli ovplyvniť analýzu o území a v súvislosti s tým naplnenie predpokladu opodstatnenosti 
nového funkčného využívania územia. Miera neurčitostí je zhodná s vypovedacou 
schopnosťou územnoplánovacej dokumentácie a použitel'ných podkladov. Z hľadiska 
environmentálneho hodnotenia je limitovaná štruktúrou dokumentácie podl'a zákona č. 
50/1976 Zb., ktorá v tejto etape koncepčne analyzuje a interpretuje podmienky 
navrhovaného využívania územia. 
6. Stanoviská predložené k Správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 
• Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta (list č.j. 163512013 
z 11.10.2013) oznamuje, že v kat. území nie sú dotknuté záujmy RVPS Galanta. 
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• Letecký úrad SR (list č.j. 1207112013/ROP-002118036 z 15.10.2013) nemá 
požiadavky. 
• OÚ Galanta, pozemkový a lesný odbor (list č.j. OU-GA-PL0-2013100112-02 
z 16.10.2013) upozorňuje, že pol'nohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely možno 
použiť len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. 
• MO SR, Agentúra správy majetku (listč.j. ASM-25-1128(2013 z 17.10.2013) požaduje 
zachovať vojenské objekty a rešpektovať ich ochranné pásma. 
(Požiadavka je akceptovaná. MO SR nešpecifikovalo rozsah a podmienky OP objektov.) 
• KRHZZ v Trnave (list č.j. KRHZ-TT-OPP-587-112013 z 17.10.2013) uplatňuje 
pripomienky: pri zmene, funkčného využívania územia riešiť požiadavky záujmov požiarnej 
ochrany, riešiť rozvody vody na hasenie požiarov, doplniť údaje o jestvujúcej hasičskej 
zbrojnici, o obecnom hasičskom zbore, riešenie vodovodnej siete s požiarnymi hydrantami. 
• Ing. D. Slahučka, A. Hlinku 3058118, Sereď (list z 18.10.2013) požaduje v Správe 
prehodnotiť konštatovanie a závery ohľadne presmerovania ťažkej nákladnej dopravy vo 
variante A: - znížiť negatívny vplyv dopravy na obytné územie (str. 77), - zmenšiť riziko 
poškodenia ŽP s prípadnými dopadmi na zdravie ľudí (str. 95), - variant A predstavuje 
vhodný variant pre rozvoj v oblasti bývania a výrazne skvalitní ŽP (str. 98) a predložiť 
analýzu nepriaznivých vplyvov (hluk, exhaláty, ... ) ťažkej nákladnej dopravy na obytné územie 
ulíc Železničná, Pažitná, A. Hlinku pre variant A. V analýze preukázať opodstatnenosť 
navrhovaného riešenia z hl'adiska dodržania pripustných hodnôt hluku a exhalátov. 
(Vyhodnotenie požiadavky je v hodnotení vplyvov a v návrhu opatrení.) 
• MŽP SR, odbor ochrany prírody (list č.j. 759512013-2.2 z 21.10.2013) považuje 
Správu za dostatočnú za predpokladu doplnenia požiadaviek: 

dopracovať vplyv navrhovanej vodnej dopravy a energetického využívania na 
prírodný potenciál Váhu z hľadiska existujúcich a navrhovaných lokalít ochrany prírody; 
(Požiadavku nie je možné akceptoyať, tieto a súvisiace informácie a návrhy neobsahuje 
Správa o hodnotení VD Sereď- Hlohovec, ani rozhodnutie o umiestnení stavby VD č. KSO
OSP-2012100030/PI). 

dopracovať možnosti reálneho poškodenia prírodných hodnôt významných krajinných 
prvkov uskutočnením rozvojových zámerov na mikroklimatické zmeny s návrhom opatrení na 
zvýšenie retenčných možností krajiny na zachytávanie a lokálnu distribúciu zrážkových vôd; 
(Definované je v Správe a v záväznej časti Konceptu). 

navrhnúť účinné územné opatrenia (líniová zeleň ... ) a organizačné opatrenia na 
elimináciu ekologických záťaží (kto, kedy, finančné zdroje ... ) - skládka lúženca a ostatné; 
(Požiadavku je možné akceptovať iba čiastočne - zodpovedný je vlastník, resp. pôvodca 
záťaže; vzhľadom na priestorové obmedzenia je možné opatrenia navrhnúť iba priamo na 
telese skládky, túto povinnosť má vlastník uloženú. V návrhu opatrení je odporúčanie 
vybudovať izolačnú zeleň (NOV, Bk) v kontakte na skládku lúženca a na Kasárenskej ul.). 

navrhnúť zmierňujúce opatrenia územného charakteru na zmiernenie vzájomného 
vplyvu funkčne nezlučitel'ných aktivít (priemysel - bývanie, rekreácia, ... ) výsadbou izolačnej 
zelene v areáloch priemyselných parkov susediacich s (existujúcimi a navrhovanými) 
obytnými územiami; zachovať a nezasahovať do lesného pôdneho fondu. (Definované je 
v Správe a v záväznej časti Konceptu). 

Navrhuje doplniť záväzné regulatívy: 
obmedziť používanie chemických prostriedkov pri rastlinnej výrobe z dôvodu ich 

nepriaznivého vplyvu na ľudí, živočíchy a vegetáciu (Vzhladom na ekonomiku činnosti SHR 
sa tak aj deje; návrh takéhoto obmedzenia pravdepodobne nemôže byť obsahom VZN 
mesta); 

vylúčiť umiestnenie rozvojových zámerov do chránených území prírody alebo prvkov 
ÚSES (Definované je v Správe a v záväznej časti Konceptu); 

priestor vymedzený pre krajinnú zeleň konkretizovať v plošných a pásových 
výsadbách stromov s krovitým podrastom alebo v TTP (Akceptované v Koncepte); 

vymedziť priestor pre účelovú izolačnú zeleň pri všetkých lokalitách, ktoré sú 
priestorovo a funkčne nezlučitel'né ((Definované je v Správe a v záväznej časti Konceptu);); 

vylúčiť likvidáciu existujúcej krajinnej zelene; (Vylúčiť nie je možné, iba obmedziť); 
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v povofovacom konaní priemyselných a výrobných areálov požadovať uskutočnenie 
a údržbu sadových úprav; (V rámci konaní ide o bežnú prax); 

vymedziť priestor na ozelenenie pol'ných ciest; (Definované je v záväznej časti 
Konceptu); 
- vymedziť priestor na vytvorenie polyfunkčnej zelene (ÚSES a vetrolamy, poľné cesty, 
ostatné cesty, výrobné areály, ... ); (Definované je v záväznej časti Konceptu); 

navrhnúť také usporiadanie pozemkov v nových obytných územiach a OV, ktoré 
umožní bezkolízne vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej zelene k technickej infraštruktúre; 
(Definované je v Správe a v záväznej časti Konceptu); 
- nevyhnutné odstraňovanie drevitých porastov mimo les kompenzovať náhradnou 
výsadbou alebo účelovo' určenou finančnou kompenzáciou (mestská zeleň); (Definované je 
v Správe a v záväznej časti Konceptu); 

zakotviť nutnosť zmeny hospodárskych lesov na lesy s osobitným urcemm 
s navrhovanými preferenciami (rekreácia, ochrana, lesoparky z domácich druhov drevín, bez 
monokultúr a holorubov); (Prioritne ide o koordináciu činnosti príslušných orgánov štátnej 
správy; orgány samosprávy nie sú účastníkmi); 

v lesohospodárstva zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového 
zloženia porastov, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia a zachovať zvyšky klimaxových 
lesov; (Ide o nevyhnutnú koordináciu činnosti príslušných orgánov štátnej správy); 

dodržať rámcové smernice pre tvrdé lužné lesy (% podiely druhov) a v mäkkých 
Južných lesoch dodržať pôvodné druhové zloženie; (Ide o nevyhnutnú koordináciu činnosti 
príslušných orgánov štátnej správy); 

vymedziť plochy verejnej zelene na všetkých verejne prístupných územiach 
s výsadbami krajinnej zelene a TTP. (Definované je v Správe a v záväznej časti Konceptu). 

Variant A považuje za prijatel'nejší, pretože športová hala je navrhovaná mimo 
medzihrádzový priestor Váhu. 
• MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy (list č.j. 325012013-7.3 z 21.10.2013) 
upozorňuje na skládky odpadov a odporúča tieto dostatočne zohľadniť v dokumentácii; 
v území sú environmentálne záťaže, ktoré nie sú vhodné pre výstavbu; v území sú 
evidované zosuvné územia a žiada tieto vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu 
(problémové územia sú v grafickej prílohe). (Pripomienky sú akceptované v Správe 
a Koncepte. Na území mesta Sereď zosuvy nie sú). 
• MH SR (list č.j. 99212013-1110 z 22.10.2013) k Správe nemá pripomienky. 
• OÚ Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č.j. OU-TT
OCDPK-D2013/01712/Si/DA9 z 22. 10. 2013) pripomína, že v ďalšom stupni presne 
definovať cesty 111. triedy, zaraďovať cesty do funkčných tried podľa STN a rešpektovať OP 
ciest 1., ll., Ili. triedy mimo zastavané územie. Akceptuje návrh na variant A. 
• OÚ Trnava, odbor opravných prostriedkov (list č.j. OU-TT-OOP4-2013100029 
z 23.10.2013) požaduje návrh ÚPD prepracovať, sprehľadniť tabuľkovú časť a z návrhu 
záberu poľnohospodárskej pôdy vylúčiť lokality na ktoré bol udelený súhlas orgánu ochrany 
poľnohospodárskej pôdy; potrebné bude zredukovať návrh záberu najkvalitnejšej pôdy podľa 
predpisov; návrh záberu lesnej pôdy prerokovať s príslušným orgánom; prepracovaný návrh 
prerokovať na príslušnom orgáne. 
• MDVaRR SR, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry (list č.j. 251221201318211-
SZEÚ/65658 z 25.10.2013) v strategickom dokumente žiada rešpektovať pripomienky 
rezortu ku Konceptu, ktoré sú prílohou stanoviska; navrhuje, aby v dokumente bola 
venovaná pozornosť dosiahnutia ciel'ov v oblasti nízkouhlíkového a bezuhlíkového 
hospodárstva; v návrhu ÚPN odporúča viac analyzovať vplyv cestnej dopravy na ovzdušie; 
Koncept nie je v rozpore so záujmami rezortu. (V Správe a v Koncepte je akceptované; stav 
závisí od štátnej doktríny v oblasti ochrany ovzdušia). 
• Trnavský samosprávny kraj, Odbor územného plánovania a životného prostredia 
(list č.j. 0611312013/0UPZP-002/So z 25.10.2013) k Správe nemá pripomienky. 
• Krajský pamiatkový úrad Trnava (list č.j. KPUTT-2013117026-4168886/HOR 
z 25.10.2013) uvádza, že k Správe nemá pripomienky. 
• OÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky (list č.j. V/ObU-TT-OVBP1-
2013100181/Tr z 28.10.2013) v stanovisku pripomína, že v kapitole B. nie je údaj 
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predpokladanej spotreby vody, produkcie odpadovej vody a produkcie odpadov vo vzťahu 
k predpokladanému počtu obyvateľov (v Koncepte je uvedené). V kap. 5. nie je uvedená 
súvislosť zóny vysokého radónového rizika a potrebných opatrení podl'a funkčného 
využívania územia (v Správe je, aj keď predčasne, uvedené; vzhľadom na mierku zdroja nie 
je možné hodnotiť). Nie je tu informácia, či riešenie ÚPN sa konkrétne dotýka biotopov 
národného alebo európskeho významu (uvedené je v Správe a Koncepte). Návrh ÚPN 
navrhuje vypracovať ako kombináciu variantov a konkrétne opatrenia navrhne v rámci 
prerokovania Konceptu (závislé od vyhodnotenia pripomienok, prerokovania a schvaľovania 
Návrhu OPN orgánmi mesta). 
• OÚ Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.j. OU-GA-OSZP-
2013100305 z 28.10.201'3) v projektoch rozvojových lokalít riešiť nakladanie s odpadmi podl'a 
predpisov; zosúladiť návrh s VZM mesta Sereď č. 17/2012 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi. 
• OÚ Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.j. OU-GA-OSZP-
2013100306/0V z 28.10.2013) uvádza, že ZVS Nitra má vypracovaný projekt stavby 
Prívodné diaľkovodné potrubie Galanta - Sereď; vody z povrchového odtoku prednostne 
odvádzať do vsaku; zabezpečiť čistenie odpadových vôd v súlade s predpismi. 
• OÚ Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.j. OU-GA-OSZP-
2013100304100 z 28.10.2013) uvádza, že v Správe sú nesprávne opakovane uvedení 
najväčší znečisťovatelia ovzdušia v meste Sereď, vývoj základných ZL je z okresu Levice 
a nesprávna je info, že RÚVZ vyhodnocuje monitoring bývalej NHS. Odporúča pri výrobných 
plochách výsadbu izolačnej zelene. V ďalšej príprave ÚPN požaduje určiť, aké výroby sú pre 
mesto neprípustné s ohľadom na množstvo a druh znečisťujúcich látok a preferenciu typov 
zdrojov energie. 
• OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.j. OU-TT-OSZP2-
2013100001/Pu z 28.10.2013) z štátnej správy vôd pripomína, že Správu bude považovať za 
dostatočnú iba za predpokladu jej doplnenia: 
- Graficky zobraziť územia kompenzačných opatrení, ktoré sa navrhujú v odporúčaní 
Záverečného stanoviska MŽP SR 6224/2008-3.4/mv k VD Sereď - Hlohovec z dôvodu 
zladenia a optimalizácie funkčného využitia rozvojových plôch. 

Dopracovať vplyv navrhovanej lodnej dopravy a energetického využitia na prírodný 
potenciál Váhu z hľadiska jestvujúcich a navrhovaných lokalít ochrany prírody. 

Dopracovať možnosti reálneho poškodenia prírodných hodnôt významných krajinných 
prvkov realizáciou rozvojových zámerov v rámci zastavaných území, ohľadne vplyvu týchto 
zámerov na mikroklimatické zmeny s návrhom opatrení na zachovanie alebo zvýšenie 
retenčných možností krajiny na zachycovanie a lokálnu distribúciu zrážkových vôd. 
- V Správe, ako aj v nasledujúcej fáze ÚPN navrhnúť účinné a konkrétne územné 
opatrenia( ... ) ako aj organizačné opatrenia na elimináciu dopadov jestvujúcich ekologických 
záťaží ( ... ), opatrenia na zmiernenie vzájomného vplyvu funkčne nezlučitel'ných aktivít ( ... ) 
návrhom izolačnej zelene v rámci zastavaného územia ... zo strany kde susedia s jestvujúcimi 
alebo navrhovanými obytnými územiami a bezpodmienečne nezasahovať do zachovaného 
lesného pôdneho fondu. Variant A považuje za prijateľnejší. (Ozemia mesta sa týkajú 
podmienky 22. 1) a 2) záverečného stanoviska MŽP SR. Koncept tieto podmienky akceptuje 
a nemení ich priestorové a funkčné využívanie a návrhom riešenia do týchto území 
nevstupuje: VD Sereď - Hlohovec nie je predmetom riešenia OPN mesta Sered: Ostatné 
pripomienky sú totožné s pripomienkami MŽP OPaK a je na ne reagované vyššie. 
Relevantné podmienky záverečného stanoviska č. 6, 11, 12, 18 a 24 sú v Koncepte 
akceptované a niektoré sú už aj uskutočnené. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. KSO
OSP-2012100030/PI sa však odporúčaniami tohto záverečného stanoviska nezaoberá). 
RÚVZ so sídlom v Galante (list č.j. 157512013 Pa z 28.10.2013) s návrhom strategického 
dokumentu súhlasí. Požaduje: - zhodnotiť vplyv zvýšenej dopravnej záťaže vrátane hluku 
a vibrácií vo vzťahu k územiu pre rekreáciu, oddych a bývanie; - zhodnotiť hlukové pomery 
v území určenom na bývanie v kontakte s dopravnými trasami, výrobnými prevádzkarni, OV 
a podľa potreby navrhnúť účinné opatrenia; - v zmiešaných územiach (OV - bývanie) 
zhodnotiť vplyv prevádzok na prostredie vrátane hluku, vibrácií; - riešiť OP pohrebiska pre 
oba varianty; - pre navrhované dopravné trasy v kontakte s obytným územím vypracovať 
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akustické štúdie. (Na tento stav reaguje Správa aj Koncept, pripomienky sú v primeranom 
rozsahu rozpracované v záväznej časti pre individuálny proces hodnotenia vplyvov na 
prostredie a v povoľovacom konaní návrhov činností; Upozorňuje, že priebežné 
vyhodnocovanie monitoringu prašného spádu na území Dolná Streda sa nevykonáva už od 
roku 2003 a ŠZÚ je premenovaný na Regionálny úrad verejného zdravotníctva). 

• Obvodný banský úrad v Bratislave (list. Č.j. 140-256912013 z 29.10.2013) 
oznamuje, že k ÚPN mesta Sereď nemá námietky. 
• Obec Šúrovce (list č.j. 935/2013 z 04.11.2013) oznamuje, že oznámenie o Správe 
bolo vyvesené na úradnE;~j tabuli obce. 
• Obec Vlčkovce (list č.j. 950/2013 z 04.11.2013) nemá námietky a pripomienky. 
• Obec Križovany nad Dudváhom (list č.j. 96812013 z 05.11.2013) oznamuje, že 
Správa bola vyvesená na úradnej tabuli obce. 
• Obec Šintava (list č.j. 15812013) oznamuje, že je za variant A, ktorý ponecháva 
autobusovú stanicu v súčasnej polohe, čo vyhovuje občanom obce Šintava. 
• Obec Majcichov (list č.j. A/71712013 z 12.11.2013) nemá pripomienky k Správe. 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 
Záznam z verejného prerokovania- mesto Sereď pod č.j. 8947/ÚPaSP810/2013 zo 

17.09.2013 oznámilo verejné prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Sereď a 
Správy o hodnotení strategického dokumentu územný plán mesta Sereď na deň 09.10.2013 
v budove Mestského úradu v Seredi. Informácia bola zverejnená na úradnej tabuli v dňoch 
19.09. - 21.10.2013, na webovom sídle obstarávatel'a a v miestnej tlači. Oznámenie bolo 
zaslané aj rezortným a dotknutým orgánom a obciam a organizáciám. Dokumenty boli 
prístupné v priestoroch Mestského úradu Sereď. 
Verejné prerokovanie sa uskutočnilo v určenom termíne a na určenom mieste. Ing. A. 

' l Halabrínová informovala prítomných o dôvodoch obstarávania UPN mesta, o doposiaľ 
vykonaných prácach a o procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Následne zo 
strany zhotovitel'a Konceptu bol podaný odborný výklad k navrhovaným variantom riešenia. 
V diskusii zhotoviteľ odpovedal na otázky a pripomienky prítomných, ktoré sa týkali najmä 
novej cesty Ili. triedy v súbehu so železničnou traťou, variantne v medzihrádzí Váhu, riešenia 
kanalizácie, detských ihrísk, cyklochodníkov a chodníkov v meste. Ing. D. Slahučka požiadal 
o vysvetlenie výhodnosti variantu A vo vzťahu k návrhu preložky cesty pozdÍž železničnej 
trate a jej pripojenia v priestore svetelne! križovatky, čím sa údajne zníži negatívny vplyv 
dopravy na obytné územie v priestore ul. Cepeňská, SNP až po križovatku s ul. Sintavská. 

V závere bolo oznámené, že orgán územného plánovania vyhodnotí stanoviská 
a pripomienky ku Konceptu a k Správe a tie, ktoré nebudú akceptované, opätovne prerokuje 
s tými osobami, ktoré ich uplatnili. Následne bude vyhotovené Súborné stanovisko, podl'a 
ktorého sa určí riešenie invariantného Návrhu ÚPN mesta Sereď. Všetky kroky obstarávateľa 
a dokumenty budú zverejňované a Návrh ÚPN mesta Sereď bude verejne prerokovaný. 

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
Ciel'om hodnotenia vplyvov je hodnotenie stavu a návrh na elimináciu, alebo 

minimalizovanie účinkov takých činností, ktoré obsahujú zdravotné riziká, nepriaznivé 
sociálnoekonomické dôsledky a súvislosti, spôsobujúce narušenie pohody a kvality života, 
alebo majúce vplyv na kvalitu zložiek prostredia. 

Začlenenie návrhu do krajiny, vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny 
a krajinný obraz - súčasná krajina mesta Sereď je antropogénne pozmenenou 
polyfunkčnou (urbánnou, priemyselnou, pol'nohospodárskou, dopravnou) krajinou. Tomu 
zodpovedá aj jej štruktúra, kvalita, vzťahy a vzájomné ovplyvňovanie abiotických a biotických 
systémov. Vizuálna kvalita a pestrosť súčasnej krajiny je nízka, má však zachovanú istú 
(eko)stabilizujúcu funkciu, teda nie je nevratne degradovaná. 
Rozvojové lokality sú navrhnuté v priamej väzbe na súčasnú sídelnú, výrobnú a dopravnú 
štruktúru. K rozvoju mesta prispejú bez toho, aby významne negatívne zmenili vzťahy v 
území. Isté nepriaznivé zmeny z hl'adiska estetického vnímania, sa prejavia v lokalitách 
s urbanistickými, resp. všeobecne funkčnými zásahmi, stavebnou činnosťou, zmenami 
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využívania. Uskutočnenie ovplyvní charakteristiky konkrétneho územia z hl'adiska funkčného 
v častiach, kde je dnes poľnohospodárska pôda. 
Predmet návrhu nebude mať významný vplyv na abiotické a biotické vlastnosti krajiny. 
Z hl'adiska rozsahu nových plôch pre výrobu sú oba varianty rovnocenné, rozdiely sú 
v vhodnosti umiestnenia vo vzťahu k obytnému územiu. Plocha navrhovaná na bývanie je vo 
variante A menšia. Návrh využitia skládky lúženca po rekultivácii (izolačná, ochranná 
a estetická vegetácia) je vhodnejší vo variante B. · 

Posúdenie vplyvu na scenériu a vizuálnu kvalitu krajiny je individuálny faktor. 
Poľnohospodárske plochy medzi obytným, priemyselným a dopravným územím je 
obtiažne hodnotiť ako kvalitný priestor. Predpokladáme, že vecné účinky vplyvov budú 
prevažne neutrálne, resp. mierne negatívne z hľadiska vytvorenia nových obytných 
a výrobných území miesto plôch pol'nohospodárskej výroby. 

Vplyvy na urbánny komplex - základná urbanistická koncepcia oboch variantov 
vychádza z historického vývoja mesta a súčasnej funkčne-priestorovej štruktúry. Jej 
koncepčné a kompozičné zásady sú zhodné pre oba varianty, t.j. hlavné sídelné osi -
pozdržna a priečna. Oba varianty naprňajú rozvojové ciele mesta stanovené v Zadaní a oba 
majú rozvojový charakter. V oboch návrh predpokladá rozvoj bývania prevažne vidieckeho 
typu najmä v zastavanom území s využitím "nadmerných" záhrad a prieluk a v nových 
lokalitách prirodzene napojených na súčasnú urbanistickú štruktúru novými cestami 
pripojenými na súčasný dopravný systém. 

Uskutočňovanie predmetu návrhu je predpokladom skompaktnenia hranice 
zastavaného územia. Návrh na pol'nohospodárskych plochách je štrukturálne a funkčne 
významný, nenaruší však urbanistickú koncepciu mesta. 

Vplyvy na obyvateľstvo- Správa obsahuje návrhy riešenia dopravy, zásobovania 
vodou a odkanalizovania, dobudovania technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti a 
lokalít pre podnikateľské účely, návrhy na dotvorenie ÚSES a ekostabilizačné opatrenia pre 
skvalitnenie ekonomických, sociálnych a ekologických podmienok života. Koncept a Správa 
neobsahuje také návrhy, ktoré by v sebe niesli priame alebo významné riziká negatívnych 
sociálno-ekonomických účinkov, alebo by významne narušovali pohodu a kvalitu života a 
stav prostredia. 

Z hľadiska uspokojenia požiadaviek na bývanie považujeme účinok predmetu návrhu 
ia pozitívny. Vplyvy kontaktného i vzdialenejšieho prostredia na obyvatel'stvo tu v budúcnosti 
bývajúce považujeme za neutrálne, resp. málo významné. 
Vplyvy na obyvateľstvo už bývajúce v kontaktných obytných zónach možno považovať za 
mierne negatívne až neutrálne. Narušenie pohody a kvality života tejto skupiny obyvateľov 
dôvodne predpokladáme priamo zo zdrojov uskutočňovania predmetu návrhu (prípravné 
práce, výstavba, pohyb nových /cudzích/ ľudí) a počas užívania nového obytného územia 
(individuálna doprava, zmeny tradične vnímanej, aj keď iba lokálnej a nekvalitnej krajiny, 
nové pohľadové vnemy). Významné účinky s tým priamo spojené pri tomto type 
navrhovaného funkčného využívania však nie je dôvodné predpokladať. 

Návrh je predpokladom lokálnej zmeny ekonomických a sociálnych podmienok života 
časti obyvateľov mesta. Dôsledkom pravdepodobne bude aj zmena vekovej a vzdelanostnej 
štruktúry obyvateľov a teda zvýšenie prirodzenej vitality mestskej komunity. S tým budú 
spojené zvýšené nároky na vybavenosť mesta a služby. Základným predpokladom je 
územný potenciál pre vybudovanie potrebného počtu bytov v horizonte cca 10- 12 rokov. 
Uskutočnením predmetu návrhu nebudú ovplyvnení obyvatelia susediacich obcí. 
Zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody 
a kvality života- predmetom strategického dokumentu nie sú také návrhy, ktoré by mohli 
byť nositeľom priamych rizík ohrozenia zdravotného stavu ľudí. Za primárny negatívny vplyv 
možno považovať zvýšenú dopravu v častiach mesta dotknutých výstavbou, aj ako priamy 

- následok rozvoja nových funkcií. Rast dopravných pohybov v širšom priestore však možno 
dôvodne predpokladať aj bez uskutočnenia navrhovaných zámerov. Prechodné zhoršenie 
podmienok života bude podmienené aktivitami pri príprave a uskutočňovaní stavebných 
činností. Tieto však z dlhodobého hľadiska nie sú nositeľmi zvýšeného rizika. Návrh preto 
možno považovať za prijatel'ný. Z hľadiska vplyvov na obyvatel'stvo a zdravie sú návrhy 
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variantov približne rovnocenné, predpokladá sa rovnaké zaťaženie zložiek prostredia a teda 
bez významných účinkov na zdravie l'udí. 
Prijateľnosť činnosti - požiadavka na vypracovanie ÚPN mesta Sereď vyplynula z potrieb 
rozvoja mesta. To bolo predmetom všeobecného aktuálneho informovania obyvatel'ov mesta 
dostupnými prostriedkami. 

Energie a energetické zdroje - súčasné pripojenie me~ta na nadradené energetické 
systémy bude potrebné doplniť novými technickými zariadeniami. Zásobovanie teplom je 
definované ako zásobovanie samostatnými zdrojmi tepla na báze zemného plynu. 
Využívanie obnovitel'ných zdrojov energie je akceptovateľné a je dôvodné. 

Doprava a iná infraštruktúra - návrh dopravného a technického riešenia podl'a 
návrhu akceptuje a využíva mestskú štruktúru. Komunikácie predmetu návrhu budú priamo 
pripojené na miestne komunikácie v kontaktnom území. 
Súčasťou riešenia je návrh preložky cesty 111/5134 v úseku Šulekovská - križovatka M.R. 
štefánika s ul. Železničná do zóny pozdÍž žel. trate č. 133, alebo do medzihrádzia Váhu. 
Tento návrh je ideový a variantný. Nie je však podložený analýzou súčasných účinkov 
dopravy (hluk, vibrácie, bezpečnostné riziká, ... ) na vnútorné prostredie mesta v úseku ul. 
Šulekovská - Čepeňská - SNP -nám. Slobody, napr. evidenciou (sčítaním) súčasnej 
dopravy, výpočtami zmien záťaže, alebo inými pozitívami (zníženie bezpečnostných rizík). 
Významný je návrh cesty Cukrovarská - Niklová - križovatka so železnicou - Priemyselná, 
ktorá môže citeľne znížiť účinky cestnej dopravy na mesto. Návrhy na výstavbu zariadení 
statickej dopravy v zastavanom území, resp. mimo zastavané nie sú v Správe 
dokumentované (v Koncepte sú), hoci je to jeden z vážnych problémov mesta. Navrhované 
funkčné zmeny neovplyvnia vonkajšiu dopravnú a technickú infraštruktúru širšieho územia. 

Hluk a vibrácie - ich významným zdrojom je cestná doprava vo vnútornom prostredí 
mesta, prevádzka železnice a niektoré priemyselné prevádzky. Uskutočnením predmetu 
návrhu sa stav nezmení. V období uskutočňovania a užívania predmetu návrhu (obytné 
a výrobné územie) budú emisie hluku a vibrácií štandardné, časovo nespojité a relatívne 
krátkodobé. Správa konštatuje potrebu zníženia účinkov dopravy na obytné územie 
urbanistickými, technickými a vegetačnými opatreniami. Tie však v stiesnenom prostredí 
mesta nie sú vždy a všade uskutočnitel'né. Mieru účinkov hluku a vibrácií a z toho 
vyplývajúce opatrenia však bude možné reálne posúdiť až pri uskutočňovaní výstavby a 
v čase ich užívania. Iba orientačný význam v Správe má zmienka o potenciáli účinkov 
cestnej dopravy, prognóza dopravných pohybov na cestách a analýza budúcej hlukovej 
situácie. Tieto informácie však pri príprave Návrhu nie sú využitel'né. 

Žiarenie a iné fyzikálne polia na lokalitách predmetu návrhu nie sú definované. 
Navrhované funkčné využívanie nebude zdrojom žiarenia a iných fyzikálnych polí. Stav však 
bude predmetom samostatných konaní pri povol'ovaní jednotlivých činností. 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy 
a geomorfologické pomery - predmet návrhu neobsahuje také činnosti, ktoré by mali 
významný vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a 
geomorfologické pomery. Prínosom bude rekultivácia skládky lúženca a jej využitie. Územie 
mesta je krajinou fluviálno-eolickej roviny s nízkou vodnou eróziou a strednou až silnou 
veternou eróziou. Potenciál územia na zosúvanie je nulový. Uskutočňovanie predmetu 
navrhovaných funkčných zmien nevyžaduje také terénne úpravy, ktorými sa zmení 
makroreliéf územia. 
Kontaminácia prostredia pri uskutočňovaní predmetu návrhu nie je úplne vylúčená, je však 
na úrovni bežných rizík. Nie je však vylúčená spätná väzba potenciálu veternej erózie, t.j. 
priamy a nepriamy vplyv na kvalitu života obyvatel'ov. Koncept a Správa obsahujú podrobný 
územný a funkčný návrh na vybudovanie vegetačno-technických protieróznych opatrení vo 
všetkých problémových zónach mesta. 

Vplyvy na pôdu - uskutočňovanie rozvojových zámerov si vyžiada záber 
pol'nohospodárskej pôdy. To je najvýznamnejší vplyv z hl'adiska vstupov do krajiny. Pri 
trvalom odňatí pôdy dôjde k nezvratným zmenám produkčnej kapacity krajiny, pri dočasnom 
zábere pôdy môže dôjsť napr. k zhutňovaniu, alebo ku kontaminácii. Účinky deflácie však 
budú obmedzené. 
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Navrhnuté zábery nenarušia ucelenosť honov kontaktnej oráčinovej krajiny a nesťažia 
obhospodarovanie pôdy situovaním stavieb, delením, drobením alebo vytváraním častí 
nevhodných na obhospodarovanie. Zásady riešenia sú uvedené v kapitole 8.1. Pôda a pre 
variant A je návrh záberu pôdy 278,4 ha, z toho poľnohospodárskej 214,3 ha, pre variant 8 je 
návrh záberu pôdy 273,1 ha, z toho pol'nohospodárskej 216 ha. 

Lokality sú navrhnuté vždy v priestorovej väzbe na za.stavané územie a existujúcu 
. f v kt , k v , v kt , , b dl' . 1n rastru uru. Fun ena stru ura za erov _QO a vanantov: 

funkcia variant A variant B 
počet lokalít plocha v ha počet lokalít plocha v ha 

Bývanie Individuálne 
J 15 54,415 13 57,118 

Bývanie Hromadné 1 3,988 1 4,090 
Občianska Vybavenosť 2 1,448 1 0,949 
Občianska Vybavenosť, Vyroba 3 13,498 1 2,952 
Výroba a sklady 15 160,333 17 161,151 
Rekreácia 1 6,544 1 6,544 
Rekreácia, Sport 1 0,383 1 0,383 
Zele~ Izolačná 1 1,745 3 3,773 
Zele~ Cintorfnov 1 0,109 2 3,106 
XA plochy osobitného určenia 1 27,028 1 27,028 
Dopravné Plochy ostatné 1 2,247 1 2,247 
Dopravné plochy - Cesty 5 6,701 4 3,749 
spolu 47 278,439 46 273,090 
lesná pôda 1,284 1,284 

Vzhľadom na veľký rozsah navrhovaných záberov, aj keď na vhodných lokalitách, bude 
vhodné návrh redukovať, resp. plochy záberov rozdeliť na etapu návrhu a etapu výhľadu, 
resp. časf plôch vyčleniť pre ochrannú vegetáciu. Na území mesta je v súčasnosti dostatok 
plôch pre rozvoj výroby, služieb a aj tie nie sú, resp. nebudú v dohľadnom čase využívané. 
Návrh záberov je možné hodnotiť ako štrukturálne a funkčne významný. Nie je však taký, 
ktorý by ohrozil potravinovú bezpečnosť. Za nepriaznivý sociálno-ekonomický účinok 
považujeme zánik poľnohospodárskej činnosti ako takej na lokalitách viazaných na záber 
pôdy. Nie je tu však informácia, či pre niektoré lokality rozvoja (ich časf) už bol vydaný 
súhlas orgánu ochrany pol'nohospodárskej pôdy. 

Lesná pôda - najväčším lesným komplexom v území je Malý háj v kategórii 
hospodársky les. V krajine významné, ale výmerou malé, sú enklávy lesa (NDV) vo 
veľkoblokoch pol'nohospodárskej pôdy. Lesné pozemky sú na oboch brehoch Váhu. Ich 
usporiadanie, funkcia a výmera sa v prípade výstavby VD Sereď- Hlohovec zásadne zmení. 
Zábery v súvislosti s VD nie sú predmetom riešenia v ÚPN mesta. 
Využitie lesných pozemkov na iné účely sa v Koncepte navrhuje v minimálnom rozsahu. 
Lokality L 1, L2, L4 pri bývalej NHS sú v skutočnosti záhradky a nevyužité plochy. Ich význam 
z hľadiska lesohospodárstva je zanedbateľný. Lokalita L3 v medzihrádzí Váhu pri ul. 
Mlynárska a Mládežnícka je súčasťou nábrežnej plochy a je takmer bez stromovej vegetácie. 
Bilancia záberu lesnej pôdy je v oboch variantoch rovnaká. 

Vplyvy na klimatické pomery nie sú dôvodne predpokladané. 
Vplyvy na ovzdušie - kvalita ovzdušia je ovplyvňovaná emisiami zo zdrojov priamo v 

území a diaľkovým prenosom ZL. Nepriaznivý vplyv na jeho kvalitu má automobilová 
doprava. Významným zdrojom je halda lúženca. Polymetalickým prachom sú najviac 
postihnuté kontaktné obce, ale aj široký priestor v doline Váhu a Nitry. V Správe je uvedené, 
že z haldy je do ovzdušia ročne emitovaných približne 600 t prachu, čo je takmer zhodné s 
množstvom, ktoré sa ťaží. Nie je tu však uvedený zdroj tejto informácie. 

Nové objekty v území budú emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia pri výrobe tepla 
a súvisiacim pohybom automobilov dopravnej obsluhy. Predpokladáme, že príspevok zdrojov 
z nových objektov bude relatívne nízky. Uvedené je, že z hľadiska riešenia dopravnej 
organizácie je preložkou cesty 111/5134 na západný okraj mesta možné znížiť negatívny vplyv 
tranzitnej dopravy na obytné územie. Tento predpoklad však nie je založený na analýzach 
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súčasného a očakávaného stavu. Vo variante A je navrhovaná menšia výmera plôch pre 
výrobu, t.j. vzniknú menšie nároky na obsluhu územia. Hodnotenie vplyvov výroby na 
ovzdušie nie je dôvodné a možné, pretože nie je známy druh výroby a jej charakteristiky. 
Voboch variantoch sa predpokladá takmer rovnaký prírastok počtu obyvatel'ov, rozdiel 
a z toho vyplývajúce zmeny sú zanedbatel'né. 
Istým pozitívnym príspevkom ku zmene kvality ovzdušia a mikroklímy prostredia môže byť 
včasná výsadba ochrannej (izolačnej, protieróznej, estetickej) zelene na hranici 
zastavaného územia, na styku obytného územia a plôch výroby, skladu a logistiky, resp. 
vegetačných pásov v pol'nohospodárskej krajine vhodne orientovaných na dominantné 
smery vetrov mimo zastavané územie a na hranici zastavaného územia. Tieto vegetačné 
zóny môžu byť využívan'é aj na zachytávanie vôd z povrchového odtoku. 
Potenciálnym pozitívnym vplyvom môže byť akceptovanie trendu využívania doplnkových 
obnoviteľných zdrojov energie. 

Vplyvy na vodné pomery - mesto Sereď je vodou zásobované zo zdroja Jelka. 
Súčasný stav nie je potrebné meniť, iba zabezpečovať potrebný servis zariadeni. 
Odkanalizovanie územia - odpadové vody (splaškové, komunálne) budú odvádzané do 
kanalizačného systému. Možný vplyv na kvalitu vôd je len odpadovými vodami, ktoré budú 
vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami a vodami z povrchového odtoku .. V Správe je 
uvedené, že vody z povrchového odtoku budú odvádzané do navrhovanej kanalizácie. Vody 
z parkovacích miest pred zaústením do kanalizácie budú prečistené. Návrh však 
nepovažujeme za produktívny. Potrebné je orientovať sa na zachytávanie týchto vôd na 
mieste ich vzniku a zabezpečiť ich ďalšie vhodné využívanie (retencia, distribúcia). 

Návrh funkčných zmien a potenciál budúceho uskutočňovania činností nie je 
predpokladom priameho negatívneho ovplyvňovania hydrologických a hydrogeologických 
pomerov krajiny. Výstavba a prevádzkovanie zón rozvoja nebude mať vplyv na hladinu 
podzemnej vody a ani na výdatnosť vodných zdrojov. Súčasný režim podzemných 
a povrchových vôd v území je •relatívne prirodzený v podmienkach urbanizovanej 
a poľnohospodárskej krajiny s hydromelioračnými úpravami, zmenenou vegetáciou a 
ústupom lesa. Bariérový efekt navrhovaných funkčných zmien vo vzťahu k prúdeniu 
podzemných vôd, a z toho dôvodu podmienené zmeny vlastností územia, nepredpokladáme. 

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy - prvky a spoločenstvá fauny a flóry sú viazané na 
súčasnú polyfunkčnú a oráčinovú krajinu s enklávami lesnej a nelesnej vegetácie. 
V hraničných líniách honov sú nekvalitné vegetačné pásy s heterogénnou 
druhovou štruktúrou a s vysokým podielom nepôvodných drevín. Sú tu aj relatívne 
zachované, prírodnému podobné spoločenstvá s kvalitnejším druhovým zložením, najmä 
porasty v medzihrádzí a v meandrovom páse Váhu. Uzemie je antropicky významne 
zmenené a samotné je zdrojom vážnych stresových faktorov (pol'nohospodárstvo, priemysel, 
veterná erózia, urbánne prostredie, doprava, svetelné znečistenie). Systém miestnych a 
regionálnych stresových faktorov nepriamo a priamo negatívne vplýva na rastlinné a 
živočíšne spoločenstvá a ich biotopy. 
Vzhl'adom na vzdialenosť väčšiny významných prírodných ekosystémov od navrhovaných 
lokalít rozvoja nie je predpokladom priameho negatívneho ovplyvnenia celkového genofondu 
a biodiverzity širšieho územia. Hodnotenie konkrétnych vplyvov na faunu, flóru a ich biotopy 
bude reálne uskutočniť v rámci posúdenia vplyvov jednotlivých konkrétnych navrhovaných 
činností v procese hodnotenia vplyvov podl'a zákona. 
Vplyvy na migračné koridory nie je možné reálne hodnotiť, pretože k dispozícii nie sú bilancie 
fauny tohto prostredia. Porovnanie vplyvu súčasného stavu a navrhovaného stavu na faunu 
je zložité a pravdepodobne aj nemožné. Potenciál negatívnych účinkov obytného územia na 
biotu považujeme v systéme súčasnej polyfunkčnej krajiny za menej významný. Dramatický 
však pravdepodobne bude účinok výstavby a prevádzky VD Sereď - Hlohovec. Účinok zmien 
súčasnej otvorenej oráčinovej krajiny na krajinu (umelo) líniovo zalesnenú s optimom účinku 
ochrany dosiahnutel'ným za cca 20 - 30 nie je možné reálne vyhodnotiť. Významnejšou 
bariérou pre biotu v krajine je a bude doprava na pozemných komunikáciách a v prípade jej 
uskutočnenia, aj Vážska vodná cesta. 

Z hl'adiska priaznivých vplyvov na faunu, flóru a biotopy a z hl'adiska úžitkov pre 
mesto Sereď, je žiadúce prípravu nového obytného územia záväzne podmieniť súbežnou 
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prípravou a výsadbou ochrannej vegetácie na určených plochách. Dôraz je potrebné 
zamerať na zachovanie vhodnej a využitel'nej exitujúcej zelene a aj na ochrannú, izolačnú 
a estetickú zeleň vo vnútornom obytnom území mesta. 
V oboch variantoch možno predpokladať vplyvy na biotopy súčasnej oráčinovej krajiny: - v 
rozvojových plochách je možné predpokladať zmenu vegetačného krytu a tým aj zmenu 
fauny biotopu; - z hľadiska predpokladaných vplyvov na flóru a faunu je preložka cesty 
111/5134 do priestoru trate č. 133 vhodnejšia, pretože jej preložká do medzihrádzia Váhu bude 
v miernej kolízii s prvkom MÚSES (jej výstavba je spojená s výstavbou VD Sereď -
Hlohovec); - funkčné využívanie plochy bývalých kasární na funkciu rekreácie je z hľadiska 
účinkov na biotu vhodnejšie. 

Vplyv na chránené územia a ochranné pásma - v Správe je postačujúce 
definovaný stav prostredia z hľadiska záujmov zákona č. 543/2002 Z.z. a predpokladané 
účinky uskutočnenia predmetu ÚPN mesta Sereď. Všetky rozvojové lokality sú reálne mimo 
priemetu plôch záujmov ochrany prírody. 
V území je CHA Seredský park. Do JZ časti územia zasahuje CHVÚ Úľanská mokraď. Návrh 
nebude mať vplyv ani na CHVÚ Kráľová a ÚEV Dubník. V území nie sú chránené stromy 
a nie sú tu mokrade. 
Správa je v súlade s KEP, RÚSES a MÚSES. Priame alebo nepriame vplyvy na chránené 
územia v krajine preto dôvodne nepredpokladáme. 

Územie mesta je súčasťou citlivej a zranitel'nej oblasti vôd, nie je tu CHVO; v území 
sú vodohospodársky významné toky Derňa a Váh. V území nie sú lokality s vodou vhodnou 
na kúpanie a územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných 
druhov rýb. Do územia nezasahujú OP vodárenských zdrojov, nie sú tu minerálne pramene a 
pramenná oblasti. V území je zriadené prieskumné územie "Sereď - termálne podzemné 
vody", ktoré rozvojové návrhy rešpektujú. 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability - v území je NRBk Váh, RBc 
Čepeň a RBk Derňa. Koncept rešpektuje prvky RÚSES a MÚSES. V Správe je podrobný 
opis prvkov ÚSES a analýza priestorového a funkčného vzťahu s rozvojovými lokalitami. 
V zásade ide o kontaktné, resp. nepriame priestorové vzťahy bez priamych vzájomných 
účinkov odlišných od súčasného stavu. Iba zmenu funkčného využívania bývalých kasární 
(rekreácia vs. výroba) a preložky cesty 111/5134 do medzihrádzia Váhu môže systém ÚSES, 
vo vzťahu k súčasnému stavu, mierne ovplyvniť. 
Návrh predpokladá aj uskutočňovanie krajinnoekologických opatrení s cieľom zvýšenia 
pestrosti a· ochrany vol'nej a mestskej krajiny, posilnenie biodiverzity a stability územia. 
Väzby, ktoré v súčasnosti biokoridory predpokladane zabezpečujú, sa kvalitatívne priamo 
nezmenia. Predmet návrhu priamo priestorovo a funkčne nebude novým bariérovým prvkom 
v systéme krajiny. V dokumentácii nie sú navrhované také funkčné rozvojové plochy, ktorých 
využívanie by mohlo byť v nesúlade so záujmami ochrany prírody a krajiny. 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické 
náleziská a významné geologické lokality a ·na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, sú 
v Správe definované s odkazmi na postup povinnej osoby podľa predpisov. 

Iné vplyvy nie sú definované. Na území mesta sú evidované staré environmentálne 
záťaže. Tie však nebudú v priamom priestorovom kontakte s plochami rozvoja, aj keď účinky 
skládky lúženca a odkaliska popolovín a účinky veternej erózie v oráčinovej krajine 
presahujú hranice územia mesta a sú problémom nadregionálnym. Nie sú však hodnotené 
ako limitujúce pre iné rozvojové zámery. Ďalšie vplyvy vo svojej podstate môžu byť 
investície, ktoré sú/budú predmetom iných dokumentov, napr. výstavba a prevádzkovanie 
VD Sereď- Hlohovec a Vážskej vodnej cesty. 

Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov. 
územie mesta Sereď patrí k nestabilným regiónom s nízkou kvalitou prostredia. 

Ciel'om analýz je vyjadriť najakútnejšie ohrozenie krajiny Serede a jej zložiek a prvkov, 
vrátane človekom podmienenými stresovými javmi, alebo vyplývajúcimi z jej historického 
funkčného využívania. 

V Seredi ide predovšetkým o haldu lúženca, kalové polia Cukrovaru, vplyvy 
komunálnej sféry, pol'nohospodárstva, eróziu pôdy a rozširovanie nepôvodných druhov. 
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Mesto Sereď, vzhl'adom na vybudovanú technickú a dopravnú infraštruktúru je 
v základných charakteristikách zabezpečené a má zabezpečené vyššie užívacie štandardy. 
Problémom, okrem vyššie uvedených negatív je, že je "vtesnané" medzi Váh a dopravné 
koridory a zóny priemyslu, obchodu a skladu. Z toho dôvodu je dopravná _prístupnosť od 
severu komplikovaná a obmedzená. Tranzit až po priečnu dopravnú os (ul. Sintavská, M.R. 
štefánika, D. Štúra) spolu s ňou, je rizikový a obťažujúci. Tento problém patrí v súčasnosti 
medzi rozhodujúce a vyžaduje si komplexný návrh riešenia a jeho uskutočňovanie. 

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
(NATURA 2000) 
Západná časť územia mesta Sereď sa v malej časti prekrýva s plochou CHVÚ 

Úl'anská mokraď. Najbližšie rozvojové lokality sú asi 2 km vzdialené a kryté lesným 
komplexom Malý háj. V blízkom kontaktnom priestore mesta Sereď nie je zriadené ÚEV. 
Najbližšie je lesný komplex Dubník na Nitrianskej pahorkatine vo vzdialenosti asi 5 km. 
Priame, alebo nepriame vplyvy vyplývajúce z predmetu ÚPN mesta Sereď - Koncept nie je 
preto dôvodné predpokladať. 
V Správe je postačujúco definovaný súčasný stav prostredia z hl'adiska záujmov podl'a 
zákona č. 543/2002 Z. z. Predpokladané účinky uskutočňovania navrhovaných priestorových 
a funkčných zmien v meste Sereď v oblasti základných atribútov územia, vrátane vzťahu 
ku chráneným územiam prírody sú mimo priestorového a funkčného priemetu chránených 
území prírody, vrátane vyhlásených, alebo na vyhlásenie pripravovaných CHVÚ a ÚEV. 

Vl. ZÁVERY 
1. Výsledok procesu posudzovania 

Obstarávateľ, mesto Sereď, do verejnej diskusie predložil "územný plán mesta Sereď 
- Koncept" spoločne so Správou o hodnotení tohto strategického dokumentu postupom podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. Predmetom dokumentácie je stanovenie zásad a regulatívov rozvoja 
územia mesta, definovanie prípustných, podmienečne prípustných a neprípustných funkcií 
využívania plochy, starostlivosti o prostredie vcelku, prvkov ÚSES a tvorby krajiny v nových 
podmienkach. 

Na základe výsledku procesu posudzovania vykonaného podľa zákona, pri ktorom sa 
zvážil stav využívania územia a únosnosť prostredia, význam očakávaných vplyvov návrhov 
priestorových a funkčných zmien na prostredie a zdravie obyvateľstva z hľadiska 
pravdepodobnosti, rozsahu, trvania, povahy, miesta účinnosti predmetu návrhu, stanovísk 
dotknutých orgánov, súlad so strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, úroveň spracovania Oznámenia a Správy, výsledku verejného prerokovania a 
konzultácií a pri súčasnej úrovni iných poznatkov o území a stavu poznania 

sa odporúča 

schválenie strategického dokumentu, ktorým je "Územný plán mesta Se red' - Koncept", 
pri predpoklade primeraného plnenia odporúčaných opatrení uvedených v časti V1.3. tohto 
záverečného stanoviska. Ak predmet návrhu vyplývajúci z Návrhu ÚPN mesta Sereď bude 
spíňať kritériá pre posúdenie vplyvov zmien strategického dokumentu a navrhovaných 
činností na životné prostredie podl'a zákona č. 24/2006 Z. z., bude potrebné vykonať 
partikulárne hodnotenie vplyvov pred ich povolením. 

2. Odporúčaný variant 
Vyhodnotenie a porovnanie variantov preukázalo, že z predmetu návrhu nevyplývajú 

také závažné vplyvy, ktoré by predstavovali ohrozenie súčasného stavu prostredia v území. 
Z hľadiska splnenia požiadaviek zadania, koncepcie rozvoja a posúdenia socioekonomických 
a environmentálnych vplyvov je variant A hodnotený ako vhodnejšie riešenie z hl'adiska 
strednodobej a dlhodobej perspektívy rozvoja mesta Sereď. K tomu bude potrebné: 
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-odborne posúdiť, porovnať účinky a preukázať vyššiu vhodnosť preložky cesty 11115134 do 
priestoru v súbehu s traťou č. 133. Tento návrh prípadne modifikovať a zaradiť do etapy 
výhl'adu aj na základe komplexných výstupov z Generelu dopravy mesta Sereď; 
- odborne posúdiť vhodnosť umiestnenia športovej haly v stiesnenom sídliskovom priestore 
ul. D. Štúra predovšetkým z hľadiska prevádzkových účinkov dynamickej a statickej dopravy, 
hluku a bezpečnosti; 
- odborne posúdiť vhodnosť umiestnenia autobusovej stanice v· centre mesta; 
- aplikovaf návrh zvyšovania podielu vegetácie na vhodných plochách vo vnútri mesta a na 
hraniciach obytného, výrobného a dopravného územia, vo veľkoblokoch poľnohospodárskej 
pôdy ako tvorbu lesnej a NOV ochrannej, izolačnej, estetickej zelene a deliacej vel'kobloky do 
menších častí s vyšším protieróznym a vodoakumulačným potenciálom. 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 
dokumentu 
V Správe je návrh opatrení koncipovaný podľa KEP, MÚSES a Konceptu. Tieto 

opatrenia odporúčame ponechať s tým, že v primeranom rozsahu budú aplikované v Návrhu 
ÚPN mesta Sereď. Niektoré návrhy opatrení z pripomienok sú vyhodnotené tak, ako je 
uvedené v časti 111.6. tohto záverečného stanoviska. 
1) Na území mesta Sereď umiestňovať iba environmentálne vhodné, alebo nízkorizikové 
činnosti. V prípade ukončenia činnosti nahradiť tieto činnosťou zodpovedajúcou funkčnému 
určeniu využívania územia a platným podmienkam prevádzkovania. 
2) V obytnom a polyfunkčnom území umiestňovať iba prípustné a podmienečne 
prípustné činnosti tak, ako je to definované v Koncepte. Pri riešení rozvojových plôch a pri 
uskutočňovaní konkrétnych investičných zámerov už v príprave aktuálne postupovať podl'a 
zákona č. 24/2006 Z.z. a dodržiavať limity územia a regulatívy podl'a ÚPN mesta Sereď. 
3) S ohľadom na povinnosť mesta chrániť obyvatel'ov pred účinkami cestnej dopravy 
najmä v línii ul. Šulekovská, Čepeňská, SNP a nám. Slobody a iba na základe odborného 
posúdenia a porovnania účinkov, preukázať vhodnosť preložky cesty 11115134 podl'a jedného 
z variantov, alebo navrhnúť iné riešenie. Tam, kde to priestorové pomery umožňujú, 
uskutočňovať stavebnotechnické a vegetačné opatrenia na elimináciu účinkov dopravy 
~ hľadiska dodržania pripustných hodnôt hluku a exhalátov. 
4) Odporúča sa zabezpečiť vypracovanie Generelu dopravy mesta Sereď, predložiť a 
posúdiť návrh reorganizácie dopravy s cieľom vylúčenia (obmedzenia) tranzitnej dopravy do 
priestoru mimo centra mesta, budovania hromadných parkovísk v exponovaných funkčných 
zónach, alebo záchytných parkovísk, resp. polyfunkčných objektov a vhodnosti umiestnenia 
autobusovej stanice v centre mesta, alebo na inom mieste. 
5) Vzhľadom na navrhovaný rozsah záberov pôdy sa odporúča návrh (najmä plocha č. 
16 a 17) objektivizovať, resp. funkčne rozčleniť na etapu návrhu a etapu výhľadu. 
6) Odporúča sa samostatne odborne posúdiť primeranosť a vhodnosť návrhu 
umiestnenia športovej haly vo vnútrosídliskovom priestore na ul. D. Štúra. 
7) V spojitosti s výstavbou VD Sereď - Hlohovec v priestoroch NRBk Váh a RBc Čepeň 
požadovať plnohodnotnú náhradu za zničené a poškodené časti prvkov ÚSES, resp. ostatnej 
voľnej krajiny v území mesta Sereď. Uskutočňovanie opatrení vecne a časovo koordinovať 
s opatreniami vyplývajúcimi z dokumentácie pre výstavbu VD, vrátane posúdenia účinkov 
energetického využívania Váhu a výstavby Vážskej vodnej cesty na prírodný potenciál Váhu 
a vo vzťahu k existujúcim a navrhovaným lokalitám ochrany prírody a na prírodným podobné 
lesné a nelesné komplexy v meandrovom páse Váhu. 
8) Záber biotopov, odstraňovanie NOV a vegetácie v zastavanom území mesta a ďalšie 
ujmy v oblasti ochrany bioty kompenzovať reálnymi opatreniami, najmä náhradnou 
výsadbou, alebo účelovou finančnou kompenzáciou. Odstraňovanie krajinnej zelene, okrem 
nepôvodných druhov, povol'ovať iba na základe dôkladne odôvodnených návrhov. 
9) Návrhy výsadby polyfunkčnej (protierózna, vodoakumulačná, estetická) zelene 
(stromy, kry, bylinný podrast a TTP) konkretizovať v plošných a pásových zónach, vymedziť 
plochy verejnej zelene na všetkých verejne prístupných územiach. Projekty výsadby 
vegetácie pripraviť a povoliť iba so zásadnou orientáciou na potenciálne pôvodné, domáce, 
v mieste sa vyskytujúce a stanovištným podmienkam vyhovujúce druhy rastlín. 
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10) Podporovať rozčlenenie veľkoblokov ornej pôdy na mozaiku maloblokových polí, 
medzí, úhorov, NDV, TIP a prirodzene podmáčaných plôch. 
11) Obmedzovať fragmentáciu lužných lesov výstavbou ciest a súborov objektov na 
rekreáciu · a šport a pripravovať budovanie náučných chodníkov a cyklotrás 
v medzihrádzovom priestore Váhu. 
12) Odporúča sa systematicky uskutočňovať opatrenia na zmiernenie vzájomného vplyvu 
funkčne konfliktných a nezlučiteľných aktivít, napr. priemysel á výroba - bývanie, rekreácia, 
skládky odpadov - poľnohospodárska pôda, napr. uskutočnením stavebnotechnických 
a vegetačných opatrení v priemyselných, výrobných a skladových areáloch susediacich 
s existujúcimi a navrhovanými obytnými územiami. 
13) Odporúča sa zábezpečovať súbežnú prípravu výrobného a obytného územia s 
výsadbou ochrannej a estetickej vegetácie najmä v hraničných zónach s vel'koblokmi 
poľnohospodárskej pôdy, nadregionálnymi cestami a zónami výroby a skladu. Výsadbu 
vegetácie časovo koordinovať s prípravou a budovaním dopravnej a technickej infraštruktúry. 
14) Pozornosť prioritne venovať okoliu skládky lúženca v priestore pravdepodobne 
kontaminovaného veľkobloku pôdy medzi traťou č. 133- R1 -1162 (JZ a V časť plochy č. 16 
a 17, resp. Z časť plochy č. 19) návrhom na zmenu jej časti (V, OW) na ochranný les, alebo 
dostatočne široký pás nelesnej drevitej vegetácie (NDV) a podobne tiež aj na S a SZ strane 
plochy č. XA-1 na hranici s veľkoblokom poľnohospodárskej pôdy formou plnohodnotného 
vetrolamu (NDV); obe funkčne prezentovať ako izolačnú a protieróznu zeleň a biokoridor. 
15) Odporúča sa, aby plochy (miesta) po odstránení nepôvodných a inváznych druhov 
rastlín boli ponechané bez organizovaného intervenčného zásahu (výsadba). Z hl'adiska 
dosiahnutia stavu prirodzenej obnovy vegetácie a jej vyššej kvality, sa odporúča vytvárať 
podmienky pre prirodzený vývoj vegetácie. Nepôvodné druhy iba selektívne odstraňovať a 
brániť najmä rozširovaniu agátových monokultúr. 
16) Pri zatepľovaní a renovácii bytových domov (aj uskutočnených) vyžadovať inštaláciu 
búdok pre hniezdenie a zimovanie vtákov a netopierov. 
17) Odporúča sa pripraviť revitalizáciu areálu chráneného parku a kaštieľa a v účelnom 
rozsahu aj častí objektov hradu Šintava vhodnou formou prezentácie na mieste. 
18) Pri príprave a povol'ovaní rozvojových zámerov vyžadovať od investora predložiť 
~kceptovatel'ný návrh nakladania s vodami z povrchového odtoku s ciel'om obmedziť ich 
neproduktívny odtok z územia a tak využívať retenčné kapacity krajiny. 
19) Odporúča sa v zúženej inundácii Váhu na S od cestného mosta umiestňovať stavby a 
zariadenia tak, aby neboli zhoršené odtokové pomery z tohto územia (povodne, l'adochod). 
20) V ďalšej etape prípravy a spracovania akceptovať výstupy z procesu hodnotenia a 
posudzovania vplyvov iných strategických dokumentov a zámerov navrhovaných činností, 
ktoré sa priestorovo a funkčne dotýkajú územia mesta Sereď, alebo využívanie tohto územia 
môžu ovplyvniť. 
21) Zabezpečovať pravidelné hodnotenie účinkov hluku, vibrácií a emisií z výrobných 
prevádzok,· dopravných trás a občianskej vybavenosti na územie určené na bývanie, 
rekreáciu a oddych; pre navrhované dopravné a výrobné územia v kontakte s obytným 
územím vypracovať akustické štúdie. 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 
V Správe sú primerane definované hlavné problémové okruhy a základné úlohy pre 

ich riešenie z hl'adiska princípov udržateľného stavu krajinnoekologických (geoekologických) 
a urbanistických štruktúr. Štruktúra Správy a analýza vplyvov zodpovedá kritériám zákona, 
účelu a ciel'om procesu hodnotenia vplyvov strategického dokumentu. Správa je tak 
interpretovateľným a využitel'ným dokumentom v procese ďalšej prípravy, schvaľovania 
a uskutočňovania predmetu strategického dokumentu. 

Uskutočnenie predmetu Návrhu ÚPN mesta Sereď, t.j. zmien priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia mesta, vrátane povinnosti hodnotenia vplyvov 
pre navrhované činnosti vyplývajúce z podstaty funkčnej zmeny, považujeme za možné. 

Návrhy zmien sú štrukturálne a funkčne významné v strednodobom a dlhodobom 
horizonte. Schválenie navrhovanej štruktúry rozvoja podl'a Konceptu a Správy a rozvojové 
tendencie v nich obsiahnuté, nebudú nositel'om priameho priestorového a funkčného vplyvu 
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na vyhlásené chránené územia prírody všetkých kategórií, alebo územia pripravované na 
vyhlásenie za chránené. 

V Správe a v Posudku uvedené odporúčania ako návrhy riešenia (regulatívy 
priestorového usporiadania a funkčného využívania), budú v primeranom rozsahu súčasťou 
záväznej a smernej časti územného plánu mesta Sereď. Vo vzťahu k súčasnému stavu 
prostredia tak bude akceptovatel'ným impulzom rozvoja s pozitívnymi výstupmi. Analýza 
preukázala, že zmena funkčného využívania určených častí územia mesta Sereď pri 
naplnení podmienok a opatrení, bude v súlade s kritériami humánno-environmentálnej 
únosnosti a zásad udržatel'ného rozvoja. 

5. Návrh monitoringu 
Podl'a § 16 zákona č. 24/2006 Z. z. je obstarávate!' strategického dokumentu, ktorým 

je územnoplánovacia dokumentácia, povinný zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie 
vplyvov schváleného dokumentu na životné prostredie. To predpokladá systematické 
sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov uskutočňovania predmetu návrhu, vyhodnocovanie 
účinnosti opatrení, zabezpečenie odborného porovnávania predpokladaných vplyvov 
uvedených v dokumentácii so skutočným stavom. 
Ak obstarávate!' zistí, že skutočné vplyvy vyplývajúce z uskutočňovania predmetu návrhu 
ÚPN mesta Sereď na prostredie budú horšie, ako sa predpokladalo v Správe, je povinný 
zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne 
aktualizáciu strategického dokumentu. 

Zákon č. 50/1976 Zb. stanovuje princípy a zásady územného plánovania tak, aby sa 
činnosťami v území neprekročila jeho únosné zaťaženie a aby sa vytvárala a udržiavala 
ekologická stabilita krajiny. V procese prerokovania a schval'ovania podľa stavebného 
zákona a na základe výsledku hodnotenia vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. budú 
opodstatnené požiadavky a odporúčania premietnuté do finálnej formy ÚPN mesta Sereď. 

Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. obec pravidelne, najmenej však raz za štyri 
roky, preskúma schválený územný plán, vyhodnotí jeho aktuálnosť a posúdi, či nie sú 
potrebné jeho zmeny, alebo doplnky, alebo či nevznikli také objektívne dané podmienky; ktoré 
vyvolajú potrebu obstarať aktualizáciu, prípadne nový územný plán. 

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych 
aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o 
hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti 
k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených 
konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní 
s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo 
v súvislosti s monitoringom 
Dôvodom pre obstaranie ÚPN mesta Sereď je potreba a záujem mať dokumentáciu, 

ktorej hlavným cieľom je návrh princípov optimálneho rozvoja, eliminácia a odstraňovanie 
environmentálnych dôsledkov a problémov doterajšieho rozvoja územia, vybudovanie 
potrebnej technickej a dopravnej infraštruktúry a ochranných zón a zariadení obytného 
územia, využitie potenciálov pre rozvoj obytných a hospodárskych funkcií, služieb a 
podnikateľských aktivít, stabilizácia prvkov ÚSES a chránených častí prírody. 

Správa je vypracovaná v súlade so Zadaním, Oznámením a Konceptom riešenia 
podľa kritérií zákonov č. 50/1976 Zb. a č. 24/2006 Z. z. 

K Správe a ku Konceptu boli obstarávateľovi a príslušnému orgánu zo strany 
verejnosti doručené stanoviská ako pripomienky, požiadavky a návrhy riešení. Tieto budú 
súčasťou vyhodnotenia stanovísk a pripomienok ku Konceptu ako podkladov pre ďalšiu 
prípravu Návrhu ÚPN mesta Sereď a objektivizáciu zmien využívania územia mesta. 

Dotknuté orgány, dotknuté obce, verejnosť, alebo iné osoby neuskutočnili konzultácie 
k predmetu Správy o hodnotení. 

Opatrenia pre monitoring v záverečnom stanovisku sú v súlade s ust. zákona č. 
24/2006 Z.z. a zákona č. 50/1976 Zb. Vzhl'adom na principiálne jednoduchý predmet návrhu 
rozvoja, t.j. primárny rozvoj obytného a polyfunkčného prostredia mesta a s tým súvisiacej 
infraštukturálnej a občianskej vybavenosti, nie je dôvodné v tejto etape prípravy určovať 
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zvláštne opatrenia pre monitoring stavu prostredia počas prípravy, uskutočňovania 
a prevádzkovania predmetu ÚPN mesta Sereď. 
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní 

vplyvov strategických dokumentov 
Jedným z dôvodov obstarania územnoplánovacej dokumentácie a súčasne aj cieľom, 

je vytvorenie možností zabezpečujúcich väčšiu účasť obyvateľov a ostatných osôb na 
ochrane prostredia a na jeho rozvoji. Preto je potrebné zo $trany obstarávateľa v ďalšom 
postupovať tak ako aj doposiaľ, teda včas a zrozumiteľne informovať verejnosť a všetky 
dotknuté osoby, ktoré majú, alebo môžu mať záujem vstupovať do prípravy ÚPN mesta Sereď 
pred jeho schválením. Všetky kroky obstarávateľa a dokumenty budú zverejňované a Návrh 
ÚPN mesta Sereď bude'verejne prerokovaný. 

Obstarávateľ účinne využíva osvedčené a praktické metódy aktuálneho informovania 
v miestnej tlači, na webovom sídle obstarávateľa a na úradnej tabuli tak, ako to vyplýva zo 
schémy spôsobu komunikácie s verejnosťou, povinností a potrebnej súčinnosti obstarávateľa 
a schvaľujúceho orgánu podl'a ust. § 3 a § 6a zákona: "Zainteresovaná verejnosť pri 
posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a 
posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického 
dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podl'a § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 
2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu." 

VU. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

Mgr. František Antal 
y -~---~~ 

Okresný úrad v Galante, odbvr starostlivosti o životné prostredie 

a 

MUDr. Iveta Šuleková, regionálna hygienička 
Regionálny úrad verejného Z' .11otníctva so sídlom v Galante v 1\) 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného 
orgánu, pečiatka 

3. 

RNDr. Edita Belovičová /f ---v// 
vedúca odboru starostlivosti ó živ~ ~né prostredie Okresného úradu v Galante 

Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

Galanta dňa, 1 O. 01. 2014 
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