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Mesto Sereď 

Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

 
 
 
 

Územný plán mesta Sereď   
 

     Mesto Sereď vydáva podľa § 21 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 14 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
 

 

Súborné stanovisko k prerokovaniu  
Konceptu  Územného plánu mesta Sereď 

 
 
I. Úvod - zhodnotenie priebehu spracovania ÚPN mesta Sereď po spracovanie etapy Konceptu 
 
Mesto Sereď má platný Územný plán sídelného útvaru Sereď – Šintava, ktorý bol schválený v roku 1986 
Radou ONV v Galante uzn. R-ONV v Galante č. 43/R–1986 dňa 27.02.1986 s návrhovým obdobím do roku 
2010 a doplnený a zmenený niekoľkými zmenami a doplnkami spracovanými v priebehu rokov 2004-2010. 
Z dôvodu potreby vypracovania komplexného územnoplánovacieho dokumentu, v ktorom bude navrhnutá 
nová koncepcia územného rozvoja mesta Sereď a v ktorom budú premietnuté širšie územné väzby mesta 
a jeho záujmového územia, bol uznesením MsZ v Seredi č. 240/2011 zo dňa 15.12.2011 schválený proces 
obstarania nového Územného plánu mesta Sereď v podobe schváleného viacročného rozpočtu mesta Sereď 
na roky 2012-2014.  
 
Mesto Sereď Oznámením o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď 
listom č. 6897/ÚPaSP 978/2011 zo dňa 27.11.2011 začalo prípravné práce, vyzvalo dotknuté orgány štátnej 
správy, dotknuté právnické a fyzické osoby, správcov verejného technického a dopravného vybavenia 
územia, verejnosť na predloženie námetov, požiadaviek na riešenie, podanie informácií a podkladov. 
Súbežne bol na webovom sídle obstarávateľa zverejnený postup obstarávania územnoplánovacej 
dokumentácie a časový harmonogram procesu obstarávania. 
 
Proces obstarávania Územného plánu mesta Sereď je rozčlenený do etáp: 

 prípravné práce  

 spracovanie dokumentácie Prieskumov a rozborov  

 spracovanie a prerokovanie Zadania pre vypracovanie  územného plánu mesta   

 schválenie Zadania  

 spracovanie a prerokovanie Konceptu  

 spracovanie a prerokovanie Návrhu  

 schválenie Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sereď a uloženie dokumentácie    
 
Primátor mesta Sereď zriadil osobitnú pracovnú komisiu  na obstarávanie územného plánu mesta. 
 
Odborne spôsobilou osobou obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona 
je Ing. Anna Halabrínová, reg. č. preukazu odbornej spôsobilosti 176, od 06.11.2013  č. 342. 
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Na podklade výsledkov verejnej súťaže bola dňa 10.01.2012 podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán mesta Sereď s  Ing. arch. Jánom Kubinom, ARCHITEKTÚRA – 
URBANIZMUS,  Dolný Kubín.  
    
Dokumentácia Prieskumov a rozborov bola vyhotovená v apríli 2012, ich súčasťou je Krajinno-ekologický 
plán. Dokumentácia Prieskumov a rozborov je uložená na oddelení územného plánovania a stavebného 
poriadku Mestského úradu v Seredi. 

V súlade s výsledkom dokumentácie Prieskumy a rozbory bolo spracované Zadanie pre Územný plán mesta 
Sereď. Zadanie bolo prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutým samosprávnym krajom, 
dotknutými obcami, dotknutými právnickými osobami, správcami verejného technického vybavenia územia 
a s verejnosťou. Krajský stavebný úrad Trnava listom č. KSÚ-OÚP-00846/2012/Há zo dňa 17.10.2012 vydal 
kladné stanovisko podľa § 20 ods. 5 a ods. 6 stavebného zákona. Uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Seredi č.226/2012 zo dňa 06.11.2012 bolo Zadanie pre Územný plán mesta Sereď schválené. 

 

II.  Koncept ÚPN mesta Sereď – vyhodnotenie obsahu a súladu s nadradeným stupňom ÚPD 
 
Koncept UPN mesta Sereď bol vypracovaný v súlade so schváleným Zadaním Územného plánu mesta Sereď. 
Územnoplánovacia dokumentácia je vypracovaná k návrhovému obdobiu do roku 2018 s cieľovým počtom 
obyvateľov 16 800  a  s výhľadovým obdobím do roku 2025 s cieľovým počtom obyvateľov 17 250. 
Pozostáva z textovej a grafickej časti.  
  
Koncept Územného plánu mesta Sereď je spracovaný vo variantnom riešení plôch bývania a výroby, 
verejnoprospešných plôch občianskej vybavenosti a dopravnej vybavenosti nasledovne: 
 
VARIANT „A“ 
Z hľadiska funkčného využitia územia je v tomto variante navrhnutý väčší rozsah bývania (individuálnej 
formy) v severnej časti mesta v urbanistickom obvode (UO) č.4 - na juhozápadnom okraji k.ú. Horný Čepeň a 
v lokalite Prúdy, menší rozsah bývania v západnej časti mesta v UO č.5 na Kasárenskej ul., kde sú 
nezastavané plochy medzi areálom I.D.C. Holding, a.s. Bratislava, o.z. Pečivárne Sereď a bývaním na 
Kasárenskej ul. v tomto variante určené na rozvoj výroby (možné rozšírenie I.D.C.Holding). Vo variante „A“ sú 
navrhnuté plochy pre celkový prírastok bytového fondu v počte 1350 bytov, z toho 765 v bytových domoch a 
585 v rodinných domoch. Na výrobnú funkciu je v tomto variante určená po rekultivácii aj plocha súčasnej 
skládky lúženca. Väčší rozsah výrobných plôch ako vo var. „B“ (čiastočne aj s novým záberom 
poľnohospodárskej pôdy) je navrhnutý na začiatku Trnavskej cesty (severná strana). Plocha pre umiestnenie 
novej športovej haly je navrhnutá na severozápadnej strane ul. D. Štúra, medzi severným okrajom areálu 
ZIPP a navrhovaným bývaním je navrhnutý polyfunkčný pás občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby. 
Vzhľadom k polohe objektov, ktoré vyžadujú zodpovedajúce prostredie s rozptylným priestorom 
(Gymnázium, Dom kultúry)  trojuholníkový pozemok medzi ulicami Kostolná, Vinárska a Školská je 
navrhnutý na vytvorenie verejného priestranstva (malého námestia, doplneného drobnou architektúrou a 
zeleňou). Plocha bývalých kasární v lokalite Poronda za hrádzou na pravom brehu Váhu je určená na 
rekreačné využitie, na agroturistiku je určená plocha severne od záhradkárskej osady medzi hrádzou a 
pravým brehom Váhu. Zabezpečenie dostatočnej plochy pre cintorín je  navrhnuté rozšírením existujúceho 
cintorína na Kasárenskej ul. západným smerom na časť súčasnej výrobnej plochy.  
Súčasný komunikačný systém mesta je upravený navrhovanou preložkou mestskej zbernej komunikácie 
(cesta III/513004) na západný okraj obytných území pozdĺž železničnej trate - realizáciou navrhovanej 
preložky je možné znížiť nepriaznivý vplyv tranzitnej dopravy na obytné územie v línii ulíc Šulekovská, 
Čepeňská, SNP a Nám. slobody. Umiestnenie osobného prístavu lodí je navrhnuté  severne od mosta do 
Šintavy na pravom brehu rieky Váh, autobusová stanica je ponechaná v súčasnej polohe v centre na Nám. 
slobody. 
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VARIANT „B“ 
Navrhnutý je väčší rozsah bývania (individuálne formy) v UO č.5, kde plocha medzi výrobným areálom I.D.C. 
Holding, a.s. Bratislava, o.z. Pečivárne Sereď a bývaním na Kasárenskej ul. je určená na bývanie (vo var. „A“ 
na výrobnú funkciu). Menší rozsah bývania je v severnej časti mesta v UO č.4, kde je juhozápadný okraj kat. 
územia Horný Čepeň navrhnutý na funkciu výroby a skladov (vo var. „A“ na bývanie) a plocha pre obytné 
územie v lokalite Prúdy je zmenšená umiestnením nového cintorína s izolačnou zeleňou na ploche medzi 
výrobným areálom ZIPP a kaplnkou Nanebovzatia P. Márie. Vo variante „B“ sú navrhnuté plochy pre celkový 
prírastok bytového fondu v počte 1370 bytov, z toho 745 v bytových domoch a 525 v rodinných domoch. 
Plocha pre umiestnenie novej športovej haly je navrhnutá v medzihrádzovom priestore Váhu východne od  
parku s kaštieľom, severne od mosta do Šintavy. Vo variante „B“ nie sú riešené plochy pre agroturistiku. 
Trojuholníkový pozemok medzi ulicami Kostolná, Vinárska a Školská je určený na funkciu občianskej 
vybavenosti. Plocha bývalých kasární v lokalite Poronda za hrádzou na pravom brehu Váhu je určená na 
funkciu výroby a skladov. 
Výrobná plocha na začiatku Trnavskej cesty (severná strana) je v menšom rozsahu ako vo var. „A“, bez 
nového záberu poľnohospodárskej pôdy. Skládka lúženca by sa po rekultivácii mala zmeniť na plochu 
verejnej zelene. Cesta III/513004 a zároveň mestská zberná komunikácia je navrhnutá v medzihrádzovom 
priestore Váhu od mosta do Šintavy až na severnú hranicu  k.ú. Horný Čepeň, kde sa napája na súčasnú trasu 
cesty III/513004. Jej realizácia je spojená s realizáciou vodného diela Sereď – Hlohovec. Umiestnenie 
osobného prístavu lodí je navrhnuté pri vyústení priečnej komunikačnej osi (Mlynárska ul.) k pravobrežnej 
hrádzi rieky Váh, autobusová stanica je navrhnutá na jej severozápadný koniec k železničnej stanici, medzi 
Hviezdoslavovu a Komenského ul. Plocha súčasnej autobusovej stanice v centre je navrhnutá  na funkciu 
občianskej vybavenosti. 
 
 
Realizácia navrhovaných rozvojových zámerov vyžaduje nasledovný celkový záber pozemkov: 

 vo variante „A“ s výmerou 279,628 ha - z toho 214,291 ha poľnohospodárskej pôdy a 1,284 lesných 
pozemkov,  

 vo variante „B“ s výmerou 273,808 ha - z toho 215,992 ha poľnohospodárskej pôdy a 1,284 lesných 
pozemkov. 

 
 
Koncept Územného plánu mesta Sereď je vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej 
dokumentácie vyššieho stupňa, ktorou je:  

 Územný plán Veľkého územného celku (ďalej len „ÚPN-VÚC“) Trnavského kraja, schválený uznesením 
vlády SR č.245 zo dňa 31.3.1998 a Nariadenie vlády SR č.183/1998 Z.z., v znení Nariadenia vlády SR 
č.111/2003 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-VÚC Trnavský kraj, 

 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením vlády SR č.1390/2002 z 18.12.2002 a 
VZN Trnavského samosprávneho kraja č. 111/2003 z 12.3.2003, ktorým sa vyhlásila ich záväzná časť, 

 Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením Zastupiteľstva Trnavskeho 
samosprávneho kraja č. 217/2007/13 zo dňa 04.07.2007 a VZN Trnavského samosprávneho kraja č. 
11/2007, ktorým sa vyhlásila ich záväzná časť . 

 
 
Do Územného plánu mesta Sereď je premietnutý návrh na vybudovanie Vodného diela Sereď – Hlohovec, 
ktorý bol samostatne posúdený podľa zákona č. 127/1994 Z.z.  MŽP SR vydalo záverečné stanovisko z 
procesu posudzovania dňa 15.01.1999. Záverečné stanovisko MŽP SR č. 6224/2008-3.4/mv z procesu 
posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. nie je podkladom k vydanému územnému rozhodnutiu.  
Krajským stavebným úradom Trnava bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. KSÚ-OSP-
2012/00030/Pl dňa 04.05.2012, ktoré sa stalo právoplatným dňa 19.01.2013. 
Tento návrh nie je priestorovým, funkčným a vecným predmetom riešenia ÚPN mesta Sereď. 
 
III.  Prerokovanie Konceptu ÚPN mesta Sereď – vyhodnotenie spôsobu oznámenia a procesu prerokovania 
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V súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona proces prekovania Konceptu Územného plánu mesta 

Sereď sa začal Oznámením o prerokovaní „Konceptu Územného plánu mesta Sereď“ a v súlade s 
ustanovením § 11  zákona  č. 24/2006 Z.z.  „Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný 
plán mesta Sereď“ listom č. 8947/ÚPaSP 810/2013 zo dňa 17.09.2013. Koncept a Správa boli  spolu 
zverejnené na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Seredi, oddelení územného plánovania 

a stavebného poriadku, dokumenty boli prístupné na webovom sídle obstarávateľa www.sered.sk. Koncept 
bol prístupný k nahliadnutiu aj na Obvodnom úrade Trnava, Odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení 
územného plánovania. Oznámenie o prerokovaní Konceptu a Správy bolo zároveň osobitne doručené 
dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým právnickým osobám, dotknutému samosprávnemu kraju a 
dotknutým susedným obciam, spolu bolo doručené 58 orgánom a organizáciám. 

 
Oznámenie o prerokovaní Konceptu ÚPN mesta Sereď bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sereď v 
dňoch 19.09.2013 až 21.10.2013 a na webovom sídle mesta. Termín a miesto verejného prerokovania 
Konceptu a Správy bol oznámený aj vyhlásením v mestskom rozhlase. V oznámení boli účastníci procesu 
prerokovania Konceptu upozornení, že na stanoviská uplatnené po určenej  zákonnej 30-dňovej lehote sa 
neprihliada. 

 
Verejné prerokovanie Konceptu so zabezpečeným odborným výkladom spracovateľa a verejné prerokovanie 
Správy sa uskutočnilo dňa 09.10.2013 v budove  MsÚ v Seredi. 

 
Účelom prerokovania konceptu bolo: 
a) posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia, 
b) posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov, rešpektovania prvkov 
zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a technického 
vybavenia územia, 
c) overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
územia a verejnoprospešných stavieb, 
d) posúdenie variantov. 
 
IV.  Posudzovanie  strategického dokumentu Územný plán mesta Sereď - Koncept, záverečné stanovisko 
 
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  sú predmetom posudzovania aj územné plány obcí. V rámci prípravných prác 
bolo vypracované a predložené na Obvodný úrad životného prostredia Galanta (OÚŽP) Oznámenie 
o strategickom dokumente Územný plán mesta Sereď. OÚŽP Galanta listom č. A2011/01414 zo dňa 
21.12.2011 určil rozsah hodnotenia strategického dokumentu. 
Mesto Sereď, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zabezpečil vypracovanie Správy o 
hodnotení strategického dokumentu. Spracovateľom bola Ing. Mária Krumpolcová, AŽ Projekt Bratislava.  
Správa o hodnotení strategického dokumentu bola predložená OÚŽP spolu s Konceptom Územného plánu 
mesta Sereď. Správa o hodnotení strategického dokumentu bola zverejnená a prerokovaná podľa  
ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. Verejné prerokovanie správy sa uskutočnilo dňa 09.10.2013. Záznam z 
verejného prerokovania správy spolu s doručenými stanoviskami ku Konceptu boli predložené na Okresný 
úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
Odborný posudok k Správe o hodnotení strategického dokumentu Územný plán mesta Sereď vypracoval na 
základe určenia Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-GA-OSZP-
2013/00245 zo dňa 14.11.2013 RNDr. Pavol Ištok, zapísaný v zozname odborne  spôsobilých osôb na 
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie pod č. 295/2000-OVP, rozsah oprávnenia: odbor – 2f, 2r, 
oblasť 3o. 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vypracoval Záverečné stanovisko č. OU-GA-OSZP-2014/00071 
dňa 10.01.2014 z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Sereď-

http://www.sered.sk/
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Koncept“. Na základe výsledku procesu posudzovania je v záverečnom stanovisku  odporúčané schválenie 
strategického dokumentu, ktorým je Územný plán mesta Sereď – Koncept, pri predpoklade primeraného 
plnenia odporúčaných opatrení uvedených v časti VI.3. Záverečného stanoviska. Ak predmet návrhu 
vyplývajúci z Návrhu ÚPN mesta Sereď bude spĺňať kritériá pre posúdenie vplyvov zmien strategického 
dokumentu a navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., bude potrebné 
vykonať partikulárne hodnotenie vplyvov pred ich povolením.  
Vyhodnotenie a porovnanie variantov preukázalo, že z predmetu návrhu nevyplývajú také závažné vplyvy, 
ktoré by predstavovali ohrozenie súčasného stavu prostredia. Z hľadiska splnenia požiadaviek zadania, 
koncepcie rozvoja a posúdenia socioekonomických a environmentálnych vplyvov je variant A hodnotený ako 
vhodnejšie riešenie z hľadiska strednodobej a dlhodobej perspektívy rozvoja mesta Sereď.  
Odporúčané opatrenia sú súčasťou vyhodnotenia doručených pripomienok a stanovísk z procesu 
prerokovania Konceptu. 
Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 24/2006 Z. z. pri schvaľovaní strategického dokumentu sa musí  prihliadať 
na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky 
prijatia strategického dokumentu. Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia 
strategického dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci 
orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky 
konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti. Strategický dokument 
môže schvaľujúci orgán schváliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude 
mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany. 
Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického 
dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je povinný svoj postup zdôvodniť a také 
odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu 
schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky 
uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto 
návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia strategického 
dokumentu na životné prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy 
strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami. Ak schvaľujúci orgán schváli strategický 
dokument v inom znení, aké bolo predložené, v spolupráci s obstarávateľom vypracuje o tom informácie. 
Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto 
zákona, spolu s informáciami, v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu 
(Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie) a zároveň ho zverejní na svojom 
webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.  
Návrh strategického dokumentu neobsahuje také riešenia, ktorých vplyvy a účinky môžu (by mohli) 
ovplyvniť sústavu chránených území prírody v 2. – 5. stupni ochrany. Na území mesta Sereď v územnom 
a funkčnom priemete návrhov riešenia nie sú evidované územia prioritných biotopov alebo územia 
s výskytom prioritných druhov.  
 
V. Vyhodnotenie doručených pripomienok ku Konceptu ÚPN mesta Sereď 
 
a) Dotknuté orgány štátnej správy: 
Formou návratiek je preukázané doručenie Oznámenia o prerokovaní Konceptu ÚPN mesta Sereď. V určenej 
lehote  bolo doručených 16 stanovísk. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy musí mesto Sereď ako 
orgán územného plánovania rešpektovať v celom rozsahu, resp. sa musí s nimi dohodnúť.  
b) Dotknuté právnické osoby, správcovia verejného dopravného  a technického vybavenia územia: 
Formou návratiek je preukázané doručenie Oznámenia o prerokovaní Konceptu ÚPN mesta Sereď. Nevrátila 
sa 1 návratka – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, P. Pazmánya 4, 927 01 Šaľa – po 
telefonickom preverení bolo zistené, že Oznámenie bolo doručené a zástupca ZVS a.s. sa zúčastnil verejného 
prerokovania Konceptu (viď. prezenčná listina). V určenej lehote  bolo doručených 8 stanovísk.  
c) Verejnosť (právnické osoby - organizácie, združenia pôsobiace na území mesta, fyzické osoby): 
Pri vyhodnotení stanovísk verejnosti je v kompetencii mesta, ako orgánu územného plánovania a 
obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie obce, ich akceptovanie alebo zamietnutie podľa § 21 ods. 9 
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stavebného zákona. V prípade, že orgán územného plánovania nemôže z rôznych dôvodov pripomienke 
alebo požiadavke vyhovieť, musí svoje stanovisko zdôvodniť a zároveň osobne vysvetliť na opätovnom 
prerokovaní. 
V rámci prerokovania Konceptu bolo podaných 7 pripomienok verejnosti  z toho 3 právnických osôb a 4 
fyzických osôb.  
Dňa 20.01.2014 Komisia na obstarávanie Územného plánu mesta Sereď za účasti spracovateľa dokumentácie 
vyhodnotila pripomienky a stanoviská a navrhla pokyny pre spracovanie Návrhu Územného plánu mesta 
Sereď.  

 
Na základe tohto vyhodnotenia obstarávateľ uskutočnil opätovné prerokovanie: 
a) dotknuté orgány štátnej správy –  písomne 1 (MO SR), telefonicky 3 (MDVaRR SR, OU TT- OSŽP, ŠOP 
Dujaské Luhy), osobne 1 (OU TT-OOP) 
b) dotknuté právnické osoby - 0 
c) verejnosť (7) -  prerokovanie sa uskutočnilo dňa 19.03.2014 
 
Dňa 02.04.2014 Komisia na obstarávanie Územného plánu mesta Sereď na svojom zasadnutí vyhodnotila 
predložené stanoviská a posúdila výstupy z rokovaní z opätovného prerokovania pripomienok a stanovísk a 
navrhla riešiť  preložku mestskej zbernej komunikácie (cesta III/513004) na západnom okraji obytných území 
pozdĺž železničnej trate  vo variante „A“  skrátením s vyústením do križovatky ulíc Krásna a Šulekovská. 
 
d) Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu: 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Záverečné stanovisko č. OU-GA-OSZP-
2014/00071 zo dňa 10.01.2014 z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán 
mesta Sereď-Koncept“ na životné prostredie. 
Odporúčané opatrenia sú súčasťou vyhodnotenia doručených pripomienok a stanovísk z procesu 
prerokovania Konceptu spolu s uvedením, ako ich obstarávateľ vyhodnotil (zobral na vedomie, akceptoval). 
 
Všetky doklady, písomné dokumenty, prezenčné listiny, záznamy  sú uložené na oddelení ÚPaSP MsÚ Sereď. 
Prílohou Súborného stanoviska je Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk s uvedením, či podané 
pripomienky boli akceptované, neakceptované, neopodstatnené  alebo vzaté na vedomie.  
 
VI.  Pokyny pre spracovanie Návrhu Územného plánu mesta Sereď 
 
Návrh územného plánu obce sa podľa ust. § 12 vyhl. č. 55/2001 Z.z. vypracúva invariantne. 

 
Na základe vyhodnotenia návrhových variantov Konceptu riešenia ÚPN požaduje mesto Sereď, ako 
obstarávateľ a orgán územného plánovania, vypracovať Návrh ÚPN mesta Sereď ako akceptovateľný, reálny, 
optimálny a primerane vhodný výber prvkov priestorového usporiadania a funkčného využívania z oboch 
návrhových variantov tak, ako to vyplynulo z prerokovania a vyhodnotenia pripomienok ku Konceptu 
riešenia. 

 
Z hľadiska metodického spracovania a usmernenia v tejto oblasti mesto Sereď požaduje dodržať a 
zapracovať  do Návrhu ÚPN mesta Sereď nasledovné: 
 
1. Dodržať požiadavky Zadania na rozsah a obsah Územného plánu mesta Sereď. 
 

2. Pri spracovaní Návrhu ÚPN dodržať ustanovenie § 12 vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a primerane uplatniť metodické 
usmernenie obstarania a spracovania ÚPN obce MŽP SR s dôrazom na členenie koncepcie 
územnoplánovacej dokumentácie na stav, návrh a výhľad. 

 
3. Do Návrhu ÚPN mesta Sereď zapracovať : 
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a)  navrhnuté riešenie v Koncepte - Variant  „A“: 
1. Bývanie (individuálne formy) v severnej časti mesta v urbanistickom obvode (UO) č.4 - na 

juhozápadnom okraji k.ú. Horný Čepeň a v lokalite Prúdy. 
2. Na rozvoj výroby nezastavané plochy medzi areálom I.D.C. Holding, a.s. Bratislava, o.z. Pečivárne 

Sereď a bývaním na Kasárenskej ul., v západnej časti mesta v UO č.5 na Kasárenskej ul. 
3. Pás občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby medzi severným okrajom areálu ZIPP a 

navrhovaným bývaním v lokalite Prúdy.  
4. Plocha bývalých kasární v lokalite Poronda za hrádzou na pravom brehu Váhu na rekreačné 

využitie.  
5. Na agroturistiku plochu severne od záhradkárskej osady medzi hrádzou a pravým brehom Váhu.  
6. Zabezpečenie dostatočnej plochy pre cintorín rozšírením existujúceho cintorína na Kasárenskej ul. 

západným smerom na časť súčasnej výrobnej plochy.  
7. Preložku mestskej zbernej komunikácie (cesta III/513004) na západnom okraji obytných území 

pozdĺž železničnej trate  riešiť skrátením s vyústením do križovatky ulíc Krásna a Šulekovská. 
8.  Autobusová stanica  ponechaná v súčasnej polohe v centre na  Nám slobody. 

 
b) navrhnuté riešenie v Koncepte - Variant „B“: 

1.  Výrobná plocha na začiatku Trnavskej cesty (severná strana) bez nového záberu poľnohospodárskej 
pôdy.  

2. Skládku lúženca po rekultivácii  navrhnúť na plochu ochrannej verejnej zelene.  
3. Umiestnenie osobného prístavu lodí  pri vyústení priečnej komunikačnej osi (Mlynárska ul.) 

        
c)   Všetky akceptované pripomienky podľa Vyhodnotenia stanovísk a pripomienok ku Konceptu. 

 
4.  Ostatné požiadavky na zapracovanie do Návrhu ÚPN mesta Sereď: 

a) Plochy s označením kódom funkčnej plochy OVV-3 riešiť vo výhľade, územná rezerva.  
b) Pozemok medzi ulicami Kostolná, Vinárska a Školská (vo var. „A“ s kódom funkčnej plochy VP-04, vo 
var. „B“ OV-01) rozdeliť na plochu s funkciou verejného priestranstva a plochu s funkciou občianskej 
vybavenosti, občiansku vybavenosť  riešiť na pozemkoch pozdĺž ul. Kostolná. 
c) Plocha pre umiestnenie novej športovej haly nebude osobitne riešená, jej umiestnenie riešiť vo 
vhodných lokalitách s funkčným kódom OV,  RŠ. 
d) V lokalite RE-2 zachovať a rešpektovať existujúci lesný pôdny fond. 
e) V grafickej časti upraviť prístupovú komunikáciu do priemyselnej zóny z cesty I/62 medzi 
komunikáciou R1 a vodným tokom Derňa (v okolí Nového Majera) podľa dokumentácie pre zmenu 
územného rozhodnutia. 

 
5 .  Pokyny k požiadavkám nutným k zapracovaniu do Záväznej časti Návrhu ÚPN mesta Sereď: 

a) Do záväznej časti Návrhu ÚPN mesta Sereď doplniť regulatívy podľa predložených a akceptovaných  
pripomienok v procese prerokovania Konceptu – Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z procesu 
prerokovania Konceptu. 
b) Do záväznej časti doplniť text týkajúci sa zásad umiestňovania reklamných, informačných a  
propagačných (RIP) zariadení : 
RIP zariadenia nesmú svojím umiestnením a vyhotovením narúšať krajinný ráz, siluetu a vzhľad mesta, 
ohrozovať verejnú bezpečnosť, poriadok a estetiku, zabraňovať rozhľadu na cestách a miestnych 
komunikáciách a na úrovňových križovatkách týchto komunikácií s celoštátnymi dráhami a vlečkami a 
nesmú nadmerne rušiť okolie, najmä obytné prostredie hlukom alebo svetlom, najmä prerušovaným 
svetlom. 
RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať: 
a) na národných kultúrnych pamiatkach, na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na 
budovách škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, orgánov verejnej správy, policajných, armádnych, 
hasičských a záchranných zložiek a k nim patriacich zariadeniach vrátane oplotenia ich areálov, okrem 
zákonom určených a potrebných identifikačných a informačných zariadení týchto budov (miest) a ich 
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súčastí, na a v blízkosti solitérnych a skupinových prvkoch ochrany prírody a krajiny, na pomníkoch, na 
pamätníkoch a pamätných tabuliach a v  ich okolí, ak by tieto RIP zariadenia mohli reálne a potenciálne 
obmedziť alebo znemožniť ich funkčné, vizuálne a priestorové vnímanie, prehliadnutie, alebo 
nejednoznačnú alebo nesprávnu identifikáciu, 
b) na mostoch, zábradliach a iných pevných zariadeniach určených na identifikáciu alebo súvisiacich 
s ochranou iných verejných a súkromných zariadení a bezpečnosťou prevádzky ciest, celoštátnych dráh a 
vodných tokov, stavieb a zariadení, 
c) v blízkosti optických a zvukových značiek a signálov, ktoré slúžia na riadenie a reguláciu cestnej, 
železničnej, vodnej a leteckej dopravy, od týchto značiek sa musia úpravou a farbou zreteľne odlišovať. 
Veľkoplošné RIP zariadenia (plošné zariadenia s plochou viac ako 1m2, billboardy, megabordy)  
umiestňovať iba mimo centrálnu mestskú zónu (CMZ) -  vymedzenú ul. Šintavská, Námestie slobody, ul. 
M. R. Štefánika, Námestie republiky, ul. SNP, ul. Parková, ul. Pekárska, Kúpeľné námestie a  na ostatných 
uliciach iba tak, aby neobmedzovali pohyb chodcov a nezhoršovali dopravne stiesnené pomery a 
megaboardy umiestňovať mimo zastavané územie mesta. 
RIP zariadenia na stavbách sa musia prispôsobiť ich architektúre a nesmú rušiť základné členenie 
priečelia a strešného plášťa alebo jeho charekteristické detaily.  
 
 
 
 
 

V Seredi, dňa 15.04.2014 
 
 
 
 
 

Príloha: 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Konceptu Územného plánu mesta Sereď 

 

 

 

 

 

 
Spracovala :  Ing. Anna Halabrínová 
                         vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku               
                          odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD  
  
 
 
 
 
 

 


