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Číslo 
PRIP. 

 
ÚČASTNÍK  PROCESU 

PREROKOVANIA   

 
ČÍSLO LISTU 

 
STANOVISKÁ, PRIPOMIENKY UPLATNENÉ PRI VEREJNOM PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚPN-M SEREĎ 

DOŠS, DSK, DO, DPO 

ROZHODNUTIE ORGÁNU ÚZEMN0HO 
PLÁNOVANIA (MsZ V SEREDI) O 

STANOVISKU, PRIPOMIENKE 

1 
 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, sekcia záležitosti 
EU a zahraničných vzťahov, 
odbor rozvoja dopravnej 
infraštruktúry, oddelenie 
dopravného modelovania 
a infraštruktúry, 
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 
100, 810 05 Bratislava  
- DOŠS 

20302/2014/B211-SZEÚ/51744 
zo dňa 22.08.2014 
 
 
Záznam z prerokovania 
stanoviska zo dňa 12.11.2012 

Pripomienky a požiadavky k ÚPN-M Sereď z hľadiska cestnej infraštruktúry: 
1/1 V návrhu  ÚPN-M   Sereď  je  rešpektovaný   návrh  nového  usporiadania   cestnej  siete v riešenom  území, ktorý  bol 
vypracovaný  v súvislosti s prípravou  stavby "Cesta  I/75 Galanta-obchvat", ktorého  l. a 2. stavba sa v súčasnosti  
realizuje; 

 
Berie na vedomie  

1/2 Návrh   usporiadania  cestnej   siete   a zásady   jeho   konečnej   verzie   boli   schválené dotknutými orgánmi  a 
organizáciami. V zmysle  uvedeného  je navrhnuté  pretriedenie cesty I/62 v úseku od križovatky s cestou I/75 po Šoporňu  
(križovatka  s R1) na cestu II/573. Nové vedenie  cesty I/62 je navrhnuté  odklonom  v križovatke  ciest I/62 a I/75 pri   
Sládkovičove  po   novovybudovanom   obchvate    Galanty   a peážnym   úsekom s cestou  II/507 sa pripája na R1. 
Uvedeným  riešením  sa cesta I. triedy dotýka územia mesta len okrajovo; 

 
Berie na vedomie  

1/3 K požiadavke riešiteľa  na  str. 66  - "ÚPN-M  Sered' preberá  návrh  na  presmerovanie cestného  ťahu  cesty  I/62  v 
Seredi, žiada  navrhovateľa  - SSC  Bratislava  spracovať model   dopravnej   záťaže   postihujúci   dopravné   dopady   na  
cesty   II/507   a II/573 (v návrhu  ÚPN  nesprávne  uvedené  číslo  II/730)  vyplývajúce   z nového   trasovania cesty I/62" -  
uvádzame, že k predmetnej  žiadosti  sa SSC vyjadrila v pripomienkach ku konceptu  riešenia  ÚPN-M Sereď,    list č. 
5571/2013/2320/37425 zo  dňa 21. 10. 2013,  v ktorom  uvedenú  požiadavku  neakceptuje, pretože  dopravný  model  má 
byť súčasťou   dopravného  generelu  mesta,  na  základe  ktorého  je  potrebné  vypracovať dopravnú časť ÚPN; 

 
Akceptuje 

1/4 v grafickej  časti- výkres širších vzťahov- je potrebné doplniť triedy a čísla ciest. Akceptuje 
1/5 Zároveň  žiadame  rešpektovať predchádzajúce stanoviská SSC list č. 4143/2011/3120/37507 zo  dňa  9. 11.2011,adresovaný 
mestu  Sereď a  list  č. 5571/2013/2320/37425  zo dňa 21. 10. 2013. 

Akceptuje 

1/6 Návrh  ÚPN-M  Sereď  je  potrebné  odsúhlasiť  s Úradom  Trnavského  samosprávneho kraja Trnava. Berie na vedomie  
Pripomienky a požiadavky k ÚPN-M Sereď z hľadiska rýchlostnej cesty R1: 
1/7 Z hľadiska  prípravy  a prevádzky  rýchlostných ciest  k uvedenému  materiálu  nemáme pripomienky. Vo všeobecnosti 
z hľadiska  prevádzky  príslušných  častí  rýchlostnej cesty R1 požadujeme rešpektovať: 

 
Berie na vedomie  

1/8 zákon  č. 135/1961 Zb.  o pozemných  komunikáciách (cestný  zákon)  v znení neskorších predpisov  (zákaz  činností  v 
ochrannom  pásme, zvláštne  užívanie, umiestňovanie reklám, zákaz napájania komunikácií na rýchlostné cesty a pod.); 

Akceptuje 

1/9 majetkové  hranice Národnej  diaľničnej spoločnosti, a. s.; Berie na vedomie 
1/10 nerozširovanie  zastavaného  územia  mesta  do  platného  ochranného  pásma  rýchlostnej cesty R1  (priemyselné parky, 
rekreačné a oddychové aktivity a pod.), ktoré je umiestnené na obidvoch stranách rýchlostnej cesty R1  a to 1OO m od osi 
priľahlého jazdného pásu; 

Berie na vedomie  
zastavané  územie  je  prevzaté zo súčasne 
platného  ÚPN-M Sereď  a vydaných ÚR  

1/11 nebudovanie   sídelných zón   v blízkosti rýchlostnej cesty  Rl z dôvodu   možných negatívnych vplyvov z cestnej premávky na 
rýchlostnej ceste; 

Akceptuje 

1/12 zákaz   budovania  čerpacích   staníc  pohonných   hmôt,  motorestov   a iných   zariadení pre  motoristov s priamym 
prístupom na rýchlostnú cestu. 

Akceptuje 

1/13 Dopravnú časť územno-plánovacej dokumentácie žiadame spracovať autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby. Akceptuje 
Pripomienky a požiadavky k ÚPN-M Sereď z hľadiska železničnej infraštruktúry: 
1/14 Katastrálnym územím mesta Sereď prechádza dvojkoľajná, elektrifikovaná železničná trať  Leopoldov - Galanta a 
jednokoľajná  elektrifikovaná  trať Sereď - Trnava. Z hľadiska Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) žiadame: 

 
Berie na vedomie  

1/15 zachovať   existujúce   objekty   a   zariadenia   ŽSR,   ako  aj   zachovať   dostupnosť a prepojenie  na  infraštruktúru  
mesta.  Všetky  novobudované  kríženia  komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové; 

Akceptuje 

1/16  novonavrhované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať z ekologického hľadiska v takej 
vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej 
prevádzkou železničnej  dopravy, v zmysle  právnych  predpisov  platných pre príslušné objekty, stavby  a územia. V prípade ich 
umiestnenia  v ochrannom pásme dráhy požadujeme zabezpečiť  opatrenia  na  elimináciu  nepriaznivých  účinkov železničnej  
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií, prašnosti a pod.; 

 
Akceptuje 

1/17  rešpektovať  pre stavby  v obvode  dráhy  a v  ochrannom  pásme dráhy  ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
v znení neskorších predpisov. 

Akceptuje 

 
2 Ministerstvo obrany SR, 

Agentúra   správy majetku, 
Krížna 42, 832 47 Bratislava  
- DOŠS 

ASM-90-1646/2014 
zo dňa 05.08.14 

2/1 V zmysle  zákonného  ustanovenia §  7 zákona  č. 319/2002  Z. z. o obrane Slovenskej republiky  v znení neskorších 
predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a  s tavebnom  poriadku   v znení   neskorších  predpisov   a  
ako  odborná  zložka  oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme 
stanovisko  z hľadiska záujmov obrany štátu k predloženej územnoplánovacej dokumentácie.   
Vojenská   správa   má   pripomienky,   lebo   v riešenom   území   má   zvláštne   územné požiadavky. Požadujeme  zachovať    
vojenské  objekty v riešenom  území  mesta  a rešpektovať  ich ochranné pásma. 
Vojenské   objekty   budú   aj   naďalej   dlhodobo   využívané   ozbrojenými   silami,  je nevyhnutné rešpektovať ich ochranné 

 
Akceptuje 
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pásma  a   túto skutočnosť je treba zohľadniť aj pri riešení celkovej koncepcie dopravy na území  mesta. 
Zároveň žiadame  dodržať  požiadavky uvedené v stanoviskách  MO SR č. SAMaV -2914/2011 zo dňa 30.11.2011, č. SAMaV- 
1650/2012 zo dňa 18.7.2012 a č. ASM- 90- 2014 zo dňa 30.1.2014. 
č. SAMaV -2914/2011 zo dňa 30.11.2011, č. SAMaV- 1650/2012 zo dňa 18.7.2012 a č. ASM- 90- 2014 zo dňa 30.1.2014.  

 
3 Ministerstvo ŽP SR, odbor 

štátnej geologickej správy, 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava  
- DOŠS 

3517/2014-7.338366/2014 
zo dňa 19.08.2014 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej   republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len "ministerstvo") na 
základe  Vášho oznámenia  o začatí prerokovania  návrhu územného plánu mesta Sereď  Vám podľa§ 15 ods. l a ods. 3  
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský   zákon)  v znení  neskorších     predpisov,  §  20  a§ 
23  ods.   16  zákona  č.  569/2007   Z. z. o geologických  prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela 
nasledovné stanovisko: 
3/1 V katastrálnom  území  mesta  Sereď  (ďalej  len "predmetné  územie")  sa  nachádza prieskumné územie  (PÚ)  "Trnava- 
horľavý zemný plyn" určené pre držiteľa prieskumného  územia NAFTA, a. s., Bratislava  s platnosťou do 31. 03. 2018. 
Ministerstvo  je  dotknutým   orgánom  v územnom  konaní  podľa  §  23  ods.  16  geologického zákona. 
Nakoľko podľa § 22 ods. l geologického zákona m ôže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 
12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky   č.   55/2001   Z.  z.   o územnoplánovacích  
podkladoch   a územnoplánovacej   dokumentácii vyznačiť  hranice prieskumných území v územnoplánovacej  dokumentácii. 

 
 
Akceptuje 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2 V  predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. 
Ministerstvo  odporúča   uvedené  skládky  odpadov  dostatočne  zohľadniť  v územnoplánovacej dokumentácii. 

Akceptuje 

3/3 V predmetnom  území sú na základe  výpisu z Informačného systému  environmentálnych záťaží evidované  
environmentálne záťaže: 
         Názov EZ: GA (007) l Sereď- západ- ČS PHM              
      Slovnaft 

Názov lokality: západ- ČS PHM Slovnaft Druh činnosti: čerpacia  stanica PHM Stupeň priority: v 
registri  nie je uvedené 

        Registrovaná ako: 
      C sanovaná/rekultivovaná  lokalita 

 
Akceptuje 

3/4 V predmetnom  území je evidované zosuvné  územie (svahová  deformácia) tak, ako je zobrazené na  priloženej mape. 
Ministerstvo žiada  evidované zosuvné  územie  vymedziť  ako  plochu  vyžadujúcu zvýšenú  ochranu  podľa  § 12  ods.  4 
písm.  o) Vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  Slovenskej republiky   č.  55/2001   Z.  z.  o územnoplánovacích  
podkladoch   a územnoplánovacej  dokumentácii   a vyznačiť v  územnoplánovacej dokumentácii. 
Podľa   §  20  ods.   3  geologického  zákona   mm1sterstvo  vymedzuje  ako   riziká  stavebného využitia  územia   výskyt  
aktívnych  zosuvov. Vhodnosť a podmienky     stavebného využitia  územia s výskytom       potenciálnych        a 
stabilizovaných      zosuvov      je       potrebné       posúdiť       a overiť inžinierskogeologickým  prieskumom.  Územia   s 
výskytom   aktívnych   svahových  deformácií   nie  sú vhodné  pre stavebné  účely.  Orgány  územného  plánovania  sú podľa  
§ 20 ods.  l  geologického  zákona povinné  v textovej  a grafickej  časti  územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť  výsledky  
geologických prác,   v konkrétnom   prípade   výsledky   inžinierskogeologického  prieskumu   spracované  v záverečnej 
správe: Atlas máp stability  svahov  SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorá je voľne prístupná  na 
Štátnom  geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas 
st  sv. 

 
Berie na vedomie 
Na území  mesta  Sereď  nie  je zosuvné 
územie 

 
4 Ministerstvo ŽP SR, Sekcia 

ochrany prírody a  tvorby  
krajiny,  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 
35 Bratislava  
- DOŠS 

  
Nevyjadril sa  
Návratka prevzatá 01.08.2014 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
5 Ministerstvo hospodárstva SR, 

odbor koordinácie a záležitostí 
EÚ, Mierová 19, 827 15 
Bratislava  
- DOŠS 

22484/2014-1100-37349 
zo dňa  22.08.2014 

5/1 V nadväznosti na Vašu žiadosť č. 14057/ÚPaSP 574/2014  z 01. 08. 2014 o stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii 
"Územný plán mesta Sereď'  - Návrh" v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších  predpisov (stavebný zákon)  Vám  oznamujeme,  že  k uvedenému materiálu  uplatňujeme  nasledovné  
pripomienky a podnety: 
Odporúčame  na  str.  8  aktualizovať  súpis  územnoplánovacích  a iných  podkladov a v nadväznosti na to  aj  údaje v 
územnoplánovacej dokumentácii,  napr. odrážku Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007- 2013, 2005 
naviazať na nový programovací dokument  pre  nasledujúce   obdobie  "Partnerská  dohoda  SR   na  roky  2014-
2020“http://www.partnerskadohoda.gov.skl,  a  pod. aj  pri  ostatných  strategických  dokumentoch a programoch. 

 
Akceptuje 

5/2 Z hľadiska kompetencií Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR") dávame do pozornosti v súčasnosti  pripravený 
strategický dokument "Energetická  politika Slovenskej republiky", kde sú uvedené  najdôležitejšie projekty v rámci SR, 
ktorý  bude po schválení vládou SR k dispozícii aj na webovom sídle MH SR. Pri vypracovávaní ÚP je potrebné dbať na súlad s 

 
Berie na vedomie  

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas
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platnou energetickou legislatívou SR. Zároveň upozorňujeme, že toto  s tanovisko nenahrádza osvedčenie na výstavbu 
energetického zariadenia. 

 
6 TTSK, sekcia hospodárskej 

stratégie, odbor územného 
plánovania a životného 
prostredia, P.O.BOX 128, 
Starohájská 10, 917 01 Trnava  
-DSK 

02135/2014/OUPZP-012/So 
zo dňa 28.08.2014 

Pri budúcich rozvojových plánoch rešpektovať záväzné regulatívy záväznej časti ÚPN VÚC Trnavského kraja:· 
6 / 1 rešpektovať pri ďalšom  urbanistickom rozvoji územia PPF ako jeden z limitujúcich faktorov tohto rozvoja 

Berie na vedomie 

6 / 2  stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd, najmä pôd pod závlahami, pod vinohradov a pôd najlepších bonít a ochranu 
v ý m e r y  a kvality pôdy uskutočňovať nielen ako ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu, a l e  a j   ako súčasť ochrany 
prírodného a životného prostredia. 
Po  oboznámení sa  s predkladaným  dokumentom  "Územný  plán  mesta  Sereď'  môžeme konštatovať, že v jeho návrhu boli 
prevzaté zámery z nadradenej dokumentácie; preto TTSK -  odbor  územného  plánovania  a. životného  súhlasí s 
predkladaným dokumentom a nemá k nemu pripomienky. 

 
 
Berie na vedomie 

 
7 TTSK, sekcia hospodárskej 

stratégie, odbor dopravnej 
politiky, P.O.BOX 128, 
Starohájska 10, 917 01 Trnava  
- DSK 

02135/2014/OUPZP-012/So 
zo dňa 28.08.2014 
 
 
Záznam z prerokovania 
stanoviska zo dňa 12.11.2012 

7/1 v návrhu   sa  uvažuje s preložením cesty  č.  III/5134 mimo centrum  mesta.  Preložka  je lokalizovaná  pozdĺž  
železničnej trate s vyústením  na   Železničnú  ulicu. Upozorňujeme, že navrhovaná  preložka  cesty  III.  triedy nie je v súlade 
so  záväznou  časťou Ú zemného  plánu Veľkého územného celku Trnavského samosprávneho kraja. 

 
Berie na vedomie, dohodnuté 

7/2 rešpektovať    trasu    existujúcich   ciest     II.    a III.    triedy    vo    vlastníctve    Trnavského samosprávneho kraja, ktoré 
prechádzajú  riešeným územím. Ide o cesty č. II/507,  č. II/573,  č. III/5137, č. III/5134, č. III/05128 a č. III/05180.· 

Akceptuje 

7/3 rešpektovať ochranné  pásmo  cesty II. triedy 25 m   a  III.  triedy 20 m  od osi vozovky  na obidve strany  mimo 
zastavané  územie obce v zmysle zákona č .  135/1961  Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov 

 
Akceptuje 

7/4 rešpektovať  v ýhľadové   šírkové   usporiadanie   cesty   II.   triedy   mimo   zastavané   územie v kategórii C 9,5/70  v 
zmysle STN 73 6101  

 
Akceptuje 

7/5 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. Triedy v zastavanom území v kategórii MZ12(11,5)/50, resp. MZ 
8,5/50  (funkčná trieda B2) v zmysle STN 736110 

 
Akceptuje 

7/6 rešpektovať  v ýhľadové   šírkové   usporiadanie   cesty   II.   triedy   mimo   zastavané   územie v kategórii C 7,5/70  v 
zmysle STN 73 6101  

 
Akceptuje 

7/7 rešpektovať  výhľadové  šírkové usporiadanie  cesty II_. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 12(11,5)/50, resp. MZ 
8,5(50 (funkčná trieda-B2) v zmysle STN 73 6110 

 
Akceptuje 

7/8 rešpektovať výhľadové   šírkové   usporiadanie   cesty  I I .  triedy v zastavanom území v kategórii  MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 
7,5/40 (funkčná trieda B3) v zmysle STN 73 6110 

 
Akceptuje 

7/9 všetky  prípadné  zásahy  (technické,  prevádzkové,  vlastnícke),  vyplývajúce  z predmetného návrhu  do  ciest  II  a III.  
triedy,  požadujeme  samostatne  rozpracovať  v ďalších  stupňoch projektovej   dokumentácie v zmysle  platných  STN  
vrátane  nových  dopravných  napojení. Zároveň    je   potrebné   presne   vyšpecifikovať   kapacitné   potreby   navrhovaných    
lokalít z hľadiska dopravy 

 
Berie na vedomie  

7/10 v prípade zvýšenej  dopravnej intenzity na cestách II. a III.. triedy z dôvodu  výstavby nových lokalít požadujeme  v 
ďalších stupňoch dokumentácie vypracovať aj posúdenie intenzity dopravného   zaťaženia   na  uvedených  cestách,   ktoré  
prechádzajú   riešeným   územím. ·Na základe  tohto  posúdenia  budú  v rámci  širších  súvislostí  stanovené  aj  prípadné  
potrebné stavebné úpravy týchto ciest (rozšírenie, spevnenie  podložia a pod.). 

 
Berie na vedomie  

 
8 Okresný úrad Trnava , odbor 

výstavby a bytovej politiky, 
Kollárová 8 Trnava  
- DOŠS 
 
 

OU-TT-OVBPI-2014/018637/Há 
zo dňa 12.09.2014 

8/1 V predkladanom materiáli sú spracované požiadavky na obsah návrhu územného plánu obce v zmysle § 12 vyhlášky MŽP SR č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (textová časť, záväzná časť a grafická časť), 
hlavným cieľom územného plánu je zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj mesta a jeho katastrálnych území 
v etapách do roku 2018 a do roku 2025, 

 
Berie na vedomie  

8/2 v záväznej časti požadujeme spresniť termín „prípustná doplnková funkcia", či môže byť samostatná alebo ako súčasť objektov 
s hlavným funkčným využitím, 

Akceptuje 
„samostatná a aj ako súčasť objektov“ 

8/3 ďalej upozorňujeme mesto Sered' na rešpektovanie koridoru pre verejnoprospešnú stavbu „Vodné dielo Sereď - Hlohovec", Akceptuje 
8/4 žiadne pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Návrh·" nemáme, v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné 
pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byt' informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 
ods. 7 stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho orgánu územného 
plánovania, 
pred predložením ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Návrh" mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Sereď povinné 
požiadať tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN mesta podľa§ 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPN v celom rozsahu 
neplatný, k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Sereď v zastúpení primátorom mesta 
podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými 
právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže byt' zápisnica z prerokovania, prípadne 
fotokópie stanovísk) – fotokópie doručeniek, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh všeobecne záväzného právneho 
predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny, stanovisko regionálneho 

 
Berie na vedomie  
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úradu verejného zdravotníctva, súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. 
Vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, dohodu medzi Mestom Sereď v zastúpení primátorom 
mesta a osobou odborne spôsobilou na obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa. 

 
9 Okresný úrad Trnava, odbor 

starostlivosti o životné 
prostredie, Kollárová 8, 917 
01 Trnava    
- DOŠS 

  
Nevyjadril sa  
Návratka prevzatá 05.08.2014 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
10 
 

Okresný úrad Trnava, odbor 
starostlivosti o životné 
prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP 
kraja, Kollárová 8, Trnava   
- DOŠS 
 

OU-TT-OSZP1-2014/018293-Pt 
zo dňa 08.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U-TT-OSZP1-2014/018293-Pt-2 
zo dňa 20.11.2014 
 
 

10/1 V návrhu ÚPN-O nie sú adekvátne zohľadnené možnosti reálneho poškodenia prírodných hodnôt významných 
krajinných prvkov realizáciou jednotlivých rozvojových zámerov v rámci zastavaných území ohľadne vplyvu  rozvojových  
zámerov  na mikroklimatické  zmeny (možné vysušovanie  vďaka enormnému  nárastu   spevnených plôch a odvodnených 
striech), na ktoré predložený materiál nedáva adekvátnu odpoveď a riešenia (likvidácia zrážkových vôd odvedením do 
kanalizačnej  siete). 

 
Akceptuje 

10/2 Ďalším nedostatkom sú navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné 
prostredie, ktoré sú prevzaté z KEP, ale neobsahujú konkrétne územné a organizačné opatrenia na elimináciu dopadov 
jestvujúcich ekologických záťaží z minulosti, ani zmierňujúce opatrenia územného charakteru na zmiernenie vzájomného 
vplyvu funkčne nezlučiteľných aktivít (priemysel - bývanie, priemysel - rekreácia atď.), návrhom patričnej izolačnej zelene v 
rámci zastavaného územia priemyselných parkov zo strany, kde susedia s jestvujúcimi alebo navrhovanými obytnými územiami. 

 
Akceptuje 

Okresný úrad Tmava, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny požaduje doplniť návrh ÚPN-O o 
nasledujúce požiadavky :   
10/3 Grafické zobrazenie území kompenzačných opatrení, ktoré sa navrhujú v odporúčaní „Záverečného stanoviska č.6224/200/-
3.4/mv vydaného Ministerstvom životného prostredia SR" v rámci realizácie VD Sereď - Hlohovec.  

Dohodnuté - netrvá  na požiadavke – list. 
č. OU-TT-OSZP1-2014/018293-Pt-2 zo dňa 
20.11.2014 
 

10/4 Navrhnúť  opatrenia  na  elimináciu  možnosti  reálneho  poškodenia  prírodných hodnôt  významných  krajinných  prvkov  
realizáciou jednotlivých  rozvojových zámerov v rámci zastavaných území, ohľadne vplyvu rozvojových zámerov na 
mikroklimatické zmeny (možné vysušovanie vďaka enormnému nárastu spevnených  plôch  a odvodnených  striech), s 
návrhom  opatrení  na  zachovanie alebo zvýšenie retenčných možností krajiny na zachycovanie a lokálnu distribúciu zrážkových 
vôd. 

 
Akceptuje 

10/5 V nasledujúcej fáze ÚPN-O navrhnúť účinné a konkrétne územné opatrenia (líniová zeleň v podobe ú činných 
vetrolamov okolo telesa skládky), ako aj organizačné opatrenia na elimináciu dopadov jestvujúcich ekologických záťaží z 
minulosti (kto, za aký čas a z akých finančných zdrojov vykoná plánovanú rekultiváciu skládky luženca a ostatných 
negatívnych prvkov), ako aj zmierňujúce opatrenia územného charakteru na zmiernenie vzájomného vplyvu funkčne 
nezlučiteľných aktivít (priemysel - bývanie, priemysel - rekreácia atď.), návrhom patričnej izolačnej zelene v rámci 
zastavaného územia priemyselných parkov zo strany, kde susedia s jestvujúcimi alebo navrhovanými obytnými územiami 
a bezpodmienečne zachovať a nezasahovať do súčasne zachovaného lesného pôdneho fondu. 

 
 
Berie na vedomie 

 Taktiež požadujeme doplniť navrhované  záväzné  regulatívy  územného  rozvoja mesta Sereď o nasledujúce požiadavky: 
10/6 územné vymedzenie priestoru pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z RÚSES, biocentrá, biokoridory  a interakčné prvky ÚSES u   
navrhujeme konkretizovať v plošných,  alebo pásových  výsadbách  stromov  s krovitým  podrastom,  alebo v trvalých trávnych 
porastoch, 

 
Akceptuje 

10/7  územné vymedzenie priestoru účelovej izolačnej zelene, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z 
charakteru funkcie z hľadiska priestorovej blízkosti nezlučiteľné (bývanie kontra výroba, doprava kontra rekreácia atď.) 

Akceptuje  

10/8  vylúčiť likvidáciu už jestvujúcej krajinnej zelene, pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných 
výrobných areáloch, požadovať aby boli vypracované, realizované a patrične udržiavané aj sadové úpravy, 

Berie na vedomie 

10/9 územné  vymedzenie  priestoru  na  ozelenenie  poľných  ciest, Akceptuje  
10/10 vytvorenie takého usporiadania pozemkov v rámci novo navrhovaných obytných zón, plôch služieb, obchodu a výroby 
ktoré by umožňovalo vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej zelene so stromami a kríkovými porastmi, bez územného konfliktu s 
navrhovanými a jestvujúcimi vedeniami inžinierskych  sietí, 

 
Akceptuje 
 

10/11 Územné vymedzenie priestoru na vytvorenie  polyfunkčnej  krajinnej zelene, (prvky ÚSES a vetrolamov, sprievodná a izolačná 
zeleň poľných ciest, ostatných cestných komunikácií ako i výrobných areálov) 

Akceptuje 

10/12 keď v rámci rozvojových zámerov je nutné odstraňovanie drevitých porastov rastúcich mimo les, navrhujeme za ne 
požadovať náhradnú výsadbu alebo finančnú kompenzáciu určenú na rozvoj mestskej zelene, vo výške spoločenskej hodnoty 
vyrúbaných porastov, znížených o spoločenskú hodnotu drevín navrhovaných sadových úprav. 

Berie na vedomie 

10/13 čo sa týka umiestnenia stavby VD Sereď-Hlohovec, akceptujeme, že v platnom územnom rozhodnutí o umiestnenie stavby sa 
uvádza  Záverečné  stanovisko vydané MŽP SR zo dňa 15.01.1999, a teda netrváme na grafickom zobrazení území kompenzačných 
opatrení, ktoré sa navrhujú v odporúčaní „Záverečného stanoviska č. 6224/200/-3.4/mv vydaného MŽP SR lizácie VD Sereď-
Hlohovec 

Berie na vedomie 
 

10/14 V ostatných bodoch uvádzate, že naše požiadavky sú už v návrhu ÚPN-O Sereď premietnuté a sú teda aj akceptované, resp. Berie na vedomie 
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 niektoré požiadavky môžete len zobrať na vedomie, nakoľko nie sú predmetom ÚPD v zmysle platných právnych predpisov. K 
tomuto uvádzame, že na týchto pripomienkach netrváme. 

 

 
11 Okresný úrad Trnava, odbor 

opravných prostriedkov , 
referát pôdohospodárstva, 
Vajanského 22, Trnava   
- DOŠS 

OU-TT-OOP4-2014/020704 
zo dňa 25.09.2014 

11/1 Stanovisko  - súhlasí s realizáciou  zámeru  v  rámci  návrhu Územného plánu mesta  Sereď Berie na vedomie 
 

OU-TT-OOP4-2014/023679 
zo dňa 27.10.2014 

11/2 súhlas  na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely v zmysle § 13 ods. 2 a § 14 zákona č. 220/2004 Z. z.  
Súhlas  udeľujem  za dodržania nasledovných  podmienok:  
1. Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky a jej umiestnenie určí Okresný úrad 
Galanta, pozemkový a lesný odbor.  
2. Pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor o trvalé odňatie 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. spolu s geologickým plánom na 
odčlenenie pozemkov určených na zástavbu.  
3. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 12 ods. 2 písm. 1) zákona č. 220/2004  Z.z. rozhodne o výške odvodu 
za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z o odvodoch za odňatie  a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy ( ďalej len Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z.z.“). 
4. Pri realizácii záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel  minimalizovať jej zábery, nenarušovať organizáciu 
poľnohospodárskej pôdy v poľnohospodárskej krajine, neobmedzovať obrábateľnosť a prístupnosť pozemkov, zabraňovať drobeniu 
pozemkov.  
5. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v rozhodnutí o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky 
účel stanoví Ďalšie podmienky a úlohy, ktoré nie sú uvedené v tomto súhlase.  

 
Akceptuje 

 
12 Okresný úrad Trnava, odbor 

cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Kollárová 8, 
Trnava  
- DOŠS 

U-TT-OCDPK-D/2014018176/Ja 
zo dňa 12.08.2014 
 
 
 
Záznam z prerokovania 
stanoviska zo dňa 12.11.2012 

12/1 Ako cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov k Vašej žiadosti o stanovisko k navrhovaným zmenám zaujímavé následné stanovisko: 
- ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď a Správe o hodnotení  strategickom dokumentu Územný plán mesta Sereď sa tunajší 
úrad vyjadril listom č. D/2013/00966/Si/DA9 zo dňa 10.10.2013,  
- k predloženému materiálu máme rovnaké pripomienky, aké sme vzniesli v predchádzajúcom  stanovisku. 

 
 
Berie na vedomie 

12/2  stanovisko z rokovania  zo dňa 12.11.2012 :  
Označenia ciest zosúladiť s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa, ÚPN VÚC TTSK, ochranné pásma ciest budú 
rešpektované.   

 
Akceptuje 

 
13 
 

Krajský pamiatkový úrad 
Trnava  
- DOŠS 

KPUTT-2014/2724-5/56340/Pe 
zo dňa 02.09.2014 

13/1 Súhlasí s podmienkami: V súvislosti s novelou č. 104/2014 pamiatkového zákona účinnou od 01.07.2014  (v zmysle§ 27 odst. 
2) žiadame do návrhu zapracovať nasledovné: 

Akceptuje  

1 3/2 Do  č a s t i  B.10.3  Krajinnoekologické   opatrenia  - Opatrenia   na  ochranu  kultúrno historických zdrojov žiadame 
zapracovať na  tabuľku (str.61) text: 
V bezprostrednom okolí nehnuteľných kultúrnych pamiatok, v okruhu desiatich metrov, nemožno v zmysle § 27 odst. 2 
pamiatkového zákona vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnych 
pamiatok. 

 
 
Akceptuje 

13/3 do časti C.1.1(7) Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt žiadame zapracovať na záver kapitoly 
(s.126) podmienku: 
V zmysle § 27 odst. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú 
činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty  kultúrnej  pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od .nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od 
obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku,  ak je nehnuteľnou  
kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

 
 
Akceptuje 

 
14 Krajské riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného 
zboru, Vajanského 22, Trnava  
- DOŠS 

KRHZ-TT-OPP-453-001/2014 
zo dňa 06.08.2014 

14/ 1 žiada zapracovať do návrhu ÚPNM Sereď  pripomienku : 
Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z.z.  o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

 
 
Akceptuje 

 
15 Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, Hodská 
2352/62, Galanta  
- DOŠS 

1240/2014Pa 
zo dňa 29.09.2014 
 
 

15/1  Záväzné stanovisko: 
žiadosti sa vyhovuje a s návrhom ÚPN M Sereď sa súhlasí. 

Berie na vedomie 

15/2 V súlade  s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z.  O pohrebníctve, rozšírenie existujúceho pohrebiska (plocha ZC 02) 
navrhnúť tak, aby jeho ochranné pásmo nezasahovalo  do existujúcej priemyselnej  zóny zastavanej  budovami. 

Dohodnuté  v stanovisku  č. 75/2015Pa  
zo dňa 28.012015 

15/3 Pri umiestňovaní budov do ochranného pásma pohrebiska postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. O 
pohrebníctve. V ochrannom pásme pohrebiska  sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú 
služby súvisiace  s pohrebníctvom. 

Akceptuje 
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75/2015 Pa zo dňa 28.01.2015 15/4  Súhlasí  s  návrhom  ÚPN-M Sereď Berie na vedomie 

 
16 Regionálna veterinárna 

správa a potravinová správa,  
Hodská 353/19, Galanta  
- DOŠS 

1221/2014 
zo dňa 13.08.2014 

16/1 Týmto   Vám   oznamujeme,  že  v predmetnom   katastrálnom   území   nie  sú  dotknuté záujmy RVPS Galanta. 
Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť požiadať RVPS Galanta o záväzný  posudok v územnom,   stavebnom  a 
kolaudačnom  konaní   v zmysle    §  44   zákona   39/2007 Z.  z. o veterinárnej starostlivosti. 

 
Berie na vedomie  

 
17 Okresný úrad Galanta, odbor 

cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii, Nová doba 
1408/31,   Galanta  
- DOŠS 

UO-GA-OCDPK-2014/008122 
zo dňa 22.08.2014 

17/ 1 Návrh    územnoplánovacej    dokumentácie     mesta    Sereď,    zabezpečuje     územné a technické podmienky pre rozvoj 
mesta a jeho katastrálnych území v etapách do r. 2018 a do r. 2025. 
S predloženým  návrhom územného plánu mesta  súhlasíme. 

 
Berie na vedomie  

 
18 
 

Okresný úrad Galanta, odbor 
 krízového riadenia, Nová 
doba 1408/31, Galanta 
- DOŠS 

OU-GA-OKR-2014/008708-2 
zo dňa  27.08.2014 

18/1 Za účelom vytvorenia  podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku a na utváranie predpokladov  na  
znižovanie  rizík  a následkov  po  vyhlásení  mimoriadnej   situácie  a v čase  vojny a vojnového stavu   je potrebné  v rámci  
spracovania  následných  stupňov  projektovej  dokumentácie podrobnejšie rozpracovať  a konkretizovať ochranu obyvateľstva 
mesta ukrytím s dôrazom na nové rozvojové oblasti. 
Pri riešení úloh na tomto  úseku treba dodržiavať zásady vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach   na   
zabezpečenie   stavebnotechnických  požiadaviek   a technických   podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších 
predpisov, pričom sa jedná o určenie druhov, počtov a  kapacít ochranných stavieb ako aj ich  umiestnenie v stavbách  (§ 
4 ods. 2,3, 4 a 5 citovanej vyhlášky MV SR) . 
Uvedené  požiadavky  treba  do  územnoplánovacej  dokumentácie  zapracovať  tak,  ako je to stanovené v §12 ods.4 písm. l, 
vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích  podkladoch a územnoplánovacej  dokumentácii, kde do časti 
verejného dopravného  a technického  vybavenia  sú zahrnuté aj ochranné stavby  civilnej  ochrany  obyvateľstva v zmysle 
§139a ods. l0, písm. m, zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.. 

 
 
Akceptuje 

 
19 Okresný úrad Galanta, odbor 

starostlivosti o ŽP 
Nová doba 140/31 Galanta -  
- DOŠS 

  
Nevyjadril sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
20 Obvodný banský úrad 

Bratislava, Mierová 19, 
Bratislava - DOŠS 

 Nevyjadril sa  
Návratka prevzatá 05.08.2014 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
21 Okresný úrad Galanta, 

pozemkový a lesný odbor, ul. 
29. augusta č. 10, Galanta 
- DOŠS 

OU-GA-PLO-2014/008180-02 
zo dňa 13.08.2014 
 
 
 
 
 
OU-GA-PLO-2014/009217-002 
zo dňa 17.09.2014 

21/1 Z hľadiska  ochrany poľnohospodárskej pôdy nemáme námietky, p1i dôslednom dodržaní príslušných ustanovení zákona 
č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Upozorňujeme,   že  podľa  §  17  ods.  l  zákona  o ochrane  poľnohospodárskej  pôdy  na nepoľnohospodárske účely možno 
použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.  Takéto rozhodnutie  vydáva 
tunajší  úrad, ktorý  je v konaní viazaný  súhlasom  k budúcemu  použitiu  poľnohospodárskej pôdy  na  iné účely udeľovaným 
Okresným  úradom Trnava,  odborom opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva. 

 
Berie na vedomie  

21/2 Zámer sa týka lesných pozemkov. Pred vydaním stavebného povolenie rešpektovať nasledovné podmienky: 
- lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného  hospodárstva, 
po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy    rozhodne o ich dočasnom vyňatí (na dobu najviac 20 rokov) 
alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. V takomto prípade pri spracovaní 
dokumentácie stavieb je investor povinný dbať na ochranu lesných pozemkov a lesných porastov a spracovať sa pri tom ust. § 5 
zákona o lesoch 
- územné rozhodnutie, ktoré sa má  dotknúť lesných pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu lesného 
pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstvo (§6 ods. 3 zákona o lesoch) 
- ochranného pásmo lesa tvoria pozemky tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva §10)   
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesné pozemku (§ 7 zákona o lesoch), je povinná predložiť 
orgánu štátnej správy na úseku lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä: 
1/ návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred  ohrozením a poškodením  
2/ projekt technickej a biologickej rekultivácie  s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného 
pozemku  

 
 
Berie na vedomie 
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3/ harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese, najmä jarného 
zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru . 
Ak o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov žiada iná osoba ako vlastník alebo správca, žiadosť musí obsahovať aj súhlas 
vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie 
vlastníckych práv. Pokiaľ vy prípadným zásahom do integrity lesných pozemkov vznikla škoda na lesnom majetku, orgán štátnej 
správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť v zmysle § 34 zákona o lesoch vykonať opatrenia na nápravu alebo 
uhradiť s tým spojené náklady.  

 
22 Dopravný úrad, divízia 

civilného letectva  Letisko M. 
R. Štefánika, 823 05 
Bratislava  
- DOŠS 

13456/2014/ROP-002/22808 
zo dňa 12.08.2014 

22/1 Dopravný úrad, ako príslušný orgán  štátnej  správy  na úseku  civilného letectva v zmysle  § 28 ods. 3 zákona  č. 
143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký  zákon)  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov   v znení   neskorších 
predpisov Vám  oznamuje, že  z hľadiska záujmov civilného letectva nemá na riešené územie žiadne požiadavky. 

 
Berie na vedomie  

 
23 Obec Šintava   

-DO 
 Nevyjadrila  sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 
24 Obec Vinohrady nad Váhom  

-DO 
 Nevyjadrila  sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 
25 Obec Veľká Mača  

 -DO 
 Nevyjadril a sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 
26 Obec Majcichov  

-DO 
 Nevyjadrila  sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 
27 Obec Hoste 

-DO 
 Nevyjadril a sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 
28 Obec Vlčkovce  

-DO 
578/2014  
zo dňa  11.08.2014 

Obec Vlčkovce nemá  k návrhu "Územný plán mesta Sereď"' žiadne námietky a  pripomienky. Berie na vedomie  

 
29 Obec Križovany   

- DO 
 Nevyjadrila  sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 
30 Obec Šúrovce  

- DO 
 Nevyjadril a sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 

31 Obec Dolná Streda  
- DO 

 Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

Stanovisko  neuplatnené 

 
32 Národná diaľničná 

spoločnosť a.s. Mlynské nivy 
45, 82109 Bratislava 
- DPO   

 Nevyjadril a sa  
Návratka prevzatá  05.08.14 

Stanovisko  neuplatnené 

 
33 Slovenská správa ciest, 

Miletičová 19, Bratislava 
- DPO 

1025/2014/2320/25559 
zo dňa 15.08.2014 
 

33/1 V návrhu  ÚPN  mesta  Sereď  je rešpektovaný  návrh  nového  usporiadania   cestnej  siete v riešenom území, ktorý bol 
vypracovaný v súvislosti s prípravou stavby "Cesta I/75 Galanta obchvat", ktorého 1.a 2. Stavba sa v súčasnosti realizuje. 

Berie na vedomie  

33/2 Návrh usporiadania  cestnej siete a  zásady jeho konečnej verzie boli schválené dotknutými orgánmi  a organizáciami   na  
rokovaní  15.2.2008.  V  zmysle  tohto  návrhu  je  navrhnuté pretriedenie cesty I/62 v úseku od križovatky s cestou I/75 po 
Šoporňu (križ. s R1) na cestu II/573. Nové vedenie cesty I/62 je navrhnuté odklonom v križ. ciest I/62 a I/75 pri Sládkovičove po 
novovybudovanom obchvate Galanty a peážnym úsekom s cestou II 507 sa pripája na R1. Uvedeným riešením sa cesta I. triedy územia 
mesta dotýka len okrajovo. 

 
Berie na vedomie  

33/3 V grafickej  časti - výkres  širších vzťahov  je potrebné  doplniť  označenie  ciest (triedy a čísla ciest). Akceptuje 
33/4 Zároveň žiadame  rešpektovať naše predchádzajúce stanoviská -list č. 4143/2011/3120/37507 zo dňa  
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9.11.2011,  adr. Mestu Sereď a list č. 5571/2013/2320/37425 zo dňa 21.10.2013 adr.   MDVRR SR. Akceptuje 
33/5 Návrh ÚPN mesta Sereď je potrebné odsúhlasiť' s Úradom Trnavského samosprávneho kraja Trnava. S návrhom ÚPN 
mesta Sereď súhlasíme za podmienky rešpektovania  uvedených pripomienok. 

Berie na vedomie  

 
34 Správa a údržba ciest TTSK, 

Bulharská 39, Trnava - DPO  
 Nevyjadrila  sa  

Návratka prevzatá  04.08.14 
Stanovisko  neuplatnené 

 
35 Západoslovenská vodárenská 

spol. a.s. Nitra, Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra  
- DPO  

 Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  05.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
36 Západoslovenská vodárenská 

spol. a.s. Nitra, OZ Šaľa 
- DPO 

 Nevyjadrila  sa  
Návratka  prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
37 Slovenský plynárenský 

priemysel – distribúcia, a.s., 
RC/LC Západ, Mlynské 
nivy44/b, Bratislava   
- DPO  

 Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
38 Západoslovenská distribučná 

a.s. Čulenová 6, Bratislava  
- DPO  

 Nevyjadrila  sa  
Návratka  prevzatá  05.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
39 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 

28, Bratislava  - DPO  
 Nevyjadrila  sa  

Návratka  prevzatá  05.08.14 
 
Stanovisko  neuplatnené 

 
40 Orange Slovensko a.s. 

Metodová 8, Bratislava  
- DPO  

 Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  05.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
41 ŽSR generálne riaditeľstvo, 

odbor stratégie a expertízy, 
Klemensová 8, Bratislava 
- DPO  

309/2014/0420-2 
zo dňa 20.08.2014 

41/1 Odbor  expertízy  GR ŽSR, zastupujúci   ŽSR pri  územnom  plánovaní, územných a  stavebných konaniach, ako dotknutý  
orgán na  základe zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov  a   zákona č. 
513/2009  o dráhach v zmení neskorších predpisov, stanovuje k návrhu ÚPN mesta Sereď z hľadiska rozvojových záujmov ŽSR tieto 
podmienky: 

 
Berie na vedomie  

41/2 Žiadame zachovať  jestvujúce objekty  a zariadenia ŽSR, ako aj zachovať dostupnosť a prepojenie  na infraštruktúru mesta a 
všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové. 

Akceptuje 

41/3 ŽSR  neodporúčajú  novobudované  objekty  priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať z ekologického hľadiska 
v blízkosti železničnej trate  a nezodpovedajú   za prípadné  poruchy  stavieb a škody pri ich výstavbe a prevádzke spôsobené 
železničnou   prevádzkou. V prípade ich umiestnenia v takej  vzdialenosti od železničnej trate, že nie je možné dodržať 
prípustné  hodnoty  hladiny  hluku, spôsobené prevádzkou železničnej dopravy, platné pre  príslušné objekty, stavby a územia,v 
zmysle príslušnej legislatívy, požadujeme zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska 
hluku, vibrácií a pod. na náklady investora v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. 

 
 
Akceptuje 

41/4 Upozorňujeme, že stavby v ochrannom pásme dráhy ( OPD, 60m) podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z 
v znení neskorších predpisov o dráhach a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku.   

 
Berie na vedomie  

 
42 Slovenský vodohospodársky 

podnik š.p. OZ, Povodie Váhu 
Piešťany, Nábrežie I. Krasku 
834/3, Piešťany  
- DPO 

CZ 19885/2014 
zo dňa 19.08.2014 
 
 
 
 
 

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:  

42/1 Katastrálnym územím  obce pretekajú  vodohospodársky významné  vodné toky  Váh, Derňa a odvodňovacie kanále 

Derňodudvážsky a Čepeňský.  Tesne nad mestom Sereď na vodnom  toku Váh sa nachádza    uvažovaný  profil 
pripravovaného vodného diela Sereď - Hlohovec  so stupňom aktuálnosti "A"  
K Zadaniu  pre Územný  plán mesta  Sereď sme sa vyjadrili listom č.CZ20038/2012  zo dňa24,7.2012 a listom č. CZ25748/2012  
zo dňa 1.10.2012, ku Konceptu Územného  plánu mesta Sereď sme sa vyjadrili listom č. CZ25134/2013  zo dňa 18.10.2013. 
Naše stanoviská z uvedených listov  sú v Návrhu UPN viac-menej zapracované  a zostávajú naďalej v platnosti. 

 
Berie na vedomie  
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CZ 8069/2014 
zo dňa 07.11.2014 

42/2 V kap.   B.9.  Záujmy  obrany  štátu,  požiarnej   ochrany   a ochrany  pred  povodňami  je zapracovaná naša  požiadavka· 
na riešenie  odvádzania  dažďových  vôd nasledovne  : odvádzanie dažďových  vôd z nových rozvojových lokalít v západnej  
časti k.ú. po ľavej strane vodohospodársky významného  vodného   toku   Derňa  riešiť   do  vodného  toku  Váh.  V zmysle   
nášho  predošlého stanoviska žiadame doplniť uvedenú požiadavku : 
 V prípade realizácie  rozvojových  zámerov  v lokalite Nový Majer- Sever (57,3 ha) a Nový Majer  -juh (166,2 ha) žiadame  
riešiť  odvádzanie  dažďových  vôd a vôd z povrchového  odtoku  s jedným  zberačom  s dostatočnou  kapacitou  pre celý 
priemyselný  areál a následným  vyústením  do vodného toku Váh". 
V zmysle § 36 odst.13 zákona č. m 364/2004 Z.z. o vodách, vody z povrchového  odtoku majú byť pred odvedením  do 
recipientu zbavené ropných látok, ako aj plávajúcich  a unášaných  väčších častí. Vyššie uvedené je potrebné zapracovať i do 
kap. B.11.2.2. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd, časť Plánovaný stav Urbanistický obvod 5, a bod (4) Zásady a regulatívy pre 
plochy s funkciou výroby a skladov, Záväzná časť. 

 
Dohodnuté  v následnom 
stanovisku - list č.  CZ 8069/2014 
zo dňa 07.11.2014 
Bod 42/8 

42/3 V kap.B.11.2.2.  Odvádzanie a čistenie odpadových vôd časť Plánovaný stav Urbanistický obvod  5. sa navrhuje    v rámci 
odvádzania  dažďových  vôd zo striech,  komunikácií  a spevnených plôch (po prečistení) odvádzať do podložia systémom  
vsakovacích zariadení, resp. ich kombináciou s retenčnými nádržami na dažďové vody a regulovaným odtokom do 
odvodňovacieho kanála Derňa tak, aby sa neprekročila  jeho prietočná kapacita 7m3.s-1. 
S navrhovaným odvádzaním  dažďových  vôd a vôd z povrchového  odtoku do vodného toku Derňa  nesúhlasíme,  odvádzanie  
dažďových  vôd  navrhujeme  odvádzať  vsakom  do podložia, do verejnej kanalizácie, resp. do vodného toku  Váh. 
Vodný  tok Derňa  bol v predbež11om hodnotení  povodňového  rizika  zaradený  medzi oblasti s potenciálne  významným  
povodňovým  rizikom. Pre účely vyhotovenia prvých  plánov manažmentu povodňového rizika  (§ 8,  ods. 7  zákona  č. 
7/2010)  boli  vypracované  mapy  povodňového  rizika a mapy povodňového ohrozenia v mierke 1:50 000. 
V územnoplánovacej  dokumentácií   je   záplavové    územie,   ktoré   zasahuje   do   oblasti navrhovaného priemyselného 
parku zakreslené  a žiadame ho naďalej  rešpektovať. 
V súčasnosti zabezpečuje  správca  vodohospodársky  významných  vodných tokov  (  SVP, š.p., Banská Štiavnica) podrobnejšie 
spracovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika   s kartografickou    interpretáciou   v mierke   1:1O   000   s 
vyznačenou   záplavovou   čiarou, s predpokladaným termínom priebežne do 05/2015. 

 
 
Dohodnuté  v následnom 
stanovisku - list č.  CZ 8069/2014 
zo dňa 07.11.2014 
Bod 42/8 

42/4 Upozorňujeme na rozvojovú lokalitu XA- 3 (vojenské cvičisko) navrhovanú medzi korytom Váhu  a prívodným  kanálom  
navrhovaného  VD  Sereď.  Zdôrazňujeme, že  uvedená  lokalita  sa nachádza v inundačnom  území  rieky Váh, v ktorom v zmysle 
§20 odst.6,7, Zákona č.7/2010 Z,z, o ochrane  pred  povodňami,  je  zakázané  umiestňovať  bytové  budovy,  nebytové  budovy  
okrem ubytovacích zariadení  na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľ adov alebo kvalitu vody, 
ďalej stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, iné stavby, 
objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť a iné činnosti taxatívne stanovené   týmto 
zákonom,  čo žiadame v rámci navrhovaného zámeru rešpektovať. 

 
 
Berie na vedomie 

42/5 Ďalšie  podmienky  budú  stanovené  našou organizáciou   až  na  základe  podrobnejšieho spracovania jednotlivých  
zámerov. 

Berie na vedomie 

42/6 Ďalej žiadame v územnoplánovacej dokumentácií doplniť: 
-   v kap. 8.11.2.3. Vodné  toky  a   C.3.1 Ochranné pásma   časť (6) Vodné toky upraviť a nahradiť Zákon o vodách - Zákon č. 
184/2002 Z.z. v súčasnosti platným Zákonom o vodách č.364/2004Z.z. 
-   v grafických prílohách zakresliť ochranné pásmo vodných tokov. 

 
Akceptuje 

42/7 Akúkoľvek  investorskú  činnosť,   ako   výsadbu  porastov  v blízkosti  vodných  tokov  a ich ochranného pásma, požadujeme 
odsúhlasiť s našou organizáciou. 

Berie na vedomie 

42/8 K Návrhu Územného plánu mesta Sereď sme sa vyjadrili listom č. CZ19885/2014 zo dňa 19.08.2014. 
K odvádzaniu dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku sme sa vyjadrili v rámci kap. B.11.2.2. Odvádzanie a čistenie odpadových 
vôd časť Plánovaný stav Urbanistický obvod 5, kde sa navrhuje v rámci odvádzania dažďových vôd zo striech, komunikácií a 
spevnených plôch (po prečistení) odvádzať do podložia systémom vsakovacích zariadení, resp. ich kombináciou s retenčnými 
nádržami na dažďové vody a regulovaným odtokom do odvodňovacieho kanála Derňa tak, aby sa neprekročila jeho prietočná 
kapacita 7m3.s-1. S navrhovaným odvádzaním dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodného toku Derňa v hore uvedenom 
stanovisku nesúhlasíme, odvádzanie dažďových vôd navrhujeme odvádzať vsakom do podložia, do verejnej kanalizácie resp. do 
vodného toku Váh.  
Po prerokovaní a preskúmaní platného územného rozhodnutia č. 6797/UPaSP1192/2008 zo dňa 20.11 .2008 pre Priemyselný areál - 
Logistické centrum doplňujeme naše stanovisko k odvádzaniu dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku nasledovne: 
Do vodného toku Derňa je možné z predmetnej lokality priemyselného parku odvádzať max. množstvo dažďových vôd Q=150 l/s, tak 
ako je uvedené v platnom územnom rozhodnutí 6797/UPaSP1192/2008 zo dňa 20.11 .2008 (Priemyselný park- Logistické centrum). S 
navyšovaním množstva súhlasiť nebudeme. Odvádzanie dažďových vôd navrhujeme riešiť vsakom do podložia, odvádzať do verejnej 
kanalizácie resp. jedným zberačom, s dostatočnou kapacitou pre celý priemyselný areál, s vyustením do vodného toku Váh. 
Ďalej Vás upozorňujeme, že v kap. B.11 .2.2. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd časť Plánovaný stav je nesprávne uvedená 
prietočná kapacita koryta vodného toku  Derňa 7 m3.s·1. Kapacita koryta v riešenom úseku je podstatne nižšia a jej hodnoty sú od 
rkm 17,875 po rkm 27,151 3,18 m3.s·1, od rkm 27,151 po rkm 30,751 2,56 m3.s·1 , od rkm 32,405po rkm 33,717 0,999 m3.s·1, čo 
žiadame v územnoplánovacej dokumentácií zohľadniť a uvedený chybný údaj opraviť. 

 
 
Akceptuje 
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43 Slovenský vodohospodársky 

podnik š.p. OZ, Piešťany, 
Správa povodia Dolného 
Váhu, Dolná 16, Šaľa  
- DPO 

  
Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  06.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
44 Hydromeliorácie š.p. 

Vrakúnska 29, Bratislava  
- DPO  

3513-2/120/2014 
59-2/120/2015 
Zo dňa 06.03.2015 

Závlahovú stavbu – záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie žiadame pri návrhu a realizácii stavieb rešpektovať,. 
S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasíme. 
V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas so 
zmenou funkčného využívania územia na stavebné účely podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. a následne rozhodnutie o odňatí parciel 
podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny orgán, aby v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníka pozemkov) pred začatím 
stavebného konania na príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby so š.p. Hydromeliorácie – Odborom správy 
a prevádzky HMZ, ktorý na základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia určí stavebníkovi jednu z podmienok 
stanovených v bodoch a/, b/, c/ 
a/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto preukazuje 
žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š.p.), zaviazať stavebníka – vlastníka pozemkov pred začatím stavebného konania 
majetkoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového potrubia). Postupovať 
sa bude podľa § 45a ods.1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších 
predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezortnej 
majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie 
mať  za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete, 
b/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala 
naďalej využiteľná, zaviazať stavebníka pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej PD, ktorú  
predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej 
preložky potrubia bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie š.p.. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby 
odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii. 
c/ ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazať stavebníka o rešpektovanie jestvujúceho závlahového 
potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. 
V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme zaviazať vlastníka 
pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných opráv (Zákon o vodách č. 
364/2004). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení 
s komunikáciami a vedeniami“. V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie š.p. právo hospodárenia, jeho 
uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa – stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu 
za škody  na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní. 
d/ Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie Hydromeliorácie š.p. 
Projektové dokumentácie jednotlivých stavieb žiadame predložiť na odsúhlasenie. 
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 

 
Berie na vedomie 

 
45 SEPS  a.s. , Miletičová 5, 

Bratislava  
- DPO  

PS/2014/012156 
Zo dňa 07.08.2014 

45/1 V katastrálnom území mesta sa nachádzajú vedenia našej spoločnosti 400 kV vedenie V425 Križovany- Vel'ký Ďur   
príloha Priebeh vedení 220 kV vedenia V279 Križovany - Šal'a            príloha - Priebeh vedení V  zmysle   Zákona   č.251/2012  
Z.  z  o  energetike.  a  o  zmene  a doplnení niektorých zákonov platí: 
§ 43 Ochranné pásma: 
(1)  Na  ochranu  zariadení   elektrizačnej  sústavy  sa  zriaďujú  ochranné  pásma. Ochranné  pásmo  je  priestor  v  
bezprostrednej  blízkosti  zariadenia  elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a 
na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho  nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami  po  oboch  stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo  na  vedenie  od  krajného  vodiča.  Vzdialenosť  obidvoch  rovín  od  
krajných vodičov je pri napätí, 
c) od 11O kV do 220 kV vrátane 20 m, 
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané 
  a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m 
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného  
vedenia s jednoduchou izoláciou, 
 d) uskladňovať  ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce  bezpečnosť osôb a majetku, 

 
 
Akceptuje 
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f)  vykonávať  činnosti  ohrozujúce  elektrické  vedenie  a  bezpečnosť  a spoľahlivosť prevádzky sústavy. 
(5) Vysádzať  a pestovať  trvalé porasty s výškou presahujúcou  3 m vo vzdialenosti presahujúcej  5 m od krajného  vodiča  
vzdušného  vedenia  možno  len  vtedy, ak je zabezpečené,  že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného 
vedenia. (6)Vlastník   nehnuteľnosti   je   povinný  umožniť   prevádzkovateľovi  vonkajšieho nadzemného  elektrického  vedenia 
prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného  elektrického  vedenia udržiavať  
priestor pod vedením  a voľný pruh  pozemkov  (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho  nadzemného 
elektrického  vedenia.  Táto vzdialenosť  sa vymedzuje  od dotyku kolmice  spustenej  od krajného vodiča nadzemného  
elektrického  vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. 
(11) V blízkosti  ochranného  pásma elektrických zariadení uvedených  v odsekoch 2,4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo 
vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná  vopred oznámiť  takúto činnosť 
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi 
určené podmienky. 
(15) Stavby,  konštrukcie,   skládky,   výsadbu  trvalých   porastov,  práce   a  činnosti vykonané  v ochrannom  pásme  je povinný 
odstrániť  na vlastné náklady  ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať. 
Uvedené   podmienky  Zákona  č.25112012 Z.z. o energetike    o   zmene a doplnení niektorých zákonov  žiadame 
zapracovať do   územnoplánovacej dokumentácie  v  textovej ako  aj   grafickej  časti   a   predložiť  na pripomienkovanie 
našej spoločnosti. · 

 
46 Slovenský pozemkový fond, 

Búdková cesta 36, Bratislava  
- DPO 

 Nevyjadril  sa  
Návratka prevzatá  06.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
47 Archeologický ústav SAV, 

Akademická 2, Nitra  
- DPO  

723/14 
zo dňa 15.08.2014 

47/1 Vyjadrenie  Archeologického  ústavu  SAV  v  Nitre  môže  slúžiť  ako  podklad  k rozhodnutiu/stanovisku Krajského 
pamiatkového úradu. 
Archeologický   ústav   SAV   pri   realizácii   stavieb   v rámci  projektu   pozemkových  úprav odporúča splniť  tieto podmienky: 
l . Investor/stavebník  si. od  príslušného  Pamiatkového  úradu  v každom  stupni  územného a stavebného konania    (v zmysle 
zákona 50/1976, úplné znenie 109/1998  Z.z.) vyžiada konkrétne stanovisko k pripravovanej stavebnej činnosti. 
Zároveň   upozorňujeme   na  §    37   ods.  3  citovaného  zákona v znení  neskorších  zmien a doplnkov (zákon 208/2009 Z.z.). 
,,0 nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade z á c h r a n n é h o   archeologického 
výskumu vydá KPÚ rozhodnutie. 

 
 
Akceptuje 

 
48 Lesy SR š.p., Banská Bystrica, 

OZ Levice 
Koháryho 2, Levice 
- DPO 

  
Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
49 Železnice SR. Oblastné 

riaditeľstvo, Bratislavská 
2/A,Trnava  
- DPO 

  
Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
50 Energotel a.s., Bratislava, 

Miletičová 7, Bratislava, 
pracovisko VET, Soblahovská 
2, Trenčín  
- DPO 

  
Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
51 O2 Slovakia s.r.o. Eisteinová 

24, Bratislava 
- DPO  

 Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  05.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
52 TOP OPTIMAL  SK s.r.o., 

Starý most 307/13, Sereď  
- DPO 

zo dňa 05.09.2014 
 
 
Stanovisko opätovne 
prerokované dňa 28.10.2014 

K návrhu Územného plánu mesta Sereď,  júl 2014, autor Ing. Arch. Kubina a kol. máme nasledovné pripomienky: 
52/1  Časť A2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu: 
Vyhodnotenie je vykonané povrchne a nedôsledne. Platný územný plán mesta Sereď z roku 1986 s návrhovým obdobím do r. 2010 
bol aktualizovaný v septembri 2004 s návrhovým obdobím do r. 2020 a s etapou prognózy po r. 2020. Až. následne po tejto 
komplexnej novele autorského kolektívu Nešťák a spol. bol UPN dodatkami č. 1. až 7. k VZN a Zmenami a doplnkami č. 
01/2005 až Sb/2009 (celkom 8 zmien a doplnkov) priebežne al'1ualizovaný. Tieto zmeny a doplnky boli vykonávané vždy v 

 
 
 
Dohodnuté  dňa 28.10.2014 
Neakceptuje 
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súlade so Zákonom č. 50/976 a vyhláškou č.55/2001 a ich novelami. UPN v znení zmien a doplnkov vykonaných dodnes je 
stále platný a je povinnosťou spracovateľa z neho vychádzať pri tvorbe nového UPN. 

52/2 Do návrhu  nového  UPN neboli v dostatočnej miere prenesené niektoré zásadné riešenia využitia a usporiadania  územia a 
vzťahov v tomto území. Na tieto skutočnosti 'dotýkajúce sa našich záujmov ale i záujmov občanov a iných subjektov 
upozorňujeme a žiadame ich v plnom rozsahu rešpektovať aj v návrhu nového UPN mesta Sereď. Návrh UPN mesta Sereď 
žiadame dopracovať a akceptovať tieto naše zásadné  pripomienky : · 

Berie na vedomie 
Dohodnuté dňa  28. 10. 2 014  

52/2/1  Návrh nového UPN je v rozpore s UPN VUC Trnavský samosprávny kraj a aj v rozpore s platným UPN mesta Sereď. V návrhu 
nového UPN nie je premietnuté v rozsahu dosiaľ platného UPN mesta Sereď, ani v rozsahu platného UPN VUC Trnavského 
samosprávneho kraja Vodné dielo Sereď - Hohovec, verejnoprospešná stavba najvyššej priority rozvoja regiónu určená všetkými 
strategickými dokumentami vlády SR, stratégiou rozvoja územia, koncepciou rozvoja vodnej dopravy, rozvoja energetického 
využitia Váhu atď. atď. Strategickú investíciu nemožno vylúčiť  ani znížiť úroveň jej územnoplánovacej prípravy nižším 
územnoplánovacím  dokumentom a v rozpore s platným územným rozhodnutím stavby, vyradiť z verejnoprospešných stavieb, 
vyradiť z územnotechnického riešenia pripojenia do energetickej siete a pod. ako je to uvedené v jednotlivých dotknutých častiach 
textovej i grafickej  časti  návrhu  nového  UPN. Všetky  ustanovenia  , organizačné,  technické  a grafické riešenia obsiahnuté v 
jednotlivých častiach doteraz platného UPN mesta Sereď a UPN VUC TISK týkajúce sa stavby „Vodné dielo Sereď - Hlohovec" 
- derivačný variant žiadame premietnuť do jednotlivých t extových i grafických častí návrhu nového UPN mesta Sereď. (napr. vid. 
bod II.  Verejnoprospešné stavby, 1.5. Vodná doprava, a 2.1. Verejnoprospešné  stavby VH, str.12, str.71 bod D. Vodné dielo Sereď 
- Hlohovec, bod 17.2. str. 104 a bod 17.5 str.105 UNP mesta Sereď, ZaD, september 2004, vid zmena č. 04/2009, a pod.)  

 
Akceptuje  
doplniť - Vodné dielo Sereď - Hlohovec, 
verejnoprospešná stavba  

52/2/2 V textových iv grafických riešeniach využitia dotknutého územia žiadame rešpektovať a v potrebnom rozsahu i premietnuť 
platné územné rozhodnutie stavby číslo KSU-OSP- 2012/00030/Pl zo dňa 4.5.2012.   

Akceptuje  - v smernej  časti doplniť  
rozhodnutie  o umiestnení  stavby  -  
K S Ú  T T  č. KSU-OSP- 2012/00030/Pl 
zo dňa  4.5.2012.   

52/2/3 Odsek B.11.1.11.Koncepcia a návrh vodnej dopravy: 
Autorom uvádzané rozdelenie realizačných úsekov projektu Vážskej vodnej cesty vychádza z pôvodného návrhu z roku 1993. V 
súčasnosti je vypracovaný nový návrh, plán dobudovania je členený na 4 etapy: 
- 1. Etapa Komárno-Hlohovec, trieda VIa (E350) 
- 2. Etapa Hlohovec-Púchov, trieda Va (E250) 
- 3. Etapa Púchov-Žilina, trieda Va (E250) 
- 4. Etapa prieplav  Žilina - Bohumin (Odra) 
Koncovým prístavom 1. Etapy je pristav Leopoldov s terminálom intermodálnej dopravy.    

 
Akceptuje 

52/2/4 Grafická časť: 
V situácii je záber pre úpravu koryta Váhu v rámci Vodného diela Sereď - Hlohovec v časti -Za Vážskymi násypmi, Podzámčie 
(autocamping), vyznačený len schématicky. Podobne os plavebnej dráhy je vyznačená schématicky. 

 
Berie na vedomie 

52/2/5 Lokalizácia plánovaného prístavu a terminálu s názvom Sereď v k.ú. Dolná Streda je neurčitá a jeho umiestnenie s 
dopadom na kataster mesta Sereď vyžaduje odbornú diskusiu. Navrhujeme kategorizovať„ obchodný prístav Sereď ako mestský 
prístav, umiestnený na pravej strane rieky so záberom časti súčasného inundačného územia. (vid. bod 9.3. Vodná doprava, str. 
10 UNP mesta, Sered ZaD, september 2004). 

 
Dohodnuté dňa 28.10.2014 
Neakceptuje 

52/2/6 Návrh na umiestnenie osobného prístavu Sereď určený v územnom pláne podporujeme, je v súlade s koncepciou rozvoja 
malej plavby v úseku Komárno-Piešťany. 

Berie na vedomie 

52/2/7 Vecným obsahom investícií v rámci Vodného diela Sereď - Hlohovec na území mesta Sereď  je riešenie úpravy koryta 
rieky Váh v doterajšom inundačnom území. ·Obsahuje hlavne  rozšírenie  koryta  rieky  v šírke približne  150-220  m,  aby 
kapacita  previedla prietoky pod vodným dielom do VD Kráľová.  Súčasne sa bude stabilizovať cestný most cez Váh (Šintava-
Sereď) a vykonajú sa brehové úpravy na strane mesta Sereď. Rámcový popis objektov je v dokumentácii pre územné 
rozhodnutie VD Sereď - Hlohovec. 

 
Berie na vedomie 

 
53 Mestský bytový podnik 

Sereď, s.r.o. Legionárska 
1127, Sereď  
- DPO 

  
Nevyjadril  sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 

 
54 ATS Slovakia s.r.o. 

Partizánska 97, Banská 
Bystrica 
- DPO  

  
Nevyjadrila  sa  
Návratka prevzatá  04.08.14 

 
Stanovisko  neuplatnené 
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55 Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra 1, Bratislava  
- DPO 

1-1343/2468/14 
zo dňa 06.08.2014 

55/1 Váš list po vypracovaní substanoviska sme postúpili na vyjadrenie MŽP SR, sekcii geológie a prírodných zdrojov, 
Bratislava. 

 
Berie na vedomie 

 
56 Nafta a.s., Votrubová 1, 

Bratislava  
- DPO 

4-14444/09/2014 
zo dňa 17.09.2014 

56/1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určilo rozhodnutím č. spisu 3956/2014- 7 .3 a č. záznamu 10851/2014 
zo dňa 25.februára 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.marca 2014, prieskumné územie Trnava na vykonávanie 
ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov: horľavý zemný plyn v etape vyhľadávacieho ložiskového geologického 
prieskumu pre spoločnosť NAFTA a.s. , ktorého hranice z časti zasahujú do katastrálneho územia mesta Sereď. Spoločnosť NAFTA a.s. 
túto skutočnosť požaduje zapracovať do textovej a tabuľkovej časti Návrhu (bod B. 13) a v grafickej časti hranicu prieskumného 
územia Trnava vyznačiť do príslušných výkresov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby poskytnutia bližších informácií nás 
kedykoľvek kontaktujte. 

 
 
Akceptuje 

 
 
 
Vysvetlivky: 
DOŠS - dotknutý orgán štátnej správy 
DSK - dotknutý samosprávny kraj 
DO- dotknutá obec 
DPO - dotknutá právnická osoba 
 
Stanovisko neuplatnené: 
Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa predpokladá, že nemá pripomienky k návrhu ÚPN mesta Sereď 
 

 


