
MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD V     HLOHOVCI  

Materiál na zasadnutie                                                                              Číslo materiálu:
MsZ v Hlohovci
Dňa 17.2.2011

Preskúmanie  Územného plánu mesta Hlohovec

                                          
Ing. Eva Lukáčová 
prednostka MsÚ 

Návrh  na uznesenie:
MsZ v Hlohovci:

1.S ch v a ľ u j e 
a) preskúmanie  územnoplánovacej  dokumentácie  mesta 

Hlohovec, Územného plánu mesta Hlohovec,
b) termín  od  1.3.2011  do  31.5.2011  na  uplatnenie 

námetov,  požiadaviek  a  podkladov  verejnosťou 
(fyzickými a právnickými osobami) k Územnému plánu 
mesta Hlohovec.

Alternatíva A.
2.S ch v a ľ u j e  
     neuplatňovať  požiadavky  mesta  Hlohovec  na  zmenu 

vymedzenia  územia  Pamiatkovej  zóny  Hlohovec  a  jej 
ochranného pásma v rámci volebného obdobia 2010-2014.

Alternatíva B.
S       S p l n o m o c ň u j e   M s Ú  a    h l a v n é h o 
a       a r ch i t e k t a  m e s t a  H l o h o v e c 

riešiť zmenu rozsahu ochranného pásma Pamiatkovej zóny 
Hlohovec, v rámci  možností  platnej legislatívy,  za účelom 
zrušenia ochranného pásma resp. zmenšenia jeho územného 
vymedzenia. 

U k l a d á  
a)organizačne  a  administratívne  zabezpečovať  všetky 

procesy a úkony spojené  s plnením bodov 1. a 2. tohto 
uznesenia 

          Termín:  priebežne
          Zodpovedný: vedúci oddelenia výstavby a životného 

prostredia MsÚ, hlavný architekt mesta Hlohovec

b)písomne  požiadať  Krajský  pamiatkový  úrad  Trnava  o  
ukončenie  aktualizácie  Zásad  pamiatkovej  starostlivosti 

Spracoval:

Ing. Gabriela Danišovičová 
samostatný referent územného 
plánovania       

Hlohovec, 28.1.2011

Prerokované:

Komisia územného plánovania 
a RR dňa 19.1.2011 - odporučené

MsR dňa 21.1.2011 – odporučené,
s alternatívou  2.A  



pre pamiatkovú zónu Hlohovec (z roku 1993) 
          Termín:  28.2.2011
          Zodpovedný: hlavný architekt mesta Hlohovec, vedúci 

oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ, 

c)hlavnému  architektovi  mesta  Hlohovec,  komisiám 
mestského zastupiteľstva v Hlohovci predložiť  námety, 
požiadavky  a podklady  k  Územnému  plánu  mesta 
Hlohovec 

          Termín:  do 31.5.2011
          Zodpovedný:  hlavný  architekt  mesta  Hlohovec, 

predsedovia komisií MsZ

d)predložiť  materiál  s výsledkami  preskúmania  Územného 
plánu mesta Hlohovec  na zasadnutie MsZ

          Termín:  28.10.2011
          Zodpovedný: vedúci oddelenia výstavby a životného 

prostredia MsÚ

e)zabezpečiť zverejnenie oznamu o preskúmaní  Územného 
plánu mesta Hlohovec pre verejnosť spôsobom v mieste 
obvyklým (na  internetovej  stránke  mesta,  na  úradných 
tabuliach,  v HcTV,  mestskom  rozhlase,  v periodikách 
mesta a  v ostatných dostupných médiách)
Termín:  28.2.2011- 31.5.2011
Zodpovedný:  vedúci  oddelenia  výstavby  a  životného 
prostredia MsÚ
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Dôvodová správa

         Mesto  Hlohovec,  ako  príslušný  orgán   územného  plánovania má  povinnosť podľa  § 30  ods.1 
zákona   č.50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný   zákon)  v znení 
neskorších  predpisov  sústavne  sledovať,  či  sa  nezmenili   predpoklady,  na  základe  ktorých  bola 
navrhnutá  koncepcia  organizácie  územia  a   na  základe  toho  zabezpečiť  doplnok  alebo  zmenu 
územnoplánovacej dokumentácie. Mesto obstará zmenu alebo doplnok územného plánu ak je potrebné 
umiestniť verejnoprospešné stavby alebo  je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu 
alebo  s jeho  zmenami  a doplnkami.  Mesto   Hlohovec  je  podľa §  30  ods.  4   stavebného zákona 
povinné  pravidelne,  najmenej  však  raz  za  4  roky  (podľa  výkladu  raz  za  volebné  obdobie), 
preskúmať schválený územný plán, či  nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky (ďalej  len ZaD) 
alebo  či  nie  je  potrebné  obstarať  nový  územný  plán.  Územnoplánovaciu  dokumentáciu,  ktorej 
obstarávateľom bolo mesto Hlohovec, v súčasnosti  tvorí Územný plán mesta Hlohovec (po ZaD 2009, 
v termíne 22.12.2010 až 20.1.2011 je prerokovanie ZaD2010)  a Územný plán Centrálnej mestskej zóny 
Hlohovec (bol schválený 9.12.2010), jeho záväzná časť vyhlásená VZN č.117/2010 o Územnom pláne 
Centrálnej mestskej zóny Hlohovec nadobudne účinnosť 1.2.2011.  
         Povinné preskúmanie územného plánu podľa § 30 ods.4 stavebného zákona a   metodického 
usmernenia Krajského stavebného úradu Trnava zo dňa 21.2.2006  bolo prvýkrát (táto povinnosť bola 
doplnená novelizáciou č.237/2000, účinnosť od 1.7.2001) zrealizované na základe vyhodnotenia ÚPN 
SÚ Hlohovec, ktoré bolo spracované externe firmou AUREX, spol. s.r.o. na základe zmluvy uzatvorenej 
16.2.2005 (finančné náklady vo výške 10 000.-  €) a schválené uznesením MsZ č.31 dňa 21.4.2006. 
Následnými ZaD 2006, ZaD 2009, úpravami smernej časti a v súčasnosti obstarávanými ZaD 2010 boli 
riešené požiadavky, ktoré vyplynuli z preskúmania v roku 2006, s potreby zosúladenia záväznej časti 
s platnou  legislatívou  a požiadavkami  verejnosti,  v rámci  konkrétnych  zámerov.  V súčasnosti  sú 
uplatnené  ďalšie  tri  nové  podnety  (a  problematika  veterných  elektrární,   bytovej  výstavby  pri 
Koplotovciach, podnety vyplývajúce z UŠ „Zóna obchodu a služieb - Hlohovec Za Váhom – sever“) 
a už na základe prípravných prác je  zrejmá opodstatnenosť preskúmania územného plánu.   

Nosnou  úlohou preskúmania  v roku 2011 bude zhromaždenie  nových podnetov,   požiadaviek 
a podkladov, ich vyhodnotenie a určenie predmetu a rozsahu ďalšieho riešenia.  Posúdenie podnetov je 
v kompetencii  obstarávateľa  územného  plánu.  Neoddeliteľnou  súčasťou  bude  aj  zabezpečenie 
aktuálnych mapových podkladov a taktiež vzhľadom na  nedostatočnú prehľadnosť územnoplánovacej 
dokumentácie  po  jej  ZaD a úpravách  úplného znenia  a kompletných  výkresov (po  ZaD 2010),  ako 
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podkladu  pre  podrobné  preskúmanie  a vyhodnotenie,  ako  aj  zhromaždenie  všetkých  ostatných 
podkladov  podľa  §7a  stavebného  zákona.  V rámci  preskúmania  budú  zhromažďované  aj  aktuálne 
výsledky  štatistických   zisťovaní  v rámci  všetkých  oblastí,  ktoré  budú  v rámci  ZaD  doplnené  aj 
o definitívne  výsledky  sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (SODB 2011) a na základe 
toho aj nových prognóz demografického vývoja.

Platný územný plán je navrhnutý  na  obdobie  do  roku 2025 (pre výhľadovú veľkosť  25 000 
obyvateľov v roku 2025, pričom tento výhľadový počet obyvateľov nie je založený na prognostických 
demografických  úvahách,  ale  na  vízii  25  tisícového  mesta  k roku 2025),  s  orientačnou  etapizáciou 
v zmysle smernej časti Územného plánu mesta Hlohovec v členení na etapy 2001-2015 a 2016-2025 a 
 po roku 2025 ako výhľad. Z hľadiska demografického vývoja  je však vývoj iný, v súčasnosti je stav 
počtu  obyvateľov (trvalý pobyt v meste Hlohovec, stav k 1.1.2011) 22 314.

Neoddeliteľnou súčasťou preskúmania a vyhodnotenia  budú aj   obstarávané územnoplánovacie 
podklady,  ktoré  sú  momentálne  v rozpracovanosti  (Generel  dopravy mesta  Hlohovec,  Urbanistická 
štúdia  bytovej  výstavby Šumperky  I.,  Urbanistická  štúdia  „Zóna  obchodu  a služieb  -  Hlohovec  Za 
Váhom – sever“,  Urbanistická štúdia IBV Hlohovec, lokalita Chríby) a ich zosúladenie so zmenami 
a doplnkami  č.1  Koncepcie  územného  rozvoja  Slovenska  2001  (KURS  2001),   zadaním  (resp. 
konceptom) nového územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja a novými požiadavkami 
orgánov mesta Hlohovec.

Komplexným preskúmaním Územného  plánu  mesta  Hlohovec  budú  zadefinované  aj  prípadné 
požiadavky  na  zmeny  v rámci  územia  Centrálnej  mestskej  zóny  Hlohovec  (výmera  37  ha),  ktorej 
územný plán zóny bol po deviatich rokoch obstarávania schválený 9.12.2010 a jeho záväzná časť, VZN 
č.117/2010, nadobudne účinnosť 1.2.2011. Územný priemet ochrany kultúrnych hodnôt územia je podľa 
§ 29 zákona o pamiatkovej starostlivosti podkladom pre spracovania územnoplánovacej dokumentácie 
resp. pre jej ZaD. V rámci preskúmania Územného plánu mesta Hlohovec by mala byť  doriešená otázka 
aktualizácie  Zásad  pamiatkovej  ochrany  Pamiatkovej  zóny  Hlohovec1,  prípadne  zmena  územného 
vymedzenia  hranice  ochranného pásma pamiatkovej  zóny Hlohovec2 a taktiež  doriešenie  akceptácie 
vymedzenia  súčasných hraníc mestom Hlohovec, vzhľadom na predchádzajúce nesúhlasy.
         Mesto riešilo z vlastného podnetu návrh zrušenia Pamiatkovej zóny Hlohovec, uznesením č. 91 zo 
dňa 7.11.2002  bol schválený návrh na zrušenie  Mestskej  pamiatkovej  zóny Hlohovec.  Na základe 
stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava zo dňa 7.1.2003, ktorému predchádzalo prerokovanie 
požiadavky mesta s odbornou sekciou Pamiatkového úradu SR Bratislava,  bol zaujatý k návrhu mesta 
zamietavý postoj. Po zhodnotení stavu pamiatkového fondu územia  a jeho porovnania so stavom v čase 
vyhlásenia zóny bolo konštatované, že neprišlo k zániku pamiatkových hodnôt a preto nie je dôvod na 
zrušenie ochrany v zmysle § 20 pamiatkového zákona. Avšak po komisionálnom prehodnotení zásad 
a konfrontácii  so  stavom  pamiatkového  fondu  v r.2002  bolo  konštatované,  že  kritéria  pamiatkovej 
starostlivosti územia mimo Námestia sv. Michala je potrebné zredukovať na ochranu iba urbanistickej 
štruktúry. Aktualizácia zásad sa mala spracovať ako podklad pre ÚPN CMZ. V súvislosti s prípravou 
dopracovania ÚPN CMZ v roku 2009 bola preverovaná problematika aktualizácie Zásad pamiatkovej 
starostlivosti pre pamiatkovú zónu Hlohovec, v zmysle záverov z roku 2003. Krajský pamiatkový úrad 
Trnava  potvrdil,  že  na aktualizácii  sa  pracuje,   ale  nie   je  určený jednoznačný termín,  kedy bude 
aktualizácia  ukončená.  Preto sú stále  v  platnosti  Zásady pamiatkovej  starostlivosti    pre  pamiatkovú 
zónu Hlohovec  (Slovenský ústav pamiatkovej  starostlivosti  Bratislava,  stredisko Trnava,  spracovateľ 
Ing.arch.  Kvetanová  Gabriela,  Trnava,  september  1993)   a  aktualizované  predbežné  zásady  pre 

1   Vyhláška č.1/1993 Okresného úradu v Trnave o vyhlásení historického jadra mesta Hlohovec za pamiatkovú zónu. 
Účinnosť od 1.3.1993. Výmera  pamiatkovej zóny Hlohovec  cca 15 ha.

2  Doplnok vyhlášky č.1/1993 zo dňa 17.5.1993. Výmera  ochranného pásma cca 14 ha.
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ochranné pásmo Pamiatkovej zóny   Hlohovec  (Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ing.arch. Šabíková, 
Ing.  Horváthová 08/2003,  aktualizované 05/2010 Ing.arch.  Šabíkovou),  ktoré tvoria  súčasť záväznej 
časti ÚPN CMZ Hlohovec. 

V zmysle platnej legislatívy upravuje zmenu alebo zrušenie pamiatkového územia § 20  zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Na základe preskúmania bude  spracované základné vyhodnotenie existujúcich a predpokladaných 
stretov  záujmov,  zadefinovanie  hlavných  cieľov  a východiskových  požiadaviek  obstarávateľa  na 
ZaD,  potrebu  preskúmania  spracovateľom územného  plánu,  doplnenia  prieskumov  a rozborov  resp. 
vyhodnotenie obstarávateľa k  potrebe obstarania  nového územného plánu mesta Hlohovec.

Na základe východiskových požiadaviek obstarávateľa bude možné riešiť predpokladané finančné 
náklady na ďalšie obstarávanie a určenie úhrad nákladov súvisiacich s obstarávaním pre osoby, ktoré 
uplatnia podnety.

V nadväznosti na  bod. 3 písm. h) uznesenia MsZ č.28 zo dňa 29.4.2010  úsek územného plánu 
a urbanistiky  pokračuje  v prípravných  prácach  súvisiacich  s preskúmaním  Územného  plánu  mesta 
Hlohovec.  Na základe  schválenia  predloženého  návrhu preskúmania  bude  zverejnený pre verejnosť 
oznam a bude pokračovať aj zabezpečenie podkladov a podnetov od etablovaných subjektov na území 
mesta, dotknutých orgánov a vlastníkov verejného dopravného a technického vybavenia územia.

Na základe preskúmania bude podľa § 2  ods.5 písm. a)  vyhlášky č.55/2001 o územnoplánovacích 
podkladoch  a územnoplánovacej  dokumentácii  predložená  informácia  MsZ,  ako  schvaľovaciemu 
orgánu,  o  výsledkoch  preskúmania.  Časový  harmonogram  je  navrhnutý  tak,  aby  zohľadňoval 
obstarávanie Generelu dopravy mesta Hlohovec a prípravu rozpočtu na rok 2012. Finančné prostriedky 
pre úkony spojené s preskúmaním budú čerpané z položky rozpočtu  Aktualizácia ÚPN - aktualizácia , 
doplnky, úpravy, zmeny. 

Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja MsZ (zasadnutie 19.1.2011):
Členovia   komisie  nemali  k prerokovanému  materiálu  žiadne  pripomienky.  Odporučili 

jednohlasne materiál schváliť tak, ako je predložený. Odporučili  schváliť v bode 2. alt. A (neuplatňovať 
požiadavku na zmenu vymedzenia územia Pamiatkovej zóny Hlohovec a jej  ochranného pásma v rámci 
obdobia rokov 2010 – 2014).

MsR prerokovala dňa 21.1.2011 predložený návrh, doplnila návrh uznesenia a odporúča 
MsZ jeho schválenie, s odporúčaním schváliť  alternatívu A. v bode 2. uznesenia.
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