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MsR dňa 17.10.2013 

 

 

 

Návrh  na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci: 

 

Ne s ch v a ľ u j e  

obstaranie zmeny Územného plánu mesta Hlohovec 

pre podnet doručený dňa 14.3.2013 (žiadateľ  

Vladimír Pecho).  
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Dôvodová správa 
 

 V zmysle bodu 4.3 postupu obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Hlohovec, platného od 1.3.2012,  Vám predkladám podnet, ktorý bol doručený 

v termíne od 1.1.2013 do 30.6.2013.  

 V stanovenom termíne bol doručený iba 1 podnet od pána Vladimíra Pecha, dňa 14.3.2013 (reg. 

záznam 18543/2013), v ktorom prezentoval svoj záujem  vo veci riešenia územia pozemkov registra 

„C“ v k.ú. Šulekovo, pozemok  p.č. 1205/2 a pozemky p.č. 2647/3, 5, 6, 8, 9 (LV č.1449 a 2971) 

z hľadiska ich zjednotenia v rámci mestského bloku s regulatívom funkčného využitia územia PZ 02 

POLYFUNKČNÁ ZÓNA–VÝROBNO-OBSLUŽNÉ FUNKCIE a regulatívom hmotovo-priestorovej 

štruktúry 2 NP resp. 2 NP+S, z dôvodu jeho zámeru vybudovať v území, v ktorom už od roku 2004 

realizuje činnosť spojenú s výkupom a predajom osobných automobilov nové objekty, ktoré budú 

reprezentatívnym sídlom firmy (podnet v plnom znení je súčasťou spisu 1170/2013).  

 

Mestská časť 4 Šulekovo 

(podľa ÚPN mesta Hlohovec) 

UO 19 Šulekovo 

(podľa ÚPN mesta Hlohovec)  

 
 

                                                                           lokalizácia záujmového územia podnetu pána Pecha 

 

                                                          fotodokumentácia zo dňa 19.9.2013 

 

 Pán Pecho bol listom zo dňa 12.4.2013, ktorý mu bol doručený dňa 17.4.2013, informovaný vo 

veci jeho podnetu aj s požiadavkou na vyjadrenie sa k akceptácii úhrady za obstaranie ZaD a aj 

s pozvánkou na rokovanie v danej veci, za účelom prerokovania jeho podnetu, nakoľko regulatív  PZ 

02 a UB 01 v záujmovom území v podstate umožňoval realizáciu zámeru (zámer pána Pecha nebol 

bližšie špecifikovaný ani graficky prezentovaný), výstavby sídla firmy,  bez zmien súčasného 

dopravného napojenia, vzhľadom na návrh komunikačnej siete podľa Územného plánu mesta 

Hlohovec. Pán Pecho v stanovenej lehote nereagoval. Z tohto dôvodu považujeme žiadosť pána Pecha, 
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za bezpredmetnú pre ďalšie riešenie obstarávania ZaD podľa jeho podnetu, vzhľadom na bod č.4  

uznesenia č.82 zo dňa 8.11.2012 (obstarávanie ZaD  podľa platných uznesení len s úplnou úhradou 

nákladov žiadateľom).   

 

VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta 

Hlohovec v znení dodatku č.1, dodatku č.2 

a dodatku č.3 

 

Výrez z výkresu  č. 2 Komplexný urbanistický 

návrh/Priestorové usporiadanie a funkčné 

využívanie územia, Územný plán mesta 

Hlohovec – úplné znenie po Zmenách 

a doplnkoch 2011/2012 (október 2012) 

 

 

 

 

 
              lokalizácia záujmového územia podnetu  pána Pecha 

 

 

VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta 

Hlohovec v znení dodatku č.1, dodatku č.2 

a dodatku č.3 

 

Výrez z výkresu č. 7 Regulatívy územného 

rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného 

a priestorového využívania územia, Územný plán 

mesta Hlohovec – úplné znenie po Zmenách 

a doplnkoch 2011/2012 (október 2012) 

 

 

 

 

               lokalizácia záujmového územia podnetu pána Pecha 

 

  Zároveň Však uvádzame, že v záujmovom území sú už platné územné rozhodnutia (vrátane 

následných rozhodnutí), rozhodnutie vydané mestom Hlohovec, Spoločným stavebným obecným 

úradom v Hlohovci,  o využívaní územia a umiestnení stavby zo dňa 7.1.2011 č. 471/2010-AM, ktoré 

bolo základom pre súčasný stav územia, kde je v súčasnosti prevádzkovaný v rámci oploteného 

pozemku autobazár a aktuálne územné rozhodnutie, 

ktoré bolo vydané mestom Hlohovec, Spoločným 

obecným úradom v Hlohovci dňa 3.6.2013 pod. č. 

168/2013-AM, ktorým bolo v záujmovom území 

umiestnená stavba autosalónu (pre navrhovateľa 

PEVACAR, s.r.o. – konateľ Ľuboš Pecho). 

Predkladateľ podnetu bol ako vlastník pozemkov 

účastníkom konania. Územné rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť  27.6.2013. 

 Umiestnenie stavieb v záujmovom území stále 

umožňuje riešiť verejnoprospešnú stavbu DC/11 - 

miestne obslužné komunikácie súvisiace s  výstavbou 

OS rodinných domov navrhovanou v ÚPN mesta.                     výrez  zo situácie umiestnenia stavby autosalónu   
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                                                lokalizácia záujmového územia podnetu pána Pecha 

 

výrez z výkresu Územného plánu mesta Hlohovec č.12/Verejnoprospešné stavby 

 prezentované sú  len verejnoprospešné stavby dopravné a verejná zeleň v záujmovom území 

 

DC/1 je nová trasa (prieťah) cesty II/513, ktorá je v riešení v rámci uvažovaných zmien na základe územnoplánovacieho 

podkladu – Generelu dopravy mesta Hlohovec, v súvislosti s riešením zámeru cesty I/64 a riešením obchvatu mesta 

Hlohovec mimo zastavané územie. 

 

 Problematiku úseku navrhovanej komunikácie DC/11 (verejnoprospešnej stavby) v úseku medzi 

ulicou Holubyho a ulicou D.Jurkoviča, či už podľa platného Územného plánu mesta Hlohovec alebo 

územnoplánovacieho podkladu  Generelu dopravy mesta Hlohovec je potrebné ďalej riešiť a zohľadniť 

jej reálnu potrebu vo vzťahu k riešeniu cesty II/513 a obchvatu mesta Hlohovec podľa súčasných 

návrhov, ktoré sú v riešení. Vzhľadom na to, že problematika komunikačnej siete je v riešení v zmysle 

už prijatých uznesení MsZ v Hlohovci (č. 69 zo dňa 13.9.2012 a bod. č.10 uznesenia č.20 zo dňa 

25.4.2013)  nie je potrebné prijať v danej veci  ďalšie uznesenia, zosúladenie etapizácie v záujmovom 

území  budeme riešiť v rámci územnoplánovacej činnosti v rámci nového územného plánu na základe 

platného stavu.  

 

Stanovisko hlavného architekta mesta Hlohovec (zo dňa 2.10.2013): 

Stav na predmetnom pozemku je nateraz vyriešený vydaným územným rozhodnutím.  Riešenie síce 

preukazuje možnosť riešenia komunikácie cez pozemok majiteľa, jej osadenie ale vytvára kolízne 

miesto pre prevádzku ktorá  na pozemku už existuje. Keďže táto komunikácia bola riešená v minulosti 

ako náhrada za zrušenie prístupu na cestu II/513 z ulice Holubyho, odporúčam do budúcnosti 

prehodnotiť takéto riešenie pri spracovaní nového ÚPN mesta Hlohovec. Riešenie pripravovaného 

zámeru – cesty I/64 má odkloniť hlavný dopravný tok od riešeného miesta a pôvodná poloha cesty 

II/513 má možnosť získať charakter hlavnej mestskej triedy v kategórii B2. Pre mestotvornosť majú 

väčší význam menšie mestské bloky s častejším radením križovatiek.  

Z tohto hľadiska odporúčam do budúcnosti ponechať jestvujúcu križovatku a zrušiť komunikáciu 

prechádzajúcu riešeným pozemkom. Navrhovaný podnet navrhujem riešiť v pripravovanom novom 

ÚPN mesta Hlohovec.  
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Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja(zo dňa 2.10.2013):1
 

Členovia komisie jednotne odporúčajú schváliť uznesenie tak, ako je navrhnuté v predloženom 

materiáli - neschváliť obstaranie zmeny a doplnku ÚPN mesta Hlohovec. 

 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (zo dňa 2.10.2013):2 

Stanovisko komisie dopravy a ŽP  -  schváliť v predkladanom znení. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ. 

2
  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ. 

http://www.hlohovec.sk/
http://www.hlohovec.sk/

