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MsR dňa 17.10.2013 

Návrh  na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci: 

 

1. S ch v a ľ u j e  

úpravu smernej časti Územného plánu mesta 

Hlohovec len pre časť  plochy bytovej výstavby 

IBV 67 Okrúhla ul. (tzv. Humná 2) Ú 2013/01, do 

priebežnej etapy 2001-2025, s podmienkou 

obstarania urbanistickej štúdie záujemcami  

o výstavbu v záujmovom území,  na ich náklady,  

v súčinnosti s mestom  Hlohovec podľa bodu.2, 

podľa prílohy č.2 

 

2. S ch v a ľ u j e  

     súčinnosť mesta Hlohovec v rozsahu:  

a) poskytnutia zastavovacej štúdie  MK Humná 

Hlohovec, Šulekovo z 01/2010 (pre Mesto 

Hlohovec vypracoval Ing. Aresta), časť MK 

Humná 2 pre  koordináciu spracovávania 

urbanistickej štúdie  

b) zvolania vstupného rokovania s vlastníkmi 

pozemkov v záujmovom území  

c) prípadnej spoluúčasti na obstarávaní štúdie, 

podľa schváleného rozpočtu mesta Hlohovec, 

v prípade schválenia finančných prostriedkov na 

riešenie záujmového územia 
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Dôvodová správa 

 

  Podľa § 31 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov  o úprave smernej časti územného plánu rozhoduje orgán, ktorý 

územný plán obstaral, t.j. mesto Hlohovec.  V zmysle bodu 7 postupu obstarávania zmien, doplnkov a 

úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec, platného od 1.3.2012,  Vám predkladáme 

podnety, ktoré boli doručené v termíne od 1.1.2013 do 30.6.2013.  

 Dňa 6.6.2013 (reg. Záznam 36068/2013) bol doručený podnet Martiny Klačmanovej, 

potencionálneho stavebníka rodinného domu v záujmovom území  pozemkov registra „C“ 1783 a 1784 

k.ú. Šulekovo (vlastníčka pozemkov registra E  - LV č. 477 o výmere 2 025 m
2
)  na úpravu smernej 

časti Územného plánu mesta Hlohovec, zmenu etapizácie výstavby z etapy 2016-2025 na etapu 2001-

2015, z dôvodu zabezpečenia vlastného bývania, pričom uvádza že na hranici pozemku sú inžinierske 

siete a možné pripojenie na kanalizáciu. Vzhľadom na začínajúcu výstavbu a záujem viacerých 

vlastníkov dotknutých pozemkov, žiada o otvorenie riešenia infraštruktúry záujmového územia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyústenie rozvojovej plochy 

na Seredskú 

vyústenie rozvojovej plochy                                                                              

na Mlynskú ulicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotodokumentácia zo dňa 31.7.2013 (kompletná fotodokumentácia je na referáte územného plánovania a urbanizmu)l 
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súp.č. 553 

 Seredská 5 

súp.č. 524 

 Seredská 164 

súp.č. 525   

Seredská 165 

súp.č.526  

 Seredská 166 

súp.č. 1155 

Mlynská 27 B 

 

 
lokalizácia záujmového územia podľa podnetu pani Klačmanovej  

     pozemky registra „C“ p.č. 1783 a 1784 v k.ú. Šulekovo 

 

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  

 

 

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  
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 V Územnom pláne mesta Hlohovec je tento mestský blok s regulatívom funkčného využitia 

územia UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY (príloha č.1) a regulatívom hmotovo-

priestorovej štruktúry 2 NP+S (maximálne 2 NP + strešné podlažie), v mestskej časti 4 Šulekovo 

(podľa ÚPN mesta Hlohovec, v urbanistickom obvode 19 Šulekovo, v k.ú. Šulekovo, v zastavanom 

území mesta, v rámci smernej časti územného plánu mesta Hlohovec zaradené podľa orientačnej 

etapizácie (v členení na etapy 2001-2015, 2016-2025 a  po roku 2025 ako výhľad) do  etapy 2016-

2025,  ako plocha určená na zmenu funkčného využitia územia pre bytovú výstavbu s označením 

„Okrúhla ulica“  s predpokladaným počtom 67 IBV –  predpokladaný počet obyvateľov 170. 

 Ide o územie, v súčasnosti  s disponibilnou plochou cca 6 ha,  pričom v rámci záujmového 

územia je potrebné riešiť pozemky „n“ vlastníkov, či už v rámci registra „C“ alebo „E“  (cca podľa 61 

listov vlastníctva  - LV č. 41, 71, 72, 107, 253, 326, 327, 477 (žiadateľka), 546, 585, 756, 800, 939, 

973, 989, 1042, 1056, 1157, 1527, 1567, 1604, 1620, 1725, 1965, 1992, 2263, 2484, 2493, 2533, 2559, 

2760, 2798, 2929, 2933, 3170 (mesto Hlohovec), 3348, 3368,  3371, 3375, 3380, 3382, 3385, 3386, 

3387, 3395, 3396, 3397, 3399, 3400, 3401, 3402, 3404, 3410, 3411, 3412, 3413, 3467, 4919, 4920, 

4942, 5085). Mesto Hlohovec v záujmovom území vlastní len minimum pozemkov.   

 

 

 Základným  pozitívnym faktorom je však, že vlastní aspoň  pozemky registra „C“ ktoré sú  

nevyhnutné pre riešenie dopravného a technického vybavenia územia, nakoľko v záujmovom území 

nie je oficiálna miestna komunikácia (dokladom je pasport dopravy -  toho času nespevnená cesta nie 

je zaradená do pasportu cestnej siete, na pripojenie komunikácie na  cestu III/5134 nebolo cestným 

správnym orgánom doteraz vydané príslušné povolenie,  taktiež spracovaná štúdia a taktiež aj súčasné, 

v podstate nesprávne číslovanie stavieb, ktoré boli už dané do užívania v záujmovom území, resp. aj 

všetky existujúce vjazdy, ktoré sú v záujmovom území riešené k stavbám, ktoré majú oficiálne adresy 

na ulici Šulekova). 
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ku
parcela 

registra "C"
výmera LV - vlastník

Šulekovo 1780/4 443 2 Orná pôda v zastavanom území ( tzv.intravilán) 3170 - Mesto Hlohovec

Šulekovo 1791/2 32 2 Orná pôda v zastavanom území ( tzv.intravilán) 3170 - Mesto Hlohovec

Šulekovo 1795/2 88 2 Orná pôda v zastavanom území ( tzv.intravilán) 3170 - Mesto Hlohovec

Šulekovo 1849/2 1205 2 Orná pôda v zastavanom území ( tzv.intravilán) 3170 - Mesto Hlohovec

Šulekovo 1933/1 4159 13 Zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území ( tzv.intravilán) 3170 - Mesto Hlohovec

druh pozemku

 
 

 Nakoľko ide o  disponibilnú plochu (rozvojovú) určenú  na riešenie bytovej  výstavby na území 

k.ú. Šulekovo  mesto Hlohovec sa už možnosťami výstavby v tejto lokalite zaoberalo, aj vzhľadom na 

výstavbu ktorá bola už zrealizovaná v okrajových polohách tejto plochy.  

 V rokoch 2009 -2010 bola riešená príprava územie z hľadiska možností riešiť miestnu 

komunikáciu ( tzv. MK Humná 2). V ďalších rokoch sa už záujmové územia ani z hľadiska prípravy 

tejto miestnej komunikácie nedostalo do akcií zaradených v rozpočte mesta Hlohovec. 

 

 
návrh  kat. MO 6,5/30, dĺžky 535,90 m 

Výrez zo zastavovacej štúdie  MK Humná 2 , Šulekovo 01/2010 – záber pozemkov 

(vzhľadom na zmeny v území je potrebné zábery aktualizovať, kompletná štúdia z 01/2010 je k dispozícii na referáte 

správy majetku a referáte územného plánovania a urbanizmu) 

 

 V rámci tohto záujmového územia, tak ako je už 

uvedené,  nie je doriešené dopravné napojenie, ani 

ostatné stavby verejného technického vybavenia 

územia, tak aby ,mohli byť zabezpečené predpoklady 

výstavby podľa ÚPN mesta Hlohovec, pretože 

vzhľadom na dĺžku pozemkov (až do cca 170 m) 

Územný plán predpokladá aj vnútorným členením 

mestského bloku, za účelom dosiahnutia uvažovanej 

kapacity výstavby. 

  Aj vzhľadom na doriešenie kanalizácie v celom úseku od Seredskej až po Mlynskú (stoka C-2, 

DN 300) sa záujem o výstavbu zvyšuje, avšak zatiaľ len na úrovni individuálnych požiadaviek, pričom 

o pripravenosť výstavby sa zaujímala v 02/2013 aj ZSE z hľadiska možnosti zaradenia do ich akcií. 

 Na základe týchto skutočností sa danej problematike venovalo vedenie na porade vedenia 

v 04/2013 so záverom, že oddelenie vnútornej správy pripraví viaceré alternatívy riešenia a na 

zvolanom rokovaní sa rozhodne, ako konať v predmetnej veci ďalej. S tým, že začnú oslovovať 

vlastníkov pozemkov v súvislosti s vyporiadaním. K dnešnému dňu zatiaľ rokovania neboli 

zrealizované.  

 Z hľadiska územnoplánovacej činnosti sa na základe súčasného stavu, v rámci doriešenia 

verejného dopravného a technického vybavenia územia v záujmovom území  ponúkajú základné 

alternatívy riešenia: 

 zabezpečiť obstaranie územnoplánovacieho podkladu mestom Hlohovec, ktorý by riešil primárne 
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umiestnenie stavieb verejného dopravného a technického územia v záujmovom území. Proces 

prípravy rozpočtu na rok 2014 nie je uzavretý a v rámci určených priorít na základe komisií 

v 09/2013 sa zatiaľ takáto akcia nerieši.  

 iniciovať vydanie  rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d stavebného zákona, v ktorom sa 

dočasne zakáže alebo obmedzí stavebná činnosť, ktorá by mohlo sťažiť alebo znemožniť budúce 

využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa Územného plánu mesta Hlohovec – 

(nenavrhujeme postupovať takouto cestou), 

 riešiť úpravu smernej časti a hľadať  možnosti riešenia obstarania územnoplánovacieho podkladu 

– urbanistickej štúdie záujemcami o výstavbu v záujmovom území,  tak aby sme eliminovali 

neregulovanú výstavbu v záujmovom území – v zmysle tejto alternatívy sú navrhnuté alternatívy 

A. až C..uznesenia.     

 

 Nakoľko pozemky registra „C“ p.č. 1783 a 1784, 

pozemky registra „E“ podľa LV č.477 p.č. 502/2, 514/1 

a 514/2, podľa súčasného stavu, nie je potrebné riešiť 

v rámci plochy záberov pre riešenie MK a ide o priamu 

nadväznosť na už zastavané územie, kde by nemal byť 

zásadný problém s určením uličnej a stavebnej čiary, 

navrhujeme aj alternatívu B, za účelom vyhovieť záujmu 

o výstavbu rodinného domu  žiadateľky čo najskôr, so 

splnením podmienky preukázať možnosť pokračujúcej 

zástavby urbanistickou štúdiou, na území, ktoré bude 

upravené v rámci etapizácie do priebežnej etapy 2001-2025 

(podľa prílohy č.2), tak by bola zohľadnená aj ostatná 

predpokladaná výstavba podľa ÚPN mesta Hlohovec 

v celom záujmovom území. 

 

Príloha č.1 – regulačný list UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY   (VZN č.113/2010 

v znení dodatku č.1, č.2 a č.3) - platí do 31.5.2014 

 

Príloha č.2 – návrh úpravy Ú 2013/01 

 

Stanovisko hlavného architekta mesta Hlohovec (zo dňa 2.10.2013): 

V riešenom území už v súčasnosti niekoľko rodinných domov existuje (od ulice Seredská). Ďalšia 

žiadosť je teda len pokračovaním doterajšej činnosti. So zmenou etapizácie do priebežnej súhlasím.   

Pre rýchlejšie riešenie odporúčam urbanistickou štúdiou riešiť len územie podľa prílohy č.2.  Zároveň 

je potrebné iniciovať stretnutie aj s vlastníkmi pozemkov centrálnej časti územia a do budúcnosti 

pripraviť štúdiu aj v tejto časti. 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja (zo dňa 2.10.2013):1 

Materiál  bol pripravený vo variantoch pre rozsah územia ktoré má byť riešené urbanistickou štúdiou 

-  alternatíva A – celé územie lokality ul. Okrúhla (Humná 2 - 67b.j.)  

- alternatíva B – časť územia lokality ul. Okrúhla (Humná 2 - 67b.j.)  

- alternatíva C – neschváliť úpravu smernej časti ÚPN mesta Hlohovec 

Komisia odporučila schváliť zmenu etapizácie a úpravu ÚPN – Ú/2013/01 podľa alternatívy B. 

 

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

http://www.hlohovec.sk/


7 

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

Stanovisko komisie dopravy a ŽP  - odporúča alt. „ A“. 

 

Komisie sa v rámci  navrhnutých alternatív  nezhodli. Na základe stanoviska komisie územného 

plánovania a regionálneho rozvoja  bol  návrh  uznesenia upravený na konečné znenie (podľa 

alternatívy B) . 

 

Poznámka: v materiáli predkladanom na rokovanie komisiám bola príloha č.2 označená ako príloha 

č.3.  

 

Príloha č.1 

 

UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY    

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži výlučne na bývanie v malopodlažnej zástavbe rodinnými domami. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. bývanie v obytných budovách (rodinných domoch), 

2. zeleň súkromných záhrad. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. bývanie v malopodlažných bytových a polyfunkčných bytových domoch do 8 b.j. (max. 2NP + 

podkrovie), 

2. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia 

3. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia, 

4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 

5. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 

6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 

7. nevyhnutné odstavné plochy pre automobily. 

Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie 

1. ostatné zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia, 

2. malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, 

3. menšie zariadenia administratívy,  

4. menšie kostoly a modlitebne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke a športové zariadenia, materské 

školy a im zodpovedajúce výchovné zariadenia, ako aj zariadenia nevyhnutné a pre obsluhu tohto 

územia, 

5. nerušiace výrobné služby ako súčasť pozemkov rodinných domov a doplnková funkcia bývania, 

6. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti 

stavieb v mestskom bloku, 

7. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a technické 

vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako stavby, ktoré priamo nesúvisia s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným 

výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia mestského bloku 

a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely bývania a občianskeho vybavenia. 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

 výstavba rodinných domov je podmienená preukázaním možnosti napojenia stavebného pozemku na 

vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, 

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

http://www.hlohovec.sk/
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 odstavné miesta obyvateľov rodinných domov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov 

s preferenciou garáží ako stavebných súčastí rodinných domov, 

 parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch 

ich prevádzkovateľov, 

 bývanie v malopodlažných bytových domoch podľa bodu 1. vhodných (konvenujúcich) funkcií je 

vhodné lokalizovať ako prechodovú formu medzi rodinnými domami a bytovými domami (na 

plochách s funkčným regulatívom UB 04), 

 maximálna výška malopodlažných bytových domov a zariadení občianskeho vybavenia nesmie 

presahovať stanovený výškový regulatív mestského bloku, 

 pri OS rodinných domov v okrajových polohách mesta je v detailnejšej ÚPD potrebné zabezpečiť 

návrhom urbanistickej skladby voľný priechod obyvateľov z vnútorného zastavaného územia 

do okolitej prírody. 

 

Príloha č.2 

 

Návrh úpravy Územného plánu mesta Hlohovec  Ú 2013/01 

 

Výkres č. 11 v M 1:10 000 Návrh etapizácie / Etapizácia  sa upravuje tak, že vymedzené územie sa 

zaraďuje do priebežnej výstavby 2001-2025. Táto úprava sa súbežne premieta aj do ostatných 

textových a číselných údajov územného plánu mesta Hlohovec.  

 

 

 


