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Návrh  na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci: 

 

1.  S ch v a ľ u j e 

a) zadanie urbanistickej štúdie „Urbanistická 

štúdia „Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, 

Hlohovec - M.Č. Šulekovo“, s podmienkou 

jeho dopracovania do čistopisu zadania na 

základe prílohy č.1 a za podmienok, že 

neoddeliteľnou súčasťou čistopisu zadania 

bude príloha č.1 - Vyhodnotenie prero-

kovania návrhu zadania urbanistickej štúdie 

„Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec 

- M.Č. Šulekovo“  a  čistopis zadania  bude 

odovzdaný mestu Hlohovec v termíne max. 

do 30 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia, 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, 

na obstarávanie urbanistickej štúdie, podľa 

§2a stavebného zákona, v 3 vyhotoveniach 

v tlačenej forme a  v digitálnej forme pre 

zverejnenie,  

b) obstaranie územnoplánovacieho podkladu,  

urbanistickej štúdie podľa čistopisu zadania  

záujemcom o výstavbu (KLIMATI TEAM, 

spol. s r.o., Hlohovec), na jeho náklady, 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 

na obstarávanie urbanistickej štúdie, podľa 

§2a  stavebného zákona, 

c) postup verejného prerokovania urbanistickej 

štúdie, v súčinnosti  mesta Hlohovec  ako 

príslušného  orgánu územného plánovania 

a príslušnej odborne spôsobilej osoby na 

obstarávanie urbanistickej štúdie, podľa §2a 

stavebného  zákona. 

       Termín plnenia: priebežne 

 Zodpovedá: Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia          

výstavby a životného prostredia 

MsÚ 
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2.  U r č u je  

Stratu účinnosti bodu 1. tohto uznesenia, ak 

čistopis zadania urbanistickej štúdie  „Obytná 

zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. 

Šulekovo“  nebude odovzdaný podľa bodu 1. 

písm. a) 
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Dôvodová správa 

 

 V zmysle bodu 8. Postupu obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Hlohovec, platného od 1.3.2012,  predkladáme na schválenie návrh zadania 

územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - 

M.Č. Šulekovo“.  

 Obstaranie urbanistickej štúdie vyplýva priamo zo záväznej časti Územného plánu mesta 

Hlohovec, kapitoly Z.3.4. VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatkov  č.1, 

č.2 a č.3 (ku dňu spracovania čistopisu zadania).  

 Uznesením č. 36 zo dňa 28.4.2011 boli schválené Zmeny a doplnky 2010 a na základe nich 

dodatok č.1 k VZN č.113/2010, pričom predmetom Zmien a doplnkov 2010 bola aj  zmena „Z 2010/03 

– UO 16 Kozí vrch“ (riešila zmenu funkčného využitia pozemkov z UZ 01 C Verejné 

parky a parkové úpravy na UB 01 Obytné územie – rodinné domy a preradenie časti 

rozvojových plôch v území z etapy 2016 - 2025 do priebežnej etapy s možnosťou 

realizácie už od roku 2010“). Na základe tejto zmeny bola doplnená nová plocha 

bytovej výstavy Horná Sihoť – 57 IBV, v nadväznosti na plochu bytovej výstavby 

Pri ihrisku 38 IBV, obidve v v súčasnosti v priebežnej etapizácii do roku 2025. 

Z 2010/03 – UO 16 Kozí vrch sa riešila z podnetu súčasného záujemcu o riešenie 

urbanistickej štúdie. 

  

       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. 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) 
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  Záujemca o výstavbu KLIMATI TEAM, spol. s r.o., Hlohovec, 

ktorý vlastní v záujmovom území  viacero pozemkov, podľa LV č. 3104, 

prípadne má iné práva k využitiu aj iných pozemkov v záujmovom 

území) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného 

zákona predložil dňa 26.9.2013 návrh zadania urbanistickej štúdie, ktorý 

vypracoval Ing.arch. Miloslav Drgoň.  V zadaní urbanistickej štúdie  

sa určuje  podľa § 4 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov 

obsah a rozsah urbanistickej štúdie, na ktoré dáva súhlas orgán územného 

plánovania (Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec), ktorý garantuje 

štátne, regionálne resp. komunálne záujmy.    

 Z hľadiska v súčasnosti nezastavaných plôch v záujmovom území, ktoré sú určené na zastavanie 

alebo iné funkčné využitie, sú v záujmovom území pozemky aj iných vlastníkov, ktoré bude potrebné 

brať do úvahy pri riešení štúdie, v rámci rozsahu vymedzenia riešeného územia podľa bodu D) návrhu 

zadania: 

mesto Hlohovec 

(LV č.2070) 

 

SR-Slovenský pozemkový 

fond Bratislava 

(LV č.2070) 

Vetter, spol.s.r.o. Trnava 

(LV č.2965) 

 
 

  

   

 

 Z hľadiska vymedzenia riešeného územia ide o územie, ktoré je navrhnuté na obstaranie 

podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie v rámci zón  15 - Obytná zóna rodinných domov Horná 

Sihoť a  sčasti aj v rámci zóny 11 - Zóna verejnej zelene Šulekovo – park alebo alternatívne 

územnoplánovacím podkladom, urbanistickou štúdiou.   

 Návrh  zadania  urbanistickej  štúdie  bol  podľa   § 2 ods.1  písm. b)  vyhlášky  č.55/2001 Z.z.  

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii prerokovaný v termíne 

30.9.2013 až 29.10.2013 vrátane, verejné prerokovávanie návrhu bolo zabezpečené v súčinnosti 

orgánu územného plánovania a odborne spôsobilej osoby Ing. Miroslava Polonca, oznámením 

verejnosti na úradných tabuliach a v médiách,  dotknutým orgánom, dotknutému samosprávnemu 

kraju, dotknutým fyzickým a právnickým osobám jednotlivo. Z verejnosti neboli uplatnené  žiadne 

stanoviská, stanoviská dotknutých orgánov, dotknutého samosprávneho kraja,  vlastníkov verejného 

technického a dopravného vybavenia územia a mesta Hlohovec (zo dňa 25.10.2013 č. 

43490/2013/3425) sú spracované a vyhodnotené v prílohe č.1,  pričom je navrhnuté rozhodnutie 

k jednotlivým stanoviskám a pripomienkam. 

 Výstavba v lokalite „Horná Sihoť“  bola priamo v záväznej časti Územného plánu mesta 

Hlohovec podmienená „štúdiou vypracovanou záujemcom o výstavbu, ktorá presne identifikuje 
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genofondovú lokalitu G9 a zároveň určí, koľko z celej lokality „Horná Sihoť“ bude možné zastavať. 

Plocha, ktorú štúdia zadefinuje ako genofondovú lokalitu, mesto Hlohovec pri obstaraní ďalšej zmeny 

ÚPN určí na funkčné využitie „verejná zeleň – genofondová lokalita“. Po vypracovaní štúdie na 

identifikovanie genofondovej lokality nárokovať u záujemcu o výstavbu vypracovanie urbanistickej 

štúdie pre dané územie, ktorá bude slúžiť ako územnoplánovací 

podklad pre územné konanie.“ Žiadateľ zabezpečil vypracovanie 

„Environmentálnej štúdie – stanovenie podmienok výstavby s 

ohľadom na zachovanie genofondovej lokality G9 - IBV  Horná 

Sihoť – Šulekovo, (z 08/2013)“ , ktorej spracovateľom je RNDr. 

Peter Mederly – REGIOPLÁN, Nitra. Kompletná 

environmentálna štúdia bola doplnená dňa 11.11.2013, pričom 

bola doplnená aj na zverejnenie v rámci prípravy materiálu pre 

komisie MsZ1, pretože závery z nej vyplývajúce sú rôzneho 

charakteru, podľa jednotlivých plôch, pričom upozorňujeme, že 

táto environmentálna štúdia rieši aj územie mimo vymedzené 

riešenie urbanistickej štúdie, v členení na plochy č.1 až 6.    

 Na základe environmentálnej štúdie je plocha G9 

vymedzená:  

  

 

 výrezy z environmentálnej štúdie 08/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z hľadiska platného Územného plánu mesta Hlohovec, na základe 

MÚSES spracovaného v roku 1999, je genofondová plocha G9 – Horná 

Sihoť (depresívne jamy V a JV od obce Šulekovo) vyznačená v území 

takto: 

 

 Nakoľko sa mesto Hlohovec v rámci  procesu schvaľovania zaviazalo v ďalších ZaD ÚPN mesta 

Hlohovec navrhnúť náhradnú zeleň s rovnakou výmerou ako bude mať zastavaná časť lokality „Horná 

Sihoť“ je požadované v rámci stanoviska mesta od žiadateľa aby navrhol (v rámci riešenia štúdie) min. 

3 lokality, ktoré budú predmetom ďalšieho riešenia. 

    Na základe vyhodnotenia (rozhodnutia k jednotlivým stanoviskám a pripomienkam) je potrebné 

zadanie upraviť do čistopisu, pričom jeho neoddeliteľnou súčasťou sa stane vyhodnotenie v celom 

rozsahu. Akceptované pripomienky budú musieť  byť doplnené do čistopisu zadania, resp. ich bude 

musieť  spracovateľ urbanistickej štúdie riešiť v návrhu štúdie. 

                                                 
1
   http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=87867&limited_level=1&stop_menu=66153#me 

 

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=87867&limited_level=1&stop_menu=66153#me
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  Na základe čistopisu zadania bude obstaranie urbanistickej štúdie v súlade s §4 ods.2 stavebného 

zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, podľa § 2a stavebného zákona, zabezpečovať 

záujemca o výstavbu v danej lokalite,  na vlastné náklady. 

 Po jej spracovaní, pod dohľadom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona, a jej 

odovzdaní, zabezpečí Mesto Hlohovec ako príslušný orgán územného plánovania v súčinnosti 

s odborne spôsobilou osobou prerokovanie  urbanistickej štúdie v súlade s § 2 ods.4 vyhlášky 

č.55/2011 Z.z.. Prerokovanie  urbanistickej štúdie  bude podľa § 21  stavebného zákona (v zmysle 

metodického usmernenia MVRR-2008-7315/51910:533 zo dňa 11.9.2008),  min.  v 30  dňovej lehote, 

aby mohla byť použitá aj ako podklad pre územné konanie, v súlade s účelom použitia urbanistickej 

štúdie podľa zadania. 

  Účelom prerokovania bude  najmä posúdenie základného urbanistického riešenia priestorového 

usporiadania a funkčného využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia, posúdenie 

únosnosti zaťaženia územia, zabezpečenia územného systému ekologickej stability, kapacity verejného 

dopravného a technického vybavenia územia, overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia 

verejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb. Výsledky 

prerokovania budú následne predložené Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec.  

 

Poznámka:  

Návrh zadania urbanistickej štúdie je zverejnený  na www.hlohovec.sk, v sekcii Mesto  

Územnoplánovacie podklady mesta, Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo 

(http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=87867&limited_level=1&stop_menu=66153#me) alebo je 

k dispozícii na referáte územného plánovania a urbanizmu (spis 3425/2013). Na tomto miestne bude 

následne zverejnený aj čistopis zadania. 

 

Príloha č.1 - Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „Obytná zóna - IBV 

Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo“  

   

Stanovisko hlavného architekta mesta Hlohovec: 

Nebolo vydané pretože Ing.arch. Miloslav Drgoň spracoval návrh zadania pre záujemcu o výstavbu. 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja(zo dňa 13.11.2013):2
 

Členovia komisie po predchádzajúcej  diskusii  jednotne odporúčajú schváliť  uznesenie tak,  ako je 

navrhnuté  v predloženom materiáli. 

 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (zo dňa 13.11.2013):3 

Komisia odporúča predložiť materiál na schválenie v predkladanom znení.  

 

 

 

 

 

 

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

3
  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ. 

http://www.hlohovec.sk/
http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=87867&limited_level=1&stop_menu=66153#me
http://www.hlohovec.sk/
http://www.hlohovec.sk/


      VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK A STANOVÍSK Z VEREJNÉHO PREROKOVANIA 

                           K  NÁVRHU ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

                                   OBYTNÁ ZÓNA IBV HORNÁ SIHOŤ                         "OBYTNÁ ZÓNA IBV HORNÁ SIHOŤ"
                       HLOHOVEC - m.č. ŠULEKOVO



Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"

STANOVISKÁ A PRIPOMIENKY DOTKNUTÝCH ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ, 

DOTKNUTÝCH FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB A VEREJNOSTI

ROZHODNUTIE SCHVAĽUJÚCEHO ORGÁNU - 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA 

HLOHOVEC
1. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava   

1/ Návrh zadania UŠ je spracovaný v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 

55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.

1/ Berie sa na vedomie.

2/ Zadanie kompletne určuje požiadavky a ciele, ktoré sa spracovaním UŠ majú dosiahnuť, zásady, 

ktoré je potrebné v riešení rešpektovať ako aj rozsah a postup prác pri spracovaní UŠ.

2/ Berie sa na vedomie.

3/ UŠ bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre územné konanie. V zmysle metodického 

usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR-2008 - 7315/51910:533 zo 

dňa 11.9.2008), ak má byť UŠ použitá ako podklad pre územné konanie, musí byť prerokovaná v 

zmysle § 21 stavebného zákona. Podľa § 17 ods. (3) stavebného zákona sú metodické usmernenia 

ministerstva záväzné pre všetky orgány územného plánovania.

3/ Akceptuje sa. UŠ bude prerokovaná  v zmysle § 21 stavebného 

zákona, v súčinnosti orgánu územného plánovania (mesto 

Hlohovec) a  odborne spôsobilej osoby podľa §2a stavebného 

zákona pre obstarávanie štúdie (podľa príslušného uznesenia). 

4/ K zadaniu UŠ „Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. Šulekovo“ nemáme žiadne 

pripomienky.

4/ Berie sa na vedomie.

2. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia  kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava

1/ Na základe Vašej žiadosti doručenej na tunajší úrad dňa 30.09.2013, v ktorej nás žiadate o 

pripomienky k návrhu Zadania urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo", Vám oznamujeme, že k predmetnému návrhu sa vyjadrí Okresný úrad Hlohovec, odbor 

starostlivosti o životné prostredie.

1/ Berie sa na vedomie. Na základe zmeny kompetencií vydal 

stanoviská  Okresný úrad  Hlohovec - pozri stanoviská 3., 3a., 4.

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, 

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

zo dňa 14.10.2013 č.j. V/OÚ- TT-OVBP1-2013/00140/Ti

zo dňa 07.10.2013 č.j. OU-TT-OSZP1-2013/00214-Pt

zo dňa 28.10.2013 č.j. OÚ-HC-OSZP-2013/00094/Fr
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"
1/ Predmetná bytová výstavba sa nachádza v tesnej blízkosti spoločnosti FAURECIA SLOVAKIA 

s.r.o., Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec, ktorá je veľkým a stredným zdrojom znečisťovania 

ovzdušia.  Odstupové vzdialenosti medzi plánovanou výstavbou a spoločnosťou Faurecia sú malé a 

nemusia v budúcnosti dokázať účinne eliminovať akýkoľvek negatívne vplyvy z ich činnosti (zápach 

...). Pred zahájením výstavby bude potrebné vykonať odborný posudok emisno-technologický a 

imisno-prenosový, vyhotovený oprávneným posudzovateľom v odbore emisno-technologické a 

imisno-prenosové posudzovanie.

1/ Akceptuje sa. Odborné posúdenie vpyvu znečistenia ovzdušia 

na plánovanú  bztov[ zástavbu bude riešené v rámci  

spracovania následných stupňov projektovej dokumetácie. 

Ponechávame  na rozhodnutí obstarávateľa a spracovateľa 

štúdie, či si posúdenie nezabezpečí priemo pri spracovávaní 

štúdie, aby sa vyhol prípadným zmenám v návrhu bytovej 

zástavby.  

3a. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, 

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

1/ Pri realizácii predmetnej štúdie dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a ustanovenia 

vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov.

1/ Akceptuje sa. Príslušné ustanovenia zákona o odpadoch budú 

v riešení UŠ, ako i v ďalších stupňoch PD zohľadnené.

2/ Upozorňujeme obstarávateľa, že v riešenom území je identifikovaná potenciálna environmentálna 

záťaž vedená v Geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava pod č. 291.

2/ Akceptuje sa. Aj v nadväznosti na stanovisko č.12. spracovateľ 

v rámci návrhu štúdie bude akcetpovať poskytnuté informácie o 

EZ č.291, overí si ich prostredníctvom Okresného úradu 

Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie (vychádzajúc 

zo záznamového listu Registra enviromentálnych záťaží 

dokumentáciu pre EZ č.291 spracoval Ing. Žibek), upresní 

lokalizáciu  odpadu v riešenom území (aj v grafickej časti štúdie) 

a navrhne všetky opatrenia potrebné pre doriešenie tejto EZ.

3/ Ako dotknutý orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve nemáme k navrhovanému 

strategickému dokumentu obstarávateľa iné pripomienky.

3/ Berie sa na vedomie.

4. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, 

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

zo dňa 21.10.2013 č.j. OÚ-HC-OSZP-2013/00087/ŠSOH/AŽ

zo dňa 29.10.2013 č.j. OÚ-HC-OSŽP-2013/00078/ŠSOPaK/PB
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"
1/ Predmetný návrh obytnej zóny je situovaný na pozemkoch s parc. č. 2670/1l, 2670/90, 2670/3, 28, 

35, 44, 45,48, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 91, 2671/3, 4; 2672/3, 4; 2673/8, 9, kat. územie Šulekovo. 

Výstavba v danej lokalite bola podmienená vypracovaním environmentálnej štúdie, ktorá 

identifikovala v území genofondovú lokalitu G9 - Horná sihoť, a na jej zachovanie stanovila pre 

plánovanú výstavbu špecifické podmienky, limity a regulatívy. Dotknutá genofondová lokalita 

predstavuje vodné plochy s výskytom ohrozených, významných a chránených živočíšnych druhov.

1/ Akceptuje sa. Objednávateľ štúdie si zabezpečil  vypracovanie 

"Environmentálnej  štúdie – stanovenie podmienok výstavby s 

ohľadom na zachovanie genofondovej lokality G9 - IBV  Horná 

Sihoť – Šulekovo, (z 08/2013, RNDr. Peter Mederly – 

REGIOPLÁN, Nitra)".  Štúdiu v rámci spracovávania podkladov 

pre schválenie zadania odovzdal orgánu územného plánovania, 

ktorý zabezpečil jej zverejnenie a taktiež do podmienok  mesta 

Hlohovec (pozri stanovisko 15. zapracoval podmienku, že štúdia 

bude súčasťou štúdie.  Na základe podkladov enviromentálnej 

štúdie a urbanistickej štúdie sa budú môcť príslušné dotknuté 

orgány  v rámci verejného prerokovania návrhu štúdie vyjadriť k 

splneniu podmienok ochrany genofondovej plochy G a návrhu 

opatrení. 

2/ Za účelom zachovania genofondovej lokality je v lokalite potrebné vykonať konkrétne kroky, ktoré 

budú viesť k jej ochrane, resp. k zmierneniu negatívneho vplyvu výstavby. Ide najmä o tieto 

opatrenia:

- Okolo vodnej plochy vyčleniť ochrannú zónu v min. šírke 15-20 m, ktorú by mala tvoriť hustejšia    

izolačná zeleň z vysokej stromovej a nízkej krovinnej zelene.

- Usmerniť návštevnosť lokality vybudovaním udržiavaného prístupového chodníka k vodnej ploche 

z južnej a čiastočne juhozápadnej strany.

- Zabrániť priamemu vstupu obyvateľov, napr. s naznačeným jednoduchým dreveným oplotením z 

neopracovanej guľatiny a tabuľkami "Zákaz vstupu - genofondová lokalita".

- Zabezpečiť lokalitu pred rekreačnými aktivitami hlavne v období rozmnožovania živočíchov (najmä 

obojživelníkov).

2/ Akceptuje sa. Požiadavky budú zohľadnené v riešení návrhu 

UŠ, pričom budú zohľadnené opatrenia ktoré sa vzťahujú na 

nové územné vyčlenenie plochy G9 podľa enviromentálnej 

štúdie ale aj na ostatné nezastavané územie plochy GP 

vymedzenej podľa MÚSES 1999, pričom pri návrhu opatrení je 

potrebné vychádzať aj z majetkoprávnych vzťahov  územia, na 

ktorých sa budú optrenia navrhovať. Návrhy opatrení je potrebné 

konzultovať s príslušným úradom už počas spracovávania 

návrhu štúdie tak aby boli aj realizovateľné.  

3/ Tak ako je konštatované aj vo vypracovanej environmentálnej štúdii, plánovanou výstavbou sa zvýši 

tlak na genofondovú lokalitu a jej zachovalosť. Žiadame preto realizovať, na zvýšenie druhovej 

diverzity a posilnenie funkcie genofondovej lokality, aj tieto revitalizačné opatrenia:

- Odpratať z lokality pohodené odpadky.

- Odstrániť invázne druhy rastlín.

- Východnú a severnú časť vodnej plochy samovoľnému vývoju bez prístupu návštevníkov.

- Riešiť problematiku zazemňovania lokality, a to priebežne v určitých časových intervaloch, napr. 

prebagrovaním dna v mimo vegetačnom období.

3/ Akceptuje sa. Požiadavky budú predmetom riešenia UŠ, 

vzhľadom na majetkoprávne vzťahy  v území zabezpečí 

záujemca o výstavbu všetky navrhnuté a odsúhlasené opatrenia 

na pozemoch v jeho vlastníctve a  v území  zástavby, ostatné 

opatrenia zabezpečí v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov na 

ktorých opatrenia bude potrebné realizovať podľa návrhu, 

vrátane časovej postupnosti realizácie opatrení. 

5. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia,  Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

zo dňa 07.10.2013 č.j. OÚ-HC-OKR/2/2013
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"
1/ Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového 

riadenia nemá k uvedenému návrhu zadania urbanistickej štúdie z hľadiska civilnej ochrany 

pripomienky a súhlasí s návrhom zadania urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, 

Hlohovec - m.č. Šulekovo".

1/ Berie sa na vedomie.

6. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava,  Vajanského 2, 917 01 Trnava

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

7. Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

8. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22,   917 77 Trnava 

1/  Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej 

ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a súvisiacimi predpismi. 

1/ Akceptuje sa. požiadavka bude  zohľadnená v riešení UŠ.

2/ 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.

2/ Akceptuje sa. požiadavka bude  zohľadnená v riešení UŠ.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,

Limbová 6, 917 01 Trnava
1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

11. Letecký úrad SR, odd. ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, Letisko 

M.R. Štefánika,  823 05 Bratislava

1/ Letecký úrad Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v 

zmysle § 28 ods. 3 zákona Č. 143/1998 Zŕz. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že riešené územie sa 

nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení.

1/ Berie sa na vedomie.

zo dňa 18.10.2013 č.j. KRHZ-TT-OPP- 586 -001/2013

zo dňa 08.10.2013 č. j. 11870/2013/ROP-002/17321
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"
2/ Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s 

Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby:

-  stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),

-  stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo. umelých vyvýšeninách,  

ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),

-  zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných  

zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické  

zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),

-  zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 

elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

2/ Akceptuje sa. Požiadavka bude  zohľadnená v riešení UŠ , v 

prípade, že v rámci riešenia UŠ budú riešené stavby a 

zariadenia podľa uvedeného letecký úrad bude môcť zaujať 

konkrétne stanovisko k návrhu riešenia v rámci verejného 

prerokovania návrh UŠ.

12. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, 

Nám. Ľ. Štúra 1, 811 35 Bratislava

1/ V predmetnom území je evidovaná jedna prevádzkovaná skládka, dve upravené skládky, jedna 

odvezená/upravená skládka a dve opustené skládky bez prekrytia (nelegálne skládky) tak, ako sú 

zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne 

zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

1/ Akceptuje sa. Skládky odpadov podľa evidencie MŽP SR, ktoré 

sa nachádzajú v riešenom území podľa vymedzenia v bode D) v 

návrhu zadania,  so zohľadnením a stotožnením aj EZ č.291 

(podľa stanoviska 3a.) budú v riešení UŠ zohľadnené a budú 

podrobne riešené opatrenia, ktoré bude potrebné realizovať v 

ďalších stupňoch prípravy a  pri realizácii výstavby.

13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,

832 47 Bratislava

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 stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať 

stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujem stanovisko z hľadiska záujmov obrany štátu 

k predloženej územnoplánovacej dokumentácii. 

Vojenská správa nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky. 

1/ Berie sa na vedomie.

zo dňa 16.10.2013 č. j. 3248/2013-7.3, 52203/2013

zo dňa 21.10.2013 č. j. AMS-25-1141/2013
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"
14. Slovenský plynárenský podnik - distribúcia, a.s., Oddelenie plánu a investícií,

 Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

15. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 21 Hlohovec

1/ Upraviť dôvod obstarania:

Obstaranie  urbanistickej štúdie vyplýva priamo zo záväznej časti Územného plánu mesta Hlohovec, 

kapitoly Z.3.4. VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatkov  č.1, č.2 a č. 3 

(ku dňu spracovania čistopisu zadania).  

Uvádzaným uznesením č. 36 zo dňa boli schválené Zmeny a doplnky 2010 a na základe nich 

dodatok č.1, pričom predmetom Zmien a doplnkov 2010 bola aj „Z 2010/03 – UO 16 Kozí vrch“ 

(riešila zmenu funkčného využitia pozemkov z UZ 01 C Verejné parky a parkové úpravy na UB 01 

Obytné územie – rodinné domy a preradenie časti rozvojových plôch v území z etapy 2016 – 2025 

do priebežnej etapy s možnosťou realizácie už od roku 2010“, na základe tejto zmeny bola 

doplnená nová plocha bytovej výstavy Horná sihoť – 57 IBV.

1/ Akceptuje sa. Dôvod obstarania UŠ bude v čistopise Zadania 

upravený.

2/ Do čistopisu zadania doplniť identifikačné údaje k Environmentálnej štúdii – stanovenie podmienok 

výstavby s ohľadom na zachovanie genofondovej lokality G9  - IBV  Horná Sihoť – Šulekovo, (z 

08/2013) a do čistopisu zadania, do bodu B)  doplniť podmienku:

- riešiť všetky návrhy vyplývajúce  z  Environmentálnej štúdie – stanovenie podmienok výstavby s 

ohľadom na zachovanie genofondovej lokality G9 - IBV  Horná Sihoť – Šulekovo, (z 08/2013) a 

prípadných stanovísk dotknutých orgánov, ktoré k nej boli vydané pred riešením zadania resp. pred 

začatím spracovávania urbanistickej štúdie.

2/ Akceptuje sa. Uvedená podmienka  bude do čistopisu Zadania 

doplnená.

3/ Nakoľko v rámci návrhu zadania nie sú priamo zapracované  výstupy z tejto environmentálnej štúdie 

(z 08/2013) žiadame, aby štúdia bola priamo súčasťou  urbanistickej štúdie, v rámci dokladovej 

časti  – v sade č.1, spolu s ostatnými podkladmi a stanoviskami k nej uplatnenými.

Zároveň žiadame o jej oficiálne poskytnutie spolu s vyhodnotením verejného prerokovania tak, aby 

mohla byť zverejnená (vrátane webu) v rámci prerokovávania materiálu do MsZ.

3/ Akceptuje sa. Environmentálna štúdia (z 08/2013)  bude 

súčasťou UŠ,  výstupy z nej budú v riešení UŠ zapracované,

Eenvironmentálna štúdia bola  Mestu Hlohovec oficiálne 

poskytnutá dňa 11.11.2013,  spolu s vyhodnotením verejného 

prerokovania.

4/ Opraviť pojem „limity“. 4/ Akceptuje sa, bude v čistopise Zadania opravené.

5/ V celom rozsahu zadania doplniť aj názov G9 – Horná sihoť (depresívne jamy V a JV od obce 

Šulekovo).

5/ Akceptuje sa,  bude v čistopise Zadania doplnené.

zo dňa 25.10.2013 č. j. 43490/2013/3425
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"
6/ V rámci bodu A) Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie

Text:

- ako podklad na základe ktorého mesto Hlohovec pri obstarávaní ďalšej zmeny ÚPN určí 

genofondovú lokalitu, ktorá bude určená na funkčné využitie verejná zeleň – genofondová lokalita

- pre určenie výmery, ktorá musí byť pri ďalšej zmene ÚPN nahradená a zadefinovaná ako verejná 

zeleň nahradiť novým textom:

- presne identifikuje genofondovú lokalitu G9 a zároveň určí, koľko z celej lokality "Horná sihoť“ 

bude možné zastavať. Plocha, ktorú štúdia zadefinuje ako genofondovú lokalitu, mesto Hlohovec pri 

obstaraní ďalšej zmeny ÚPN určí na funkčné využitie "verejná zeleň - genofondová lokalita"

- navrhnúť náhradnú zeleň s rovnakou výmerou ako bude mať zastavaná časť lokality "Horná sihoť“, 

pričom mesto Hlohovec požaduje min. 3 návrhy, prednostne na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

Hlohovec, v prípade že to nebude v riešenom území, bude to tvoriť samostatnú prílohu grafickej aj 

textovej časti štúdie; na základe toho upraviť aj podmienku spracovania určiť výmeru a navrhnúť 

lokalitu, ktorá musí byť pri ďalšej zmene ÚPN nahradená a zadefinovaná ako verejná zeleň.

6/ Akceptuje sa. Požadovaný text bude v bode A) čistopisu 

Zadania nahradený.

7/ V rámci bodu C) Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie doplniť:

Vzhľadom na predpokladané časové obstarávanie urbanistickej štúdie sledovať a zapracovať do jej 

návrhu aj požiadavky vyplývajúce zo schválenia Zmien a doplnkov územnoplánovacích 

dokumentácií, resp. úprav územnoplánovacej dokumentácie týkajúcich sa vymedzeného územia.

7/ Akceptuje sa. Požiadavka bude do bode C) čistopisu Zadania 

doplnená.

8/ / V rámci bodu D) Vymedzenie riešeného územia:

- Opraviť urbanistický obvod - podľa ÚPN mesta Hlohovec platí stále - UO 16 Kozí vrch (revízia ZSJ 

2011 nebola ešte premietnutá do ÚPN mesta Hlohovec).

- V prípade, že ide o výrez z výkresu Širšie vzťahy je použitý už neaktuálny stav (absentuje napr. 

TIP terminál), v rámci čistopisu aktualizovať a doplniť aj presnú identifikáciu výkresu.

- V rámci obrázku s vymedzením riešeného územia - legendu upraviť do čitateľnej podoby, upraviť 

zdroj (určite to nie je PISKN mesta Hlohovec).

- V rámci územia vymedziť mestský blok bytovej výstavby "Horná sihoť - 57 IBV" a "Pri ihrisku 38 

IBV", pretože ich nemožno rozdeliť len čiarou pozemku p.č. registra "C" p.č.  2670/1, ale je ich 

potrebné riešiť komplexne v rámci 1. etapy, resp. inak upraviť rozsah 1. etapy a ostatného 

riešeného územia, musí tam byť riešená nadväznosť výstavby.

- Vzhľadom na to, že do riešeného územia spadajú aj pozemky iných vlastníkov (hlavne SR-SPF  

(LV č. 2127), mesto Hlohovec (LV č.2070), vlastníci podľa LV č. 2965 a LV č. 2666) je požiadavka 

na to, aby táto štúdia už v rozpracovanosti (podľa rozsahu návrhu UŠ) bola 

konzultovaná s týmito vlastníkmi.

8/ Akceptuje sa.  Požiadavky budú v čistopise Zadania  v bode D) 

zohľadnené a doplnené. 
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania Urbanistickej štúdie "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m.č. 

Šulekovo"
9/ V rámci bodu G) Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti 

urbanistickej štúdie doplniť:

- Návrh štúdie musí byt' spracovaný na mapových podkladoch, ktoré budú zohľadňovať skutkový 

stav v území (aj skutkový stav výstavby a oplotení v rámci jazier).

- Akceptovať a zapracovať do návrhu štúdie všetky už pripravené zámery, na ktoré bolo vydané 

právoplatné územné rozhodnutie, podklady si musí zabezpečiť žiadateľ na vlastné náklady (v rámci 

získavania informácií môže využiť súčinnosť referátu územného plánovania a urbanizmu).

9/ Akceptuje sa. Požiadavky budú v bode G) čistopisu Zadania  v  

doplnené. 

16.

1/ nevyjadrili sa. 1/ Berie sa na vedomie.

17.

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

18.

1/ nevyjadrili sa

 

1/ Berie sa na vedomie.

19.

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

20. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

1/ / k Zadaniu urbanistickej štúdie, "Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m. č. Šulekovo", 

nemáme pripomienky.

1/ Berie sa na vedomie.

21.

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

22.

1/ nevyjadrili sa  1/ Berie sa na vedomie.

23. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany

1/ K návrhu zadania urbanistickej štúdie .Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m. č. Šulekovo" 

nemáme zásadné pripomienky, nakoľko navrhovaná lokalita sa nenachádza v bezprostrednom 

dotyku s nami spravovanými vodnými tokmi a nemá zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych 

pomerov v riešenom území.

1/ Berie sa na  vedomie.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany

Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

Západoslovenská energetika, a.s., odbor technického rozvoja, Čulenova 6, 816 47 Bratislava

zo dňa 08.10.2013 č.j. PS/2013/015129

Slovak Telecom, a.s., centrum služieb a infraštruktúry, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, OŠD, Krajské pracovisko Nitra,  Chmeľová dolina 18, 949 01 Nitra 

zo dňa 22.10.2013 č. j. CZ 26549/2013    
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2/ V rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového 

odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred 

realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej 

vody a jej využitie v území, resp. kontrolované vypúšťanie do recipientu po odznení prívalovej 

zrážky, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.)

2/ Akceptované, požiadavka na riešenie zadržania povrchového 

odtoku v území bude doplnená do čistopisu Zadania.

3/ Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na 

čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z a NV SR č.269/201 O. 4/ 4/ Upozorňujeme, 

že v záujmovom území môže dôjsť k zvýšeniu hladiny podzemnej vody v dôsledku dlhotrvajúceho 

vysokého vodného stavu vo vodnom toku Váh pri povodňových prietokoch.  Preto stavby, ktoré 

budú navrhované v tomto území je vhodné osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým 

terénom, bez budovania pivničných priestorov.

3/ Akceptované, bude riešené pri spracovaní UŠ. 

24. Slovenská správa ciest, odbor dopravného plánovania, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

1/ Katastrálnym územím mesta Hlohovec prechádzajú cesty druhej a tretej triedy:

- cesta II/507 v trase - Šintava - Hlohovec;

- cesta II/513 v trase - Leopoldov - Kľačany;

- cesta III/51314 v trase - k. Ú. Hlohovec - Pastuchov.

1/ Berie sa na vedomie.

2/ Katastrálnym územím mesta Hlohovec v súčasnosti neprechádza cesta prvej triedy v správe SSC, 

avšak SSC uvažuje so zámerom vybudovania cestného prepojenia miest Komárno - Nové Zámky - 

Nitra - Hlohovec - D1. Pre uvedený zámer bola v novembri 2012 vypracovaná Technická štúdia a 

Zámer ElA. Z uvedených dôvodov je potrebná spolupráca riešiteľov územnoplánovacej 

dokumentácie a spracovateľa Technickej štúdie - Terraprojekt, a.s. Podunajská 24, 821 07 

Bratislava (tel. č. 02/45523771 - 4, 02/45523 103, Ing. Pokrivčák tel č. 0903 722144), ktorý môže na 

požiadanie poskytnúť spracovateľovi ÚPD potrebné podklady.

2/ Berie sa na vedomie. Zámer riešenia  cety I/64 a jej trasovanie 

sa priamo nedotýka riešeneho územia štúdie, v návrhu UŠ bude 

zohľadnené dopravneé napojenie v rámci  nadradeného 

dopravného napojenia na cestu II/513.                                                                               

zo dňa 10.10.2013 č.j. 5292/2013/2320/26079
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3/ SSC stanovila svoje požiadavky k spracovaniu ÚPN mesta Hlohovec v liste č. j. 

4686/2012/2320/44931 adr. MDVRR SR (v prílohe), ktoré žiadame rešpektovať aj pri spracovaní 

predmetnej urbanistickej štúdie.

Stanovisko MDVRR SR zo dňa 11.12.2012 č. j. 4686/2012/2320/44931:

„Katastrálnym územím mesta Hlohovec prechádzajú cesty druhej a tretej triedy:

- cesta II/507 v trase - Šintava - Hlohovec;

- cesta II/513 v trase - Leopoldov - Kľačany;

- cesta III/51314 v trase - k. ú. Hlohovec - Pastuchov.

Katastrálnym územím mesta Hlohovec v súčasnosti neprechádza cesta prvej triedy v správe 

SSC, avšak SSC uvažuje so zámerom vybudovania cestného prepojenia miest Komárno - 

Nové zámky - Nitra - Hlohovec - D1. Pre uvedený zámer bola v novembri 2012 vypracovaná 

Technická štúdia a Zámer ElA. Z uvedených dôvodov je potrebná spolupráca riešiteľov 

územnoplánovacej dokumentácie a spracovateľa Technickej štúdie - Terraprojekt, a.s.

Podunajská 24, 821 07 Bratislava (tel. č. 02/45523771-4, 02/45523 103, Ing. Pokrivčák 

tel. č. 0903 722 144), ktorý môže na požiadanie poskytnúť spracovateľovi ÚPD potrebné

 podklady.

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete je potrebné:

- vyznačiť a rešpektovať existujúce trasy ciest II. a III. triedy v riešenom území;

-  mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie ciest 

  druhej triedy v kategórii C 9,5/70 v zmysle STN 736101;

- v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest druhej triedy 

  v zmysle STN 736110 v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2;

-  mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie 

  cesty tretej triedy v kategórii C 7,5/60 v zmysle STN 736101;

- v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy

  v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 736110;

- dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy, 

podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty

 vyššieho dopravného významu v súlade s STN;

- dopravné napojenia verejnoprospešných stavieb na cestnú sieť riešiť na základe dopravno -

3/ Akceptuje sa, požiadavky zo stanoviska pre obstarávanie 

nového Územného plánu mesta Hlohovec, týkajúce sa riešenej 

lokality  a riešeného územia budú v riešení UŠ zohľadnené, 

hlavne z hľadiska dopravného napojenia na miestne 

komunikácie Priemyselná ulica a ulica Osloboditeľov, ktoré sú 

napojená na cestu II/513, z hľadiska vyhodnotenia intenzity 

dopravy (jej zvýšenia) vo vzťahu k návrhu novej bytovej výstavby 

v riešenom území. 
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inžinierskych prieskumov a rozborov, prognózy dopravy a posúdenia dopravnej výkonnosti 

dotknutej a priľahlej cestnej siete;

• posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy (hluk, emisie) a v prípade potreby navrhnúť opatrenia na ich 

elimináciu;

• vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110;

• mimo zastavaného územia rešpektovať ochranné pásma ciest v zmysle Zákona 135/1961 Zb. 

(cestný zákon).

V grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie je potrebné:

• spracovať samostatný výkres riešenia dopravy s vyznačením dopravných trás, zariadení a ich 

parametrov

• navrhnúť a vyznačiť výhľadové kategórie a funkčné triedy v zmysle STN 73 6101 a STN 73 6110;

• navrhnúť umiestnenie zastávok hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť;

• cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších súvislostiach k priľahlému územiu. Ich 

šírkové usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110.

Cesty druhej a tretej triedy patria podľa Zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. do kompetencie VÚC. Pre 

poskytnutie ďalších informácií ohľadne ciest druhej a tretej triedy v riešenom území je potrebné 

požiadať Úrad Trnavského samosprávneho kraja Trnava, ktorý je ich majetkovým správcom.

Ďalší stupeň ÚPD žiadame zaslať našej organizácii na vyjadrenie“.

4/ Cesty druhej a tretej triedy patria podľa Zákona NR SR Č. 416/2001 Z. z. do kompetencie VÚC. 

Zadanie urbanistickej štúdie „Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m. č. Šulekovo" je potrebné 

odsúhlasiť s Úradom Trnavského samosprávneho kraja Trnava, ktorý je ich majetkovým správcom.

4/ akceptované, návrh Zadania UŠ bol Úradu Trnavského 

samosprávneho kraja Trnava predložený na vyjadrenie

5/ So Zadaním urbanistickej štúdie .Obytná zóna IBV Horná Sihoť, Hlohovec - m. č- Šulekovo" 

súhlasíme za podmienky rešpektovania uvedených pripomienok.

5/ Berie sa na vedomie.

6/ Ďalší stupeň ÚPD žiadame zaslať našej organizácii k zaujatiu stanoviska

25.

1/ nevyjadrili sa 1/ Berie sa na vedomie.

Vypracoval: Ing. Miroslav Polonec, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 01 Trnava
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