MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI
Materiál na zasadnutie
MsZ v Hlohovci
Dňa 6.11.2014

Číslo materiálu:
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Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové
hospodárstvo a dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2,
dodatku č.3 a dodatku č.4
Predkladá:
Ing. Eva Lukáčová
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
MsZ v Hlohovci:

1. B e r i e n a v e d o m i e
výsledok preskúmania návrhu „Územný plán mesta
Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové
hospodárstvo“, na základe zmeny stavu návrhu pre verejné
prerokovanie (január 2014), v textovej časti podľa dohody
na základe opakovaných prerokovaní s dotknutými
Spracoval:
orgánmi (júl 2014) a postupu jeho obstarania,
Ing. Gabriela Danišovičová
samostatný referent územného
prerokovania, podľa § 25 stavebného zákona, na základe
plánovania, odborne spôsobilá osoba
žiadosti mesta Hlohovec č.42155/2014/270 zo dňa
podľa § 2a stavebného zákona pre
19.9.2014, Okresným úradom Trnava, zo dňa 14.10.2014
obstarávanie návrhu „Územný plán
č.OÚ-TT-OVBP1-2014/022153/Há, v celom znení v prílomesta Hlohovec–Zmeny a doplnky
he č.1.
2013/2014-odpadové hospodárstvo“
(reg. číslo 248)
2. S ch v a ľ u j e
a) Rozhodnutie mesta Hlohovec, ako obstarávateľa návrhu
Hlohovec, 22.10.2014
„Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky
2013/2014 – odpadové hospodárstvo“ a príslušného
orgánu územného plánovania, k
stanoviskám,
Prerokované:
komisia územného plánovania
pripomienkam a námietkam z verejného prerokovania
a regionálneho rozvoja dňa
návrhu, podľa § 22 stavebného zákona, podľa prílohy
29.9.2014 – odporučené
č.2 „Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok
a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu
komisia dopravy a životného
„Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky
prostredia dňa 24.9.2014 –
2013/2014 – odpadové hospodárstvo“.
odporučené
b) Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky
Odporučené
2013/2014 – odpadové hospodárstvo (júl 2014,
MsR v Hlohovci dňa 16.10.2014
AUREX, spol. s r.o., Bratislava)“, na základe zmeny
stavu návrhu pre verejné prerokovanie z januára 2014,

v textovej časti, podľa dohody na základe opakovaných
prerokovaní s dotknutými orgánmi, v grafickej časti bez
zmien.
3. S ch v a ľ u j e
Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení
dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4, na
základe predloženého návrhu dodatku č.5 (v celom znení
podľa prílohy č.5), na základe Zmien a doplnkov
2013/2014 – odpadové hospodárstvo (júl 2014, AUREX,
spol. s r.o., Bratislava)“
Termín plnenia: 12/2014
Zodpovedá: Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia výstavby a
životného prostredia MsÚ
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Dôvodová správa
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2014 bolo prijaté uznesenie č.381,
ktorým bolo riešené vyhodnotenie stanovísk, pripomienok a námietok (stav 05/2014) k návrhu
„Územný plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“ (január
2014), na základe jeho verejného prerokovania v termíne od 23.1.2014 do 21.2.2014, vrátane. Na
základe bodov 1. až 3. tohto uznesenia, keďže bolo potrebné dosiahnuť dohodu s dotknutými orgánmi,
ktorých stanoviská mesto Hlohovec nechcelo akceptovať, pokračoval proces prípravy podkladov na
preskúmanie návrhu podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon). Predmetom preskúmania podľa § 25
stavebného zákona je aj súlad s nadradenou dokumentáciou vyššieho stupňa a postup obstarania
a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podľa § 25 ods.6 stavebného zákona
návrh, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho
stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania
a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno
schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu
neplatné.
Na základe bodu č.3 uznesenia č. 38 zo dňa 26.6.2014 spracovateľ zmien a doplnkov odovzdal
14.7.2014 kompletný upravený návrh v záväznej2 aj smernej časti (v grafickej časti neboli riešené
zmeny oproti stavu január 2014), pričom boli zohľadnené aj zmeny na základe schválenia dodatku č.4
k VZN č.113/2010 v znení dodatkov, ktorý nadobudol účinnosť 1.6.2014, na základe schválenia dňa
24.4.2014.
Na základe doručených stanovísk Okresného úradu Hlohovec (zo dňa 3.7.2014 č.OÚ-HC-OSŽP2014/000594/ŠSOH/AŽ) a Okresného úradu Trnava (zo dňa 18.7.2014 č.OÚ-TT-OVBP12014/013578/Há), ktorými boli riešené akceptácie zmien po prvom opätovnom prerokovaní
s dotknutými orgánmi, bolo listom zo dňa 31.7.2014 zvolané ďalšie opakované prerokovanie, za
účelom doriešenia stanoviska dotknutého orgánu, Okresného úradu Hlohovec, ktorý uplatnil výhrady
k zneniu upraveného návrhu. Na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.8.2014 sa vzájomným
rokovaním dospelo k dohode, čo bolo definitívne potvrdené podpisom záznamu z opätovného
prerokovania dňa 27.8.2014 a zo strany Okresného úradu Hlohovec bolo akceptované znenie, ktoré je
predmetom schvaľovania. Okresný úrad Hlohovec upozornil, že v prípade zmeny zákona o odpadoch
(zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov) bude potrebné príslušné časti aktualizovať resp. zmeniť. V súčasnosti je proces schválenia
nového zákona o odpadoch, podľa dostupných informácií, odložený minimálne na rok 2015 a mesto sa
s touto pripomienkou bude pracovať, či už v rámci obstarávania nového územného plánu mesta
Hlohovec alebo pri následných zmenách a doplnkoch platného územného plánu.
V rámci materiálu a jeho príloh predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec, ako
príslušnému schvaľujúcemu orgánu podľa § 31 ods.1 stavebného zákona, návrh zmien a doplnkov na
schválenie, s predložením všetkých podkladov podľa § 16 vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, v nadväznosti na § 31 ods. 2 a § 24
stavebného zákona. Postup obstarávania a prerokovania návrhu „Územného plánu mesta Hlohovec –
Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo “ je podrobne uvedený v prílohe č.2.
Základným predpokladom schválenia je súhlasné stanovisko z preskúmania návrhu podľa § 25
stavebného zákona. Výsledok preskúmania príslušným úradom, Okresným úradom Trnava tvorí
prílohu č.1.
1
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Materiál č. 7 na rokovanie 26.6.2014.
Úpravy v textovej časti znenia návrhu záväznej časti, ktoré vyplynuli z opätovného prerokovania 8.4.2014
a ktoré sú premietnuté do návrhu „júl 2014“ boli súčasťou materiálu č.7 – ako príloha č.2.
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Kompletný návrh (návrh upravený podľa výsledkov opätovných prerokovaní do verzie „júl
2014“) na vyhlásenie záväznej časti, návrh dodatku č.5 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta
Hlohovec, v znení dodatku č.1, v znení dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 tvorí prílohu č.5.3
Po schválení budú zabezpečené ďalšie úkony súvisiace s vyhlásením dodatku č.5 k VZN
k 113/2010 v znení dodatkov a schválením (zverejnenie záväznej časti, uloženie a zaslanie
registračného listu príslušnému ministerstvu). Účinnosť dodatku č.5 je navrhnutá na 15.12.2014.
Schválením bude ukončený proces obstarávania zmien a doplnkov, ktorý bol realizovaný na
základe bodu č.9 uznesenia č. 20 zo dňa 25.4.2013 v súvislosti so zámerom „Dobudovanie areálu
odpadového hospodárstva Vlčie hory – Hlohovec, z júna 2012“, pričom na základe týchto zmien
a doplnkov platného Územného plánu mesta Hlohovec sú podrobnejšie zadefinované regulatívy
a určené zásady pre územia umožňujúce riešiť problematiku odpadového hospodárstva na území mesta
Hlohovec, vrátane už existujúcich skládok na území mesta Hlohovec, na základe predchádzajúcich
rozhodnutí v území.
K navrhovanej činnosti „Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec“
bolo medzičasom vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov záverečné stanovisko číslo: 2059/2014-3.4/vt zo dňa 15.7.20174.
Problematika skládky NNO v k.ú. Šulekovo (bývalé Fe-kaly) z hľadiska zvýšenia jej kapacity
pre NNO a doby skládkovania ( jej uzavretia a rekultivácie) sa v zmysle vyhodnotenia rieši v novom
územnom pláne.
Prílohy materiálu:
1) Výsledok preskúmania podľa § 25 stavebného zákona Okresným úradom Trnava, zo dňa
14.10.2014 č.OÚ-TT-OVBP1-2014/022153/Há.
2) Správa o prerokovaní návrhu „Územný plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2013/2014 –
odpadové hospodárstvo“, zo dňa 18.9.2014.
3) Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania návrhu „Územný plán
mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“, s návrhom na
rozhodnutie mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam (ukončené 18.9.2014, ako podklad pre
preskúmanie návrhu podľa § 25 stavebného zákona).
4) Návrh „Územný plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo (júl
2014)“,
Vzhľadom na rozsah nie je prílohou materiálu v tlačenej forme. Je zverejnený na www.hlohovec.sk
v sekcii Územný plán, Územnoplánovacia dokumentácia mesta, Územný plán mesta Hlohovec, 19.
Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo (v riešení).
V tlačenej forme je k dispozícii na oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného
plánovania a urbanizmu). Pôvodný návrh z verejného prerokovania – Návrh „Územný plán mesta
Hlohovec–Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“ (január 2014) je zverejnený na
tom istom mieste.
5) Návrh dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne mesta
Hlohovec. Jeho súčasťou v tlačenej forme je len časť prílohy – textová časť a náložky. Grafická
časť (úplne znenia výkresov č.2, 7 a 12), vzhľadom na rozsah, je prílohou materiálu len v digitálnej
forme, zverejnenej na www.hlohovec.sk.
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Po zasadnutí Mestskej rady bude zverejnený podľa VZN č.103/2008 o pravidlách vydávania všeobecne
záväzných nariadení mesta Hlohovec na pripomienkovacie konanie, v termíne 20.10.2014 až 29.10.2014,
vrátane. V prípade doručenia písomnej pripomienky bude vyhodnotená postupom podľa čl. 8 ods.5 VZN č.
103/2008, ešte pred zasadnutím MsZ dňa 6.11.2014.
Záverečné stanovisko je zverejnené na enviroportáli a na www.hlohovec.sk.
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Kompletný návrh dodatku č.5 je zverejnený na www.hlohovec.sk (v príslušných sekciách), aj
v sekcii Územný plán, Územnoplánovacia dokumentácia mesta, Územný plán mesta Hlohovec, 19.
Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo (v riešení).
V tlačenej forme je k dispozícii na oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného
plánovania a urbanizmu).
Stanovisko hlavného architekta mesta Hlohovec (zo dňa 1.10.2014).
Odporúčam schváliť materiál tak ako je predložený. Materiál vrátane vyhodnotenia pripomienok bol
už prerokovaný. Potrebné bolo doriešiť stanovisko Okresného úradu Hlohovec – odbor starostlivosti o
ŽP. Dňa 20.08.2014 bolo na MsÚ v Hlohovci zvolané pracovné stretnutie za účelom opätovného
prerokovania stanoviska OÚ. Na stretnutí prišlo k dohode – OU súhlasí so znením návrhu podľa
prerokovania zo dňa 08.04.2014. Dohoda bola potvrdená podpisom oprávneným zástupcom OÚ
Hlohovec.
Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja (zasadnutie 29.9.2014):5
Prerokovaný materiál bol na komisii UPaRR predložený už viackrát v čase prerokovania, v čase
vyhodnotenia stanovísk, pripomienok a námietok (stav 05/2014). Ing. arch. Miloslav Drgoň
informoval prítomných členov komisie o súčasnom stave ZaD 2013/2014 - OH, o priebehu
schvaľovania, o opätovnom prerokovaní zo dňa 20.8.2014, ktoré bolo povinné na základe stanovísk
OÚ Hlohovec a OÚ Trnava.
Ing. arch. Miloslav Drgoň doplnil informáciu, že podmienkou schválenia ZaD UPN 2013/2014 – OH a
príslušného dodatku č. 5 VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec je súhlasné stanovisko
OU Trnava v zmysle § 25 stavebného zákona o ktoré mesta Hlohovec požiadalo a bude priložené na
rokovanie MsR resp. MsZ.
Členovia komisie po priebežnej diskusii odporúčajú MsR a MsZ schváliť uznesenie materiálu
Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo a dodatok č. 5
k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec tak ako je navrhnuté v predloženom materiáli.
Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (zasadnutie 24.9.2014):6
Komisia dopravy a životného prostredia prerokovala materiál : Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny
a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo a dodatok č. 5 k VZN č. 113/2010 o územnom pláne
mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4.
Konkrétne zmeny a doplnky boli spracované v rámci textovej a grafickej časti návrhu, v súlade s §17
vyhlášky č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v
podrobnejšom členení:
- ZaD 2013/2014 – OH – 01 areál odpadového hospodárstva Vlčie hory
- ZaD 2013/2014 – OH – 02 skládka neaktívnych kalov Pastuchov
- ZaD 2013/2014 – OH – 03 skládka železitých kalov Šulekovo
- ZaD 2013/2014 – OH – 04 areál odpadového hospodárstva Šulekovo
Stanovisko komisie dopravy a ŽP:
– komisia odporúča predložiť materiál na schválenie v predkladanom znení.

5
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Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ.
Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ.
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OKRESNÝ ÚRAD T R N A V A

ODBOR V Ý S T A V B Y A BYTOVEJ POLITIKY
P. O. Box 3, Kollárova 8, 917 02 Trnava

MĽSTSKÝ ÚRAD
HLOHOVEC

©
Mesto Hlohovec
v zastúpení p r i m á t o r o m mesta
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec

; Dátum: 2 0 -10- 2014
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V a š e číslo/zo dňa
42155/2014/270/19. 09. 2014

N a š e číslo
OÚ-TT-OVBPl-2014/022153/Há

V y b a v u j e / linka
Ing. arch. Hábelová/347

Trnava
14. -tó. 2 0 1 4

Vec
Preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Hlohovec
- Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"- v zmysle § 25 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon)

Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného
plánovania bola dňa 26. 09. 2014 doručená žiadosť Mesta Hlohovec, v zastúpení primátorom
mesta, o preskúmanie:
súladu obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) „Územný
plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" so
záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa,
súladu postupu obstarania a prerokovania ÚPD s príslušnými právnymi predpismi,
- súladu návrhu ÚPD so zadaním územného plánu obce - mesta Hlohovec,
- súladu návrhu ÚPD s rozsahom územného plánu,
súladu záväznej časti ÚPD navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným
nariadením s § 13 stavebného zákona.
Prílohy žiadosti tvorili: upravená ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a
doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo - júl 2014", pôvodný návrh z verejného
prerokovania „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové
hospodárstvo - január 2014", návrh dodatku č.5 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta
Hlohovec, v znení dodatku č.l, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 (v kompletnom znení
v digitálnej forme, v tlačenej forme len textová časť), správa o prerokovaní návrhu ÚPD
„Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
spracovaná odborne spôsobilou osobou podľa §2a stavebného zákona, doklad o odbornej
spôsobilosti obstarávateľa, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, verejná vyhláška,
oznámenie s rozdeľovníkom + kópie doručeniek, záznam a prezenčné listiny z verejného
prerokovania (11.2.2014), rozhodnutie zo zisťovacieho konania, zo dňa 25.3.2014 pod č. OÚHC-OŽP-2OI4/OOIO3/ŠSOH/AŽ, pozvánka na opätovné prerokovania s dotknutými orgánmi,
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záznam a prezenčná listina z opätovného prerokovania (8.4.2014), upovedomenie
o vyhodnotení prerokovania návrhu a pozvánka na opätovné prerokovanie pre subjekty (mimo
dotknutých orgánov), ktorých stanoviská sa neakceptujú, záznam a prezenčná listina
z opätovného prerokovania (24.6.2014), výpis z uznesenia Mz v Hlohovci k vyhodnoteniu
stanovísk, pripomienok a námietok k návrhu, pozvánka na opätovné prerokovanie návrhu
s dotknutými orgánmi, potvrdený záznam z opätovného prerokovania (20.8.2014), stanoviská
doručené v rámci verejného prerokovania a opätovných prerokovaní (na DVD), kópia
stanoviska v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, kópia stanoviska Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave a kópia súhlasu Krajského pamiatkového úradu Trnava.
ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové
hospodárstvo", upravená podľa výsledkov pripomienkového konania v júli 2014 kolektívom
autorov spoločnosti AUREX spol. s r. o., pozostáva z textovej a grafickej časti riešenia.
Obstarávanie ÚPD zabezpečuje pre mesto odborne spôsobilá osoba na obstarávanie
Ing. Gabriela Danišovičová.
V predkladanom materiáli sú spracované požiadavky na obsah návrhu zmien
a doplnkov územného plánu obce v zmysle § 17 vyhlášky MZP SR č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (textová časť, záväzná
časť a grafická časť).
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania ako príslušný orgán územného plánovania preskúmal predložené podklady
a doklady.
Nakoľko v doterajšom procese obstarania, spracovania a prerokovania ÚPD tunajší
úrad nezistil zo strany Mesta Hlohovec, v zastúpení primátorom mesta porušenie príslušných
právnych predpisov, platných na úseku územného plánovania, vydáva v zmysle § 25 ods. 1
stavebného zákona nasledovné stanovisko:
- obsah návrhu ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 odpadové hospodárstvo" j e v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa -1.j. so
záväznou časťou ÚPN VÚC Trnavský kraj,
- obsah návrhu ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 odpadové hospodárstvo" a spôsob jeho obstarania a prerokovania j e v súlade s
príslušnými právnymi predpismi,
- návrh ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové
hospodárstvo" j e v súlade so zadaním ÚPN obce - mesta Hlohovec,
- návrh ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové
hospodárstvo" j e v súlade s rozsahom ÚPN ustanovenom v § 17 vyhlášky MŽP SR č.
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
- záväzná časť ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 odpadové hospodárstvo", navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym
predpisom j e v súlade s § 13 stavebného zákona.
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Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame Mestskému zastupiteľstvu Mesta Hlohovec
schváliť predložený návrh zmien a doplnkov ÚPD mesta Hlohovec.
Zároveň pripomíname obstarávateľovi jeho povinnosť zabezpečiť uloženie ÚPD v
súlade s § 28 stavebného zákona.
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Co.: Okresný úrad Trnava, odbor
plánovania - ku spisu

výstavby

a bytovej politiky, oddelenie územného

Správa o prerokovaní návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky
2013/2014 – odpadové hospodárstvo“, podľa § 24 stavebného zákona
Mesto Hlohovec (ďalej len mesto), ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2
a § 18 ods.4 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len stavebný zákon), začalo obstarávať, na základe bodu 9. uznesenia č.20 Mestského zastupiteľstva
mesta Hlohovec zo dňa 25.4.2013: „v prípade nedosiahnutia dohody o zmene rozsahu zámeru
„Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory – Hlohovec, z júna 2012“ do 06/2013 (do
28.6.2013), obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec, z hľadiska riešenia zásad
a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec, ktoré nebudú umožňovať rozšírenie existujúcich
skládok či už územne alebo kapacitne, zmenu typu skládky ani umiestňovanie nových skládok,
s rešpektovaním predchádzajúcich rozhodnutí v území, pre všetky skládky podľa dôvodovej správy“,
podľa § 30 stavebného zákona, návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, Územného
plánu mesta Hlohovec, ktorý bol schválený dňa 13.4.1989 a jeho záväzná časť je vyhlásená VZN
č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3
a dodatku č.41 – návrh „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové
hospodárstvo“ (ďalej len ZaD 2013/2014 – OH).
Obstarávanie je mestom Hlohovec zabezpečované odborne spôsobilou osobou na obstarávanie
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona, Ing.
Gabrielou Danišovičovou (reg. číslo 248, dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti 11.5.2011)
ako zamestnancom Mesta Hlohovec, Mestského úradu Hlohovec, oddelenia výstavby a životného
prostredia Mestského úradu Hlohovec, referátu územného plánovania a urbanizmu.
Spracovateľom návrhu ZaD 2013/2014 – OH (ďalej len návrh), vrátane vypracovania oznámenia
o strategickom dokumente (ďalej len OSD) je spoločnosť AUREX spol. s r.o., Bratislava, v rámci
zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších
predpisov, na základe zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) č.602/2013 zo dňa 4.10.2013, ktorá nadobudla
účinnosť 6.10.2013.
Na základe ZoD boli odovzdané spracovateľovi podklady 9.10.2013 pre plnenie predmetu ZoD.
Počas celého procesu obstarávania boli priebežne mestom zabezpečované aj ďalšie doplňujúce
podklady a informácie objasňujúce problematiku skládkovania na území mesta Hlohovec (hlavne
v rámci komunikácie so Štatistickým úradom Slovenskej republiky, Slovenskou inšpekciou životného
prostredia, Okresným úradom Hlohovec, Okresným úradom Trnava).
V rámci dohľadu nad spracovaním sa uskutočnili k spracovaniu návrhu ZaD 2013/2014 – OH
dva kontrolné dni (dňa 6.11.2013 a dňa 17.12.2013) na Mestskom úrade v Hlohovci. Na základe
pripomienok na kontrolných dňoch a ostatných pripomienok ku konečnej verzii návrhu bol návrh
upravený do konečného znenia (január 2014), ktorý spracovateľ odovzdal, spolu s OSD dňa 10.1.2014.
Konkrétne zmeny a doplnky boli spracované v rámci textovej časti a grafickej časti návrhu, v súlade s
§ 17 vyhlášky č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
a podmienkami ZoD v podrobnejšom členení na:
 ZaD 2013/2014 - OH - 01 areál odpadového hospodárstva Vlčie hory,
 ZaD 2013/2014 - OH - 02 skládka neaktívnych kalov Pastuchov,
 ZaD 2013/2014 - OH - 03 skládka železitých kalov Šulekovo,
 ZaD 2013/2014 - OH - 04 areál odpadového hospodárstva Šulekovo.
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Prehľad o zmenách, doplnkoch a úpravách Územného plánu mesta Hlohovec (do Zmien a doplnkov 2009
Územný plán sídelného útvaru Hlohovec (ÚPN SÚ)) je uvedený na www.hlohovec.sk, sekcia mesto,
Územný plán
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Mesto listom zo dňa 13.1.2014 č.244/2014/318 doručilo Okresnému úradu Hlohovec oznámenie
o vypracovaní strategického dokumentu. Prílohou oznámenie bol podľa § 5 ods.6 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP aj strategický dokument „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny
a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“, január september 2014 (návrh). Oznámenie a návrh
strategického dokumentu bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým, vyvesené 28.1.2014, zvesené
14.2.2014. Mesto, vzhľadom na problematiku požiadalo o zverejnenie aj Trnavský samosprávny kraj.
Mesto oznámilo podľa § 22 ods.1 stavebného zákona verejnosti spôsobom v mieste obvyklým,
zverejnením verejnej vyhlášky (vyvesená 23.1.2014, zvesená 24.2.2014) termín verejného
prerokovania návrhu, v termíne od 23.1.2014 až 21.2.2014 (vrátane). Mesto, vzhľadom na
problematiku požiadalo o zverejnenie aj Trnavský samosprávny kraj.
Listom zo dňa zo dňa 16.1.2014 č.778-795/2014/270 mesto oznámilo, podľa § 22 ods.2 a 3
stavebného zákona, prerokovanie dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutej
obci – obec Pastuchov a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia a aj subjektom
z oblasti odpadového hospodárstva individuálne, (celkovo bolo oslovených 63 subjektov – zaslaním
doporučené 18). Zároveň listom zo dňa 22.1.2014 č.1301-1328/2014/270 oznámilo prerokovanie aj
ostatným zainteresovaným obciam (celkovo 28). Návrh ZaD 2013/2014 – OH nerieši zábery
poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, preto neboli podané žiadosti podľa osobitných predpisov.
Dňa 11.2.2014 sa v Dome kultúry Hlohovec, v čase od 14.00 do 17.40, uskutočnilo verejné
prerokovanie, s odborným výkladom spracovateľa návrhu, zodpovedným riešiteľom návrhu
Ing.arch.Adamczakom a hlavným riešiteľom Ing.arch.Kostovským a diskusiou prítomných k návrhu.
Záznam a prezenčné listiny sú súčasťou podkladov na preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona.
V súvislosti s procesom obstarávania mesto požiadalo o metodické usmernenia Ministerstvo
dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (listom zo 18.2.2014) a Okresný
úrad Trnava (listom zo 26.2.2014). Okresný úrad Trnava vydal dňa 12.3.2014 metodické usmernenie
pod č. V/OÚ-TT-OVBP1-2014/00345/Há a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
vydalo dňa 17.3.2014 metodické usmernenie č.00961/2014/B630-SV/16070-verejné, s konzultáciou
dňa 17.3.2014 v danej veci na ministerstve.
V rámci verejného prerokovania bolo doručených celkovo 23 stanovísk, pričom stanoviská
doručené od DH Ekologické služby, s.r.o. (p.č.2 vo vyhodnotení), Plastic People, s.r.o. (p.č. 18 vo
vyhodnotení vo vyhodnotení), Trnavského samosprávneho kraja (p.č. 20 vo vyhodnotení) boli na
základe dožiadania mesta doplnené. Stanovisko (p.č.23) Slovenského vodohospodárskeho podniku
š.p., OZ Piešťany zo dňa 21.2.2014 nebolo predmetom vyhodnocovania.
K vyhodnoteniu uplatnených stanovísk sa uskutočnilo dňa 18.3.2014 pracovné stretnutie vedenia
mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisie územného plánovania a regionálneho
rozvoja a komisie dopravy a životného prostredia a na základe jeho záverov bolo zvolané listom zo
dňa 19.3.2014 č.25412-25422/2014/27 opätovné prerokovanie s dotknutými orgánmi a dotknutým
samosprávnym krajom na 8.4.2014, nakoľko mesto Hlohovec neakceptovalo pripomienky dotknutých
orgánov a bolo potrebné dosiahnuť dohodu v danej veci.
Dňa 2.4.2014 mesto obdržalo rozhodnutie, ktoré bolo vydané Okresným úradom Hlohovec,
odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 25.3.2014 pod č.OÚ-HC-OŽP-2014/00103/ŠSOH/AŽ,
na základe tohto rozhodnutia, po ukončení zisťovacieho konania sa strategický dokument “Územný
plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“ ďalej neposudzoval
podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov. Rozhodnutie bolo zverejnenie v mieste obvyklým spôsobom.
Na základe záverov opätovného prerokovania návrhu dňa 8.4.2014 (záznam a prezenčná listina
je súčasťou podkladov na preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona) s dotknutými orgánmi
(Okresný úrad Trnava a Okresný úrad Hlohovec) a dotknutým Trnavským samosprávnym krajom
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bolo zabezpečené mestom upravené znenie návrhu spracovateľom (verzia 04/2014) a na základe jeho
akceptácie mestom bol riešený materiál na prerokovanie schvaľovacím orgánom, na rokovanie
Mestského zastupiteľstva dňa 26.6.2014. Na základe spracovaného vyhodnotenia verejného
prerokovania návrhu z januára 2014 zároveň mesto Hlohovec upovedomilo subjekty, ktoré uplatnili
stanoviská k návrhu o vyhodnotení listom zo dňa 6.6.2014 č.32863-32887/2014/270 a pozvalo
subjekty, ktorých stanoviská neakceptovalo na opätovné prerokovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa
24.6.2014 o 13.00 hod. na Mestskom úrade v Hlohovci. Záznam a prezenčná listina je súčasťou
podkladov na preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 26.6.2014 bola prerokovaná daná
problematika z hľadiska postoju mesta Hlohovec, ako obstarávateľa návrhu k uplatneným stanoviskám
a pripomienkam. Uznesením č.38 bolo schválené vyhodnotenie, ktorým bol potvrdený postoj mesta,
hlavne z hľadiska neakceptovania pripomienok dotknutých orgánov, na vedomie boli zobrané úpravy
v znení po opätovnom prerokovaní 8.4.2014 a bolo schválené pokračovanie prípravy podkladov
a preskúmanie podľa takto upraveného znenia.
Na základe bodu č.3 uznesenia č. 38 zo dňa 26.6.2014 spracovateľ zmien a doplnkov odovzdal
14.7.2014 kompletný upravený návrh v záväznej aj smernej časti (v grafickej časti neboli riešené
zmeny oproti stavu január 2014), pričom boli zohľadnené aj zmeny na základe schválenia dodatku č.4
k VZN č.113/2010 v znení dodatkov, ktorý nadobudol účinnosť 1.6.2014, na základe schválenia dňa
24.4.2014.
Dotknuté orgány, s ktorými bolo potrebné dosiahnuť dohodu vo veci úpravy návrhu z hľadiska
jeho akceptácie požiadalo mesto o stanovisko písomne. Okresný úrad Hlohovec listom zo dňa
13.6.2014 34225/2014/270, na základe ktorého bolo dňa 9.7.2014 doručené stanovisko zo dňa
3.7.2014 č.OÚ-HC-OSŽP-2014/000594/ŠSOH/AŽ. Okresný úrad Trnava listom zo dňa 13.6.2014 č.
č.34196/2014/270, na základe ktorého bolo doručené dňa 28.7.2014 stanovisko zo dňa 18.7.2014 č.
OÚ-TT-OVBP1-2014/013578/Há. Mesto zaslalo záznam z opätovného prerokovania dňa 8.4.2014,
spolu s upraveným návrhom a spracovaným vyhodnotením aj Trnavskému samosprávnemu kraju
a požiadalo ho listom zo dňa 19.6.2014 č.34640/2014/270 o stanovisko, z hľadiska zabezpečenia
stanoviska o súlade s nadradenou dokumentáciou. Stanovisko v tejto veci nebolo vydané a podľa
záverov 8.4.2014 bude táto problematika doriešená pri preskúmaní návrhu podľa § 25 stavebného
zákona Okresným úradom Trnava.
Na základe stanoviska Okresného úradu Hlohovec a uplatnených výhrad k návrhu podľa verzie
z 04/2014 bolo zvolané listom zo dňa 31.7.2014 č. 37339-37344/2014/97 opätovné prerokovanie na
20.8.2014. Na rokovaní, sa vzájomným rokovaním dospelo k dohode, čo bolo definitívne potvrdené
podpisom záznamu z opätovného prerokovania dňa 27.8.2014 a zo strany Okresného úradu Hlohovec
bolo akceptované znenie, ktoré je predmetom schvaľovania. Okresný úrad Hlohovec upozornil, že
v prípade zmeny zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov) bude potrebné príslušné časti aktualizovať resp.
zmeniť. Záznam a prezenčná listina je súčasťou podkladov na preskúmanie podľa § 25 stavebného
zákona.
V súčasnosti je proces schválenia nového zákona o odpadoch, podľa dostupných informácií,
odložený minimálne na rok 2015 a mesto s touto pripomienkou bude pracovať, či už v rámci
obstarávania nového územného plánu mesta Hlohovec alebo pri následných zmenách a doplnkoch
platného územného plánu.
Mesto na základe podkladov podľa § 24 stavebného zákona pred predložením materiálu a
podkladov na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec žiada (žiadosť č.
42155/2014/270) o preskúmanie návrhu podľa § 25 stavebného zákona Okresným úradom Trnava.
Na základe stanoviska Okresného úradu Trnava (v prípade súhlasného stanoviska z preskúmania
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podľa § 25 stavebného zákona), budú zabezpečené náležitosti súvisiace so schválením návrhu podľa §
27 ods.3 stavebného zákona (pravdepodobne na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec
dňa 6.11.2014, po prerokovaní v komisiách MsZ a na základe odporučenia Mestskej rady dňa
16.10.2014), vyhlásením záväznej časti, dodatkom č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4, a
zverejnením záväznej časti podľa § 27 ods.4 stavebného zákona, uložením a zaslaním registračného
listu na ministerstvo podľa § 28 stavebného zákona.
Kompletný návrh (návrh január 2014 upravený podľa výsledku opätovného prerokovania do
pracovnej verzie 04/2014 a následne definitívnej verzie „júl 2014“) na vyhlásenie záväznej časti, návrh
dodatku č.5 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, v znení
dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 je súčasťou podkladov na preskúmanie. V grafickej časti
neboli zmeny oproti verzie január 2014.
Návrh dodatku č.5 bude pred jeho schválením predmetom pripomienkovacieho konania podľa
Čl. 8, ods.3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č.103/2008 o pravidlách vydávania
všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec. Účinnosť dodatku č.5 je navrhnutá na 15.12.2014.
Podklady súvisiace s procesom obstarávania návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny
a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“ sú zverejnené na webovom sídle mesta Hlohovec,
v sekcii Územný plán.
Spracoval: Ing. Gabriela Danišovičová, odborne spôsobilá osoba podľa § 2a stavebného zákona (reg.
číslo č.248) na obstarávanie návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky
2013/2014 – odpadové hospodárstvo“,
v Hlohovci, 18.9.2014
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
Návrh "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013 /2014 - odpadové hospodárstvo", január 2014 bol zverejnený pre verejnosť na prerokovanie podľa § 22 stavebného zákona v termíne 23.01.2014 až 21.02.2014 (vrátane).
Verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 11.2.2014 o 14.00 v Dome kulrúry Hlohovec.
Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2012/2014 - odpadové hospodárstvo", január 2014 bolo predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Hlohovec dňa 26.6.2014 (materiál č.7, prijaté uznesenie č. 38).
Další postup vyplýval z uznesenia č.38 zo dňa 26.6.2014 a opätovných prerokovaní , ktoré sa konali dňa 8.4.2014, 24.6.2014 a 20.8.2014.
Dohoda s dotknutými orgánmi ( dohoda s Okresným úradom Hlohovec) bolo dosiahnutá na opätovnom prerokovaní dňa 20.8.2014.
Na základe verejného prerokovania návrhu "január 2014" a opätovných prerokovaní bol návrh upravený do verzie "júl 2014 " (v grafickej časti bez zmeny oproti stavu návrhu január 2014).
Definitívne vyhodnotenie je spracované zohľadňujúc stav návrhu "júl 2014". Stav návrhu "júl 2014" vychádza zo znenia po opätovnom prerokovaní 8.4.2014 (s formálnymi úpravami na základe schválenia dodatku č.4 dňa 24.4.2014).

p.č.

1

2

2

2

2

2
2

1863/2014/30.01.2014 a 4633/2014/25.02.2014 1769/2014/29.01.2014 reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

Okresný úrad
Hlohovec, odbor
krízového riadenia,
Jarmočná č.3, 9201
01 Hlohovec

stanovisko/námietka/pripomienka

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

V zmysle § 140a ods.l písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. Akceptuje sa.
1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia vydáva stanovisko k predloženej dokumentácii „Územný plán
mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" z hľadiska civilnej ochrany. Po preštudovaní a posúdení predloženej
dokumentácie Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia nemá k uvedenej dokumentácii z hľadiska civilnej ochrany pripomienky a súhlasí s
Územným plánom mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo.

DH Ekologické
Spoločnosť DH Ekologické služby, s. r. o., so sídlom na Paulínskej 24, 917 01 Trnava, IČO: 36 253 162, zastúpená konateľom Mgr. Tiborom Chmurom
služby, spol.s.r.o.,
Vám po oboznámení spoločníkov spoločnosti s predmetným návrhom posiela naše pripomienky ku skládke železitých kalov v Šulekove - regulatívy
Paulínska 24, 917 01 využitia, ktoré je nevyhnutné premietnuť do následných povolení uvedenej činnosti:
Trnava
1. maximálnu kapacitu skládky z dôvodov efektívnejšieho využitia využívanej plochy na skládku navýšiť na kapacitu 250 000 m3 pričom treba zohľadniť, Neakceptuje sa. Požiadavky budú riešené až v novom územnom
že nejde o ukladanie nebezpečného odpadu;
pláne mesta Hlohovec, pričom budú zosúladené aktuálne údaje o
kapacite skládky vzhľadom na jej súčasný stav ako skládky NNO ostatný odpad.
2. z bodu č. 1 vyplýva i navýšenie maximálnej výšky skládky po rekultivácii 148 m n. m.;

Neakceptuje sa. Požiadavky budú riešené až v novom územnom
pláne mesta Hlohovec, pričom budú zosúladené aktuálne údaje o
kapacite skládky vzhľadom na jej súčasný stav ako skládky NNO ostatný odpad.

3. vzhľadom k navýšeniu kapacity skládky navrhujeme rekultiváciu skládky zabezpečiť najneskôr do konca roku 2028 (v prípade schváleného zvýšenia
kapacity podľa bodu 1). Všetky tieto body boli konzultované so spracovateľom projektovej dokumentácie na rekultiváciu skládky železitých kalov v
Šulekove z r. 2008 pánom Ing. Medveckým Jurajom, ktorý ich odporúča.

Neakceptuje sa. Požiadavky budú riešené až v novom územnom
pláne mesta Hlohovec, pričom budú zosúladené aktuálne údaje o
kapacite skládky vzhľadom na jej súčasný stav ako skládky NNO ostatný odpad.

4. žiadame, aby neprípustné využitie č. 1 „činnosti a zariadenia na zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov" bolo považované za prípustné do termínu
ukončenia rekultivácie predmetnej skládky.

Neakceptuje sa. Nakoľko ide len o územie skládky nie je dôvod
umožniť ďalšie činnosti, ktoré nie je možné z hľadiska funkčného a
prevádzkového riešenia skládky riešiť podľa súčasného stavu.

Spoločnosť dňa 6.2.2014 zapožičala vyžiadané podklady a dňa 25.2.2014 doplnila ďalší posudok pre riešenie ich stanoviska (posudok je súčasťou podkladov pre preskúmanie návrhu podľa § 25 stavebného zákona). Dňa 6.3.2014 sa
uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti zástupcu spoločnosti, pracovníkov MsÚ v Hlohovci, HA a Okresného úradu Hlohovec, za účelom objasnenia požiadaviek a údajov uvedených v posudkoch.
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p.č.

3

3

1947/2014/31.01.2014 reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Krajské riaditeľstvo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave ako dotknutý orgán štátnej správy z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti žiada zapracovať
Hasičského a
do návrhu územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 " tieto pripomienky :
záchranného zboru v
Trnave, 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 Akceptuje sa.
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
Uvedená požiadavka je súčasťou platného ÚPN mesta Hlohovec
(smerná časť - kapitola M.2. Záujmy požiarnej ochrany).
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.

5

5

2503/2014/07.02.2014 1999/2014/03.02
.2014

3

4

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Akceptuje sa.
2. Podrobné riešenie rozvodov na hasenie požiarov presahuje
podrobnosť ÚPN mesta Hlohovec. Ustanovenia vyhlášky č. 699/2004
Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov budú
zohľadnené v podrobnejšej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad
Trnava, pozemkový
a lesný odbor,
Vajanského 22, 917
01 Trnava

Okresný úrad v Trnave , pozemkový a lesný odbor obdržal 23.1.2014 od mesta Hlohovec oznámenie o prerokovaní ÚPN - zmeny a doplnky 2013/2014Akceptuje sa.
odpadové hospodárstvo a žiadosť o vyjadrenie. Po preskúmaní predloženého konceptu ÚPN nemá Okresný úrad v Trnave , pozemkový a lesný odbor k
V dotyku s riešenými územiami nie sú lesy.
navrhovanému zámeru žiadne pripomienky. Okresný úrad v Trnave , pozemkový a lesný odbor zároveň upozorňuje , že v prípade záberu lesného pôdneho
fondu alebo zástavby do 50m od okraja lesa je potrebné postupovať v zmysle zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo
životného prostredia
Slovenskej
republiky, odbor
štátnej geologickej
správy, Námestie
Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo") na základe Vášho oznámenia o
prerokovaní návrhu „ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo Vám podľa §15 ods. 1 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:
1. V katastrálnom území mesta Hlohovec (ďalej len „predmetné územie") sa nachádza výhradné ložisko „Hlohovec - Svätý Peter (316) - štrkopiesky a
piesky"; s určeným dobývacím priestorom (DP) „Hlohovec I." pre Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Hlohovec. Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú
orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a
predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných
záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk
proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice dobývacích priestorov v územnoplánovacej
dokumentácii.

Akceptuje sa. Výhradné ložisko s určeným dobývacím priestorom
(DP) „Hlohovec - Svätý Peter - štrkopiesky a piesky (316) je
vyznačené v platnom ÚPN mesta Hlohovec (výkres č.7). Už nie je
určené pre Poľnohospodárske družstvo Hlohovec. O tejto skutočnosti
bolo MŽP SR informované listom zo dňa 9.12.2013 č.
48237/2013/3530 v súvilosti s riešením problematiky dobývacieho
priestoru s Obvodným banským úradom Bratislava.

5

Vzhľadom na predpokladné využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, Akceptuje sa. Nie je predmetom ZaD 2013/2014-OH.ZaD
prípadne rekreačné účely.
2013/2014 - OH nenavrhujú využitie žiadneho nového územia pre
obytné alebo rekreačné účely.

5

2. V predmetnom území sú evidované dve prevádzkované skládky, dve uzatvorené a rekultivované skládky podľa projektovej dokumentácie, sedem Akceptuje sa. Skládky odpadov sú vyznačené - popísané v platnom
upravených skládok, jedna odvezená/upravená skládka a dve opustené skládky bez prekrytia (nelegálne skládky) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. znení ÚPN mesta Hlohovec (smerná časť - kapitola I.5. Odpadové
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
hospodárstvo).
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p.č.

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:
I. Názov EZ: HC (004) / Hlohovec - Soroš - skládka Názov lokality: Soroš - skládka
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu Registrovaná ako: Sanovaná/rekultivovaná lokalita
II. Názov EZ: HC (002) / Hlohovec - Jašter - ČS PHM Názov lokality: Jašter - ČS PHM
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Registrovaná ako: Sanovaná/rekultivovaná lokalita
III. Názov EZ: HC (003) / Hlohovec - olejové hospodárstvo OTC Názov lokality: olejové hospodárstvo OTC Druh činnosti: energetika
Registrovaná ako: Sanovaná/rekultivovaná lokalita
IV. Názov EZ: HC (002) / Hlohovec - Pastuchov - skládka neaktívnych kalov Názov lokality: Pastuchov - skládka neaktívnych kalov Druh činnosti:
skládka priemyselného odpadu Registrovaná ako: Sanovaná/rekultivovaná lokalita, Potvrdená environmentálna záťaž
V. Názov EZ: HC (001) / Hlohovec - areál Zentiva Názov lokality: areál Zentiva
Druh činnosti: farmaceutická výroba Registrovaná ako: Sanovaná /rekultivovaná lokalita, Potvrdená environmentálna záťaž
VI.Názov EZ: HC (004) / Hlohovec - Šulekovo - Fe-kaly Názov lokality: Šulekovo - Fe-kaly
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu Registrovaná ako: Sanovaná/rekultivovaná lokalita, Potvrdená environmentálna záťaž
VII. Názov EZ: HC (003) / Hlohovec - priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne) Názov lokality: priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne) Druh
činnosti: spracovanie kovov
Registrovaná ako: Potvrdená environmentálna záťaž
VIII. Názov EZ: HC (005) / Hlohovec - Šulekovo - skládky TKO Názov lokality: Šulekovo - skládky TKO Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: Potvrdená environmentálna záťaž
Potvrdené environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

5

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam
Akceptuje sa. Environmentálne záťaže sú vyznačené - popísané v
platnom znení ÚPN mesta Hlohovec (smerná časť - kapitola I.5.
Odpadové hospodárstvo).

4. V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované
Akceptuje sa.
zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
Zosuvné územia sú vyznačené v platnom znení ÚPN mesta Hlohovec
republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. Podľa § 20 (výkres č.7).
ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových
deformácií. 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. 1 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.

5

Prílohy: mapa v mierke 1 : 75 000 s vyznačením DP, skládok odpadov a zosuvných území výpis z registra environmentálnych záťaží
2504/2014/7.2.2014

5

6

stanovisko/námietka/pripomienka

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva so
sídlom v Trnave,
Limbová 6,
P.O.BOX 1, 917 09
Trnava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 1 zákona NR
SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), vo veci
posúdenia návrhu : Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec, IČO : 00 312 509 zo dňa 22.01.2014 k územnému plánu : „Územný plán mesta
Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" vydáva podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z., toto
záväzné stanovisko : Žiadosti : Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec, IČO : 00 312 509 zo dňa 22.01.2014 sa vyhovuje a s návrhom územného
plánu : Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" sa súhlasí.
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Akceptuje sa.
Záväzné stanovisko zo dňa 4.2.2014 RÚVZ/2014/01140/Ha-HŽP
bude predložené v rámci preskúmania návrhu ZaD 2013/2014 - OH
podľa § 25 stavebného zákona Okresnému úradu Trnava.

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

7

8

9

9

9315/2014/12.02.2014

p.č.

2691/2014/10.2.2014 2561/2014/10.02.2014 reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Obec Pastuchov

Obec Pastuchov - Obecný úrad Pastuchov č. 247 vo veci Prerokovania návrhu „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014-odpadové
Neakceptuje sa.
hospodárstvo" prijala na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 3.2.2014 uznesenie, ktorým nesúhlasí so zmenami územného plánu mesta Hlohovec, ktoré
ZaD 2013/2014 - OH sa týkaju spresnenia a sprísnenia podmienok na
súvisia s rozširovaním, dobudovaním a s modernizovaním skládky odpadu Vlčie hory. Uznesenie č. 119 : Obec Pastuchov nesúhlasí so zmenami územného predvádzku zariadení odpadového hospodárstva na území mesta.
plánu mesta Hlohovec, ktoré súvisia s rozširovaním, dobudovaním a s modernizovaním skládky. Našej obce sa to týka aj tak, že cez obec vozia odpad
ťažké nákladné autá, čím poškodzujú naše cesty, životné prostredie a ohrozujú aj občanov. Porušuje sa aj trasa zvozu stanovená v integrovanom povolení v
r. 2009.

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

Na základe predloženej žiadosti o vyjadrenie „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" vydávame
nasledovné stanovisko: V riešenom území sa nenachádzajú vodovodné a kanalizačné siete, ani vodné zdroje v správe spoločnosti Vodárenské a technické
služby, s.r.o. Uvedené územia nevyvolávajú nároky na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd prevádzkovateľom verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie. Na základe uvedeného súhlasíme so schválením zmien a doplnkov k územnému plánu

Krajský pamiatkový
úrad Trnava,
Cukrová 1, 917 01
Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 9 odseku 5 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), miestne príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, na základe Vášho
oznámenia o návrhu územnoplánovacej dokumentácie, zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a
doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" , zaslaného na Krajský pamiatkový úrad Trnava dňa 22.1.2014 vydáva nasledovné stanovisko: Krajský
pamiatkový úrad Trnava v súlade s ochranou pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk podľa § 29 ods. 4 pamiatkového
zákona s návrhom riešenia územnoplánovacej dokumentácie, zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a
doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo":
1. OH-Ol areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec
2. OH-02 skládka neaktívnych kalov Pastuchov (v k.ú. Hlohovec)
3. OH-03 skládka železitých kalov Šulekovo
4. OH-04 areál odpadového hospodárstva Šulekovo,
ktorý vypracoval AUREX spol.s r.o., Ľubľanska 1, Bratislava, v januári 2014
súhlasí s podmienkou:
1. Do záväznej časti predmetnej územnoplánovacej dokumentácie žiadame zapracovať nasledovnú podmienku z hľadiska ochrany archeologických nálezov
a nálezísk: Investor / stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si od Krajského pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného
a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu, že stavebnou
činnosťou, resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk, ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a
situácií. Odôvodnenie: Z dôvodu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, Krajský pamiatkový úrad Trnava
požaduje, aby v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie bola splnená daná podmienka v
zmysle zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Západne od plochy OH 03 - skládky železitých kalov Šulekovo,
je doložená zaniknutá dedina Beregseg. Stredoveký Beregseg bola jednoradová prícestná dedina, ktorá ležala na vedľajšej obchodnej ceste smerujúcej do
Hlohovca medzi ramenami Váhu.
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Akceptuje sa.

Akceptuje sa.
Uvedená požiadavka je obsiahnutá v platnom znení ÚPN mesta
Hlohovec (kapitola E. Ochrana kultúrneho dedičstva) a v záväznej
časti - kapitole Z.4.4.1. Zásady a regulatívy pamiatkovej
starostlivosti.

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

10

3435/2014/13.02.2014 reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

Marius Pedersen,
a.s., Opatovská
ulica 1735, 911 01
Trenčín

10

11

11

Spoločnosť Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín je vlastníkom a prevádzkovateľom areálu odpadového hospodárstva, v rámci ktorého
sa nakladá s druhotnými surovinami a ktorého sa predmetné zmeny a doplnky UPD mesta Hlohovec 2013/2014 priamo dotýkajú. Zmeny nepredstavujú
koncepčnú zmenu ale je len spresnením regulácie v oblasti odpadového hospodárstva.

Berie sa na vedomie.

S predloženým návrhom Zmien a doplnkov 2013/2014 súhlasíme, nakoľko nedochádza k obmedzeniu našich súčasných aktivít čo sa týka spôsobu
nakladania s odpadom, druhov odpadov a ani množstvom v zmysle platných povolení vydaných pre túto prevádzku aj s výhľadom do budúcna. Je totiž
zrejmé, že množstvo druhotných surovín narastá aj z dôvodu lepšej separácie a snahy znižovať množstvo odpadov určených na zneškodnenie. Rovnako
napredujú aj technológie a spôsoby využitia a zhodnotenia takýchto odpadov.

Berie sa na vedomie.

Z tohto dôvodu si dovoľujem požiadať o úpravu platných regulatívov vo vzťahu k výške novo budovaných pozemných objektov. V súčasnosti je
Akceptuje sa.
regulatívmi povolená stavba dvojpodlažných objektov a odporúčame zmenu aby sa nové objekty mohli budovať na „výšku nepresahujúcu dnešnú výšku
Regulácia maximálnej výšky zástavby bude upravená v zmysle
objektov a stavieb", prípadne obdobnú formuláciu. Sme toho názoru, že výška dvojpodlažných objektov je podstatne menšia ako výška samotného objektu uvedeného zámeru.
haly a z technického ani urbanistického hľadiska bude vždy dominantná výška haly a okolité budovy je zbytočné limitovať podlažiami.
3972/2014/17.02.2014

10

11

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Práve v tejto súvislosti a z týchto dôvodov naša spoločnosť v súčasnosti plánuje modernizáciu triediacej haly vrátane zabudovania novej optickej linky na Berie sa na vedomie.
triedenie plastov. Modernizácia spočíva v tom, že existujúca vrchná stavba haly, bude nahradená novou halou väčších pôdorysných rozmerov ale stále len
na existujúcej spodnej stavbe. Súčasná hala má výšku cca 15 m a nová hala bude vysoká cca 13 m.

10

11

stanovisko/námietka/pripomienka

Ministerstvo
dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja
Slovenskej
republiky, sekcia
záležitostí EÚ a
zahraničných
vzťahov, odbor
rozvoja dopravnej
infraštruktúry,
oddelenie
dopravného
modelovania a
infraštruktúry,
Námestie slobody 6,
P.O.BOX 100, 810
05 Bratislava

v nadväznosti na Váš list č. 778-795/2014/270 zo dňa 16. 1. 2014, ktorým ste nám zaslali oznámenie o prerokovaní návrhu „Územného plánu mesta
Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo (ZaD 2013/2014 - OH)" so žiadosťou o pripomienky, Vám v zmysle zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zasielame nasledovné stanovisko:

navrhované ZaD 2013/2014 - OH nepredstavujú koncepčnú zmenu ÚPN, ale sú len spresnením platnej regulácie v oblasti odpadového hospodárstva;

Berie sa na vedomie.

ZaD 2013/2014 - OH nenavrhujú rozširovanie existujúcich schválených plôch pre odpadové hospodárstvo a nevytvárajú požiadavky na zábery
poľnohospodárskej pôdy;

Berie sa na vedomie.

vzhľadom k tomu, že navrhované Zmeny a doplnky 2013/2014 Územného plánu mesta Hlohovec - odpadové hospodárstvo nie sú v rozpore so záujmami
MDVRR SR v oblasti dopravy, nemáme k nim pripomienky.

Berie sa na vedomie.
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

12

12

4226/2014/20.02.2014 reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

Poľnohospodárske
družstvo Hlohovec,
Nitrianska 109, 920
12 Hlohovec

stanovisko/námietka/pripomienka

Dňa 11.02.2014 (utorok) sa o 14,00hod., v Dome kultúry na Pribinovej ulici č.28 v Hlohovci uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu „Územný plán
Berie sa na vedomie.
mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo". V rámci návrhu Územného plánu mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2013/2014, je riešená aj problematika odpadového hospodárstva-skládkovanie odpadov prevádzkovateľom areálu OH Vlčie hory a to firmou Plastic People
s.r.o. Ako väčšinový vlastník nehnuteľností vo výške 65,74%, na ktorých je postavená skládka odpadov podáva PD Hlohovec v zmysle §22 ods.l
stavebného zákona pripomienky k návrhu „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"- odpadové
hospodárstvo Vlčie hory v rámci ktorých odmietame, aby naďalej spoločnosť Plastic People s.r.o.rozširovala už existujúcu skládku a to kapacitne ,
nakoľko obch.spoločnosť Plastic People si neplní svoje povinnosti od r.2009 voči nám ako vlastníkovi pozemkov z I. a II.etapy, dlhuje nám na nájomnom a
my pokiaľ chceme vyvážať a likvidovať od 01.01.2011 odpad sme povinný uhradiť za zneškodnenie odpadu poplatky ročne cca 4.000,~Eur, čo nedáva
vôbec logiku a nemôžeme si ani svoju pohľadávku za nájom započítať s pohľadávkou Plastic People s.r.o. za zneškodnenie odpadu. Pokiaľ bola
vlastníkom skládky Slovakofarma a.s. Hlohovec a jej nástupca Zentiva a.s. Hlohovec, takéto problémy nikdy neboli a ku dňu predaja skládky zo strany
Zentivy a.s. Plasticu People a.s. dňa 16.03.2006, sme mali všetky naše pohľadávky za nájom vyrovnané. Nie je mysliteľné, aby jeden podnikateľ, ktorý má
zisky zo zneškodnenia odpadu si neplnil svoje povinnosti voči vlastníkovi pozemku, na ktorom je skládka vybudovaná a ktorú systematicky devastuje.

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec, IČO: 00207781, zastúpené predsedom družstva Ing. Antonom Cebom, zapísané
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr., vložka: 135/T nesúhlasí s Dobudovaním areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec
z následovných dôvodov:
1. A: Zaujímame nesúhlasné stanovisko k rozširovaniu skládky nie nebezpečného odpadu (ďalej NNO) vzhľadom na to, že jej schválená a doteraz
nevyužitá kapacita (v prípade, že sú údaje o momentálnom zaplnení kapacity skládky uvádzané prevádzkovateľom presné) postačuje na ukladanie odpadu
vznikajúceho v zvozovom regióne Hlohovec až do roku 2042, do ktorého bola pôvodne skládky NNO projektovaná. Preto dnes nevidíme žiadnu reálnu
potrebu kapacitného rozširovania skládky NNO.

Neakceptuje sa.
Rozšírenie kapacity skládky NNO je potrebné vzhľadom na
zabezpečenie potrieb na skládkovanie odpadov z mesta Hlohovec a
ostatných obcí zvozového regiónu. Povolená a ešte voľná kapacita
skládky postačuje podľa dostupných údajov už len na cca 2 roky.
Uvádzaný rok 2042 nezodpovedá skutočnosti (ani v prípade povolenia
3.etapy do kapcity 415 000 m3).

B: Nesúhlasíme s vybudovaním nových kapacít na zneškodnenie nebezpečných odpadov.
Zdôvodnenie navrhovanej zmeny: Nesúhlasíme s rozšírením skládky nakoľko rozšírením skládky príde: k zvýšeniu kapacity skládky nie nebezpečných
odpadov a k vybudovaniu nových kapacít na zneškodnenie nebezpečných odpadov k väčšej kontaminácii vôd pod skládkou, k väčšiemu znečisťovaniu
ovzdušia zvlášť z dymu a zápachu z častých požiarov na skládke k d'aľšej devastácii našich pozemkov, k zníženiu kvality, znehodnoteniu bonity a
štruktúry pôdy s tým, že pôda aj po likvidácii skládky bude neúrodná, „hluchá" pozemky budú zaťažené enviromentálnou záťažou tj. príde k znečisteniu
územia, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, podzemnú vodu a pôdu. Pôda, ktorá bola pred tým len napr. cestou k jednotlivým skládkam
by sa kapacitným rozšírením oveľa viacej devastovala.

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014, verzia
"júl 2014".

12

12

12

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

2. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec je väčšinový spoluvlastník nehnuteľností 6775/23, 6777/1, 6777/12, 6777/13, Berie sa na vedomie.
6777/14, 6777/15, 6777/19, 6778/2, 6778/3, 6778/4, 3088, 3089, 3090, 3095 , na ktorých je vybudovaná skládka komunálneho odpadu a to vo výške
Riešenie majetkoprávnych vzťahov presahuje podrobnosť ÚPN mesta
65,74% na LV č.7016 k.ú. Hlohovec položka 253 PD Hlohovec v 1036615133/1663211206(čo činí 65,74%). Poľnohospodárske družstvo Hlohovec,
Hlohovec. Navrhovanými ZaD 2013/2014 - OH nebudú
Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec, IČO: 00207781 má s Plastic People, s.r.o. Dunajská 1.7664/12 , Bratislava PSČ: 811 08 IČO: 35 846 666 uzatvorenú v majetkoprávne vzťahy v areáloch odpadového hospodárstva na území
rámci: -I.etapy Skládky nájomnú zmluvu /NZ/ zo dňa 16.03.2006 na dobu určitú od 16.03.2006 do 15.03.2026. Nájomca nám za roky 2006-2008 nájomné mesta dotknuté. Poľnohospodárske družstvo ako vlastník môže v
platil, nájomné však neplatí za roky 2010,2011,2012,2013 a dlhuje nám na nájomnom -II.etapy Skládky nájomnú zmluvu /NZ/ zo dňa 01.06.2009 zmluvu príslušných konaniach využiť svoje postavenie ako účastníka konania.
o nájme nehnuteľnosti na obdobie od 01.06.2009 do 26.05.2026. Nájomca nájomné však neplatí za roky 2010,2011,2012,2013 a dlhuje nám na nájomnom zostatok nedoplatku nájomného za rok 2009 z oboch etáp vo výške 3.311,66Eur z dôvodu vzájomného zápočtu -celková výška nedoplatkov 84.875,82Eur.
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Berie sa na vedomie.

p.č.

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014
- odpadovévzťahov
hospodárstvo"
Riešenie majetkoprávnych
presahuje podrobnosť ÚPN mesta
Hlohovec. Navrhovanými ZaD 2013/2014 - OH nebudú
majetkoprávne vzťahy v areáloch odpadového hospodárstva na území
Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2013/2014
odpadové hospodárstvo"
mesta
dotknuté. -Poľnohospodárske
družstvo ako vlastník môže v
príslušných
konaniach
využiť svoje
akoorgánu
účastníka
konania.
organizácia/firma/o
stanovisko/námietka/pripomienka
Rozhodnutie
Mesta Hlohovec,
akopostavenie
príslušného
územného
bčan

Súdny spor sp.zn. 12C/83/2011 o nájomné z I.etapy za obdobie od 16.03.2010 do 15.03.2011 sa skončil rozsudkom OS Bratislava II, ktorým súd zaviazal
Plastic People, s.r.o. Dunajská 14/A Bratislava uhradiť PD Hlohovec nájomné ,tj. v spore sme boli úspešný, no Plastic People s.r.o. sa odvolal.
Plastic People, s.r.o. Dunajská 1.7664/12 , 811 08 Bratislava nás vôbec nerešpektuje ako väčšinového vlastníka a svojich nárokov tj. úhrady nájomného sa
musíme domáhať súdnou cestou, čím nám vznikajú d'aľšie náklady, on si užíva našu pôdu , devastuje ju a nieje schopný platiť nám za nájom tak ako to
robili ich predchodcovia Zentiva a.s. Hlohovec ( nástupca Slovakofarmy a.s. Hlohovec), ktorí boli v minulosti vlastníkmi danej skládky.
Vzhľadom k vyššie uvedenému, ako väčšinový vlastník nehnuteľností, na ktorých je vybudovaná skládka zaujímame nesúhlasné stanovisko k riešeniu
nových skládok nebezpečného odpadu (NO) a rozšíreniu kapacity nie nebezpečného odpadu (NNO) v areáli OH Vlčie Hory a to z dôvodov vyššie
uvedených .
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4227/2014/20.02.2014

12

13

plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Občianske združenie
OKO Pastuchova,
920 63 Pastuchov
167

Na úradnej tabuli mesta Hlohovec bol zverejnený Strategický dokument Územný plán mesta Hlohovec - zmeny a doplnky 2013/2014 - Odpadové
hospodárstvo, január 2014, v termíne od 23.1.2014 do 21.2.2014, keďže predmetné územie hraničí s katastrálnym územím obce Pastuchov. okrem toho
samotná skládka je pre nás životne dôležitou otázkou, odvolávajúc sa aj na príslušné ustanovenia Ústavy SR (právo na zdravé životné prostredie, zákaz
prevádzkovania vlastníctva na úkor iného), zaujímame ako zástupcovia občanov obce Pastuchov a členovia OZ OKO Pastuchova nasledovné stanovisko:
Rozhodne odmietame text v dodatku č. 5 k Záväznej časti vyhlásenej VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, na základe Zmien a doplnkov
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
2013/2014 - odpadové hospodárstvo - NÁVRH, konkrétne uvedený v kapitole UT 01 F Odpadové hospodárstvo, Špecifické regulatívy areálov odpadového výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
hospodárstva - Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory, ako nevyhovujúci, odporujúci platným povoleniam (predovšetkým poukazujeme na Územné
verzia "júl 2014".
rozhodnutie ObÚ ŽP 597/92/Mi zo dňa 10.9.1992 a ďalším rozhodnutiam).
Odôvodnenie:
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
Regulatívy využitia, vymenované v v rozsahu 14 bodov na stranách 16 a 17 sú v zásadnom rozpore s uznesením č.20 Mestského zastupiteľstva, bod 9,
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
porušujú územné rozhodnutie z 10.9.1992; okrem toho, spôsob prevádzkovania porušuje platné ÍP SIŽP, platné povolenia kaziet NO, čo potvrdzujú
verzia "júl 2014".
viaceré zistenia SIŽP. Uvádzame ukázané uznesenie v bode 9: „9. schvaľuje v prípade nedosiahnutia dohody o zmene rozsahu zámeru ,, Dobudovanie
areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory -- Hlohovec, z júna 2012" do 06/2013 (do 28.6.2013), obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Hlohovec, z hľadiska riešenia zásad a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec, ktoré nebudú umožňovať rozšírenie existujúcich skládok či už
územne alebo kapacitne. zmenu typu skládky ani umiestňovanie nových skládok, s rešpektovaním predchádzajúcich rozhodnutí v území. pre všetky skládky
podľa dôvodovej správy. „ Vzhľadom k tomu, že táto problematika je pre nás bytostná, poukazujúc na vyššie ukázané dokumenty a uznesenia, navrhujeme
nasledovné zmeny v regulatívoch využitia a premietnuť ich do následných povolení uvedenej činnosti, so zvláštnym zreteľom na povinnosť realizácie EIA
pri všetkých zmenách, týkajúcich sa skládky NO, čo sa doteraz nedialo, nasledovne: Návrhy OZ OKO Pastuchova:

Upraviť:
1. Maximálna kapacita skládky nie nebezpečného odpadu (ďalej ,,NNO) je 415.000 m3 - pričom podmienkou pre povolenie je, že činnosť zvýšenia na
uvedenú kapacitu dostane odporúčajúce resp. súhlasné stanovisko v procese EIA a v rámci povolenej kapacity budú zohľadnené nároky , vyplývajúce z
produkcie odpadov mesta Hlohovec a okresu, a potreba ich uloženia na skládku NNO. Zvýšenie kapacity skládky nad 415.000m3 je možné len po
odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec ak na území okresu Hlohovec bude produkovaný odpad, ktorý bude podliehať skládkovaniu.
Poukazujeme pritom aj na smernicu Spoločenstva o odpadoch, ktorá stanovuje povinnosť do roku 2020 úplne zastaviť skládkovanie odpadov a
uprednostňuje ich recykláciu, respektíve zúžitkovanie inak, než skládkovaním.

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

Body 1. a 2. vynechať.

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

13

7/24

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

13

13
13
13
13

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Bod 5 upraviť nasledovne:
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
5. Maximálna výška skládky NNO po rekultivácii: 260 m n.m. - rozhodne nesúhlasíme s tým, aby sa výška skládky NNO zjednotila s povolenou výškou
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
skládky inertného odpadu „lO". Už samotná skládka IO je v rozpore s územným rozhodnutím („UR1') z 10.9.1992, pretože UR s takouto skládkou
verzia "júl 2014".
nepočíta. Okrem toho, skládka IO je umiestnená v priestoroch, ktoré boli vymedzené, ako územná rezerva pre perspektívne triedenie odpadu a nie na
skládkovanie, a hlavne: v súlade s ÚR skládkovanie je povolené max, po kótu 259 m n.m. - kapacitu skládky je možné v lokalite Vlčie hory vytvoriť
skládkovaním po kótu cca 259 m n.m. Poukazujeme aj na to, že v tejto súvislosti nebolo prijaté žiadne nové územné rozhodnutie, čo ďalej posilňuje naše
tvrdenie o nezákonnosti umiestnenia skládky IO. Poukazujeme na zistenia geologického prieskumu z roku 1992, ku ktorej správu vypracoval Geoservis , v
ktorej sa uvádza: „Skládkovaním po uvedenú kótu sa rieši problém nedostatočnej mocnosti prirodzenej geologickej bariéry v oblasti vrtu H-3. V mieste
sondy H-3 je mocnosť sprašových zemín minimálna a pod touto sa nachádza poloha zle zrnenych pieskov. Tieto piesky sa vyskytujú až do hĺbky 7,0 m".
To znamená, že nadmerné zaťaženie môže vyvolať pohyb tohto podložia s následnou ekologickou katastrofou. Potom sa povoľovacie orgány stretnú s
patričnou zodpovednosťou a najmä by sme chceli upozorniť na to, že náklady sanácie bude musieť znášať mesto Hlohovec.

6. Upraviť: navýšenie kapacity skládok nebezpečného odpadu „NO" oproti súčasnosti (stav k 31.12.2013) je zakázané. Taktiež je zakázané opätovné
prevádzkovanie SO-O8, ktorá bola uzavretá.

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

7. Upraviť: umiestnenie novej skládky NO je zakázané, ak budú existujúce skládky NO prevádzkované a budú umožňovať skládkovanie na základe
osobitných právnych predpisov. Umiestnenie novej skládky je možné len po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

8. Vypustiť v plnom rozsahu - na základe čoho bola stanovená potreba ročne skládkovať 1.600 ton NO?

Akceptuje sa.

11. Upraviť - Rozšírenie kapacity skládky inertného odpadu je možné len po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec a ak na území mesta
a okresu Hlohovec bude produkovaný odpad, ktorý bude potrebné skládkovať.

Neakceptuje sa. Na základe rokovania sa upravuje text návrhu ale
skládka IO nebude regulaovaná navrhovaným spôsobom.

Ostatné body navrhujeme ponechať bezo zmien.

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

Navrhujeme ďalej doplniť regulatívy využitia o ustanovenia ohľadom rekultivácie skládky NNO:
15. Prevádzkovateľ areálu ešte do zahájenia prác na realizácii rozšírenia 2. etapy zrealizuje uzavretie a rekultiváciu 1. a 2. etapy NNO v súčasnom
rozsahu, v rozsahu vyplývajúcom z už povolených príslušných stavebných objektov.

Neakceptuje sa.
Splnenie uvedenej požiadavky by znamenalo zastavenie vývozu
odpadu na skládku NNO v areáli Vlčie hory, čím by vznikol problém
s odvozom odpadu z mesta Hlohovec a okolitých obcí.
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Zamýšľané vybudovanie plochy pre biodegradáciu odpadov znečistenými ropnými látkami v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory je v rozpore s ÚR
z 10.9.1992. Keďže sa jedná o novy typ spravovania odpadov a biodegradácia sa týka odpadov nebezpečným, je potrebné zorganizovať a uskutočniť
proces EIA. Ďalej na umiestnenie je potrebné nové územné rozhodnutie, pretože nami už viackrát uvedené ÚR z roku 1992 výstavbu biodegradačnej
plochy nerieši.

Berie sa na vedomie. Proces posudzovania vplyvov na ŽP nie je
ukončený a poces umiestnenia a povolenia bude predmetom
samostatných konaní, kde bude potrebné riešiť umiestnenie
zohľadnujúc existenciu ÚR zo dňa 10.9.1992. Mesto Hlohovec v
návrhu ZaD rieši návrhy zásad a regulatívov, nenahrádza príslušné
konania. Posudzovanie obsahu územného rozhodnutia presahuje
podrobnosť ÚPN mesta .Platný stav územnoplánovacej dokumentácie
v čase konaní bude podkladom pre územné rozhodovanie a pre
vydanie stanovísk pre príslušné konanie.

Na podnet OZ OKO Pastuchova Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie útvar integrovaného povolenia a kontroly, č. 560525045/27/2013/Šop/37040010 zo dňa 23.9.2013 zrušila rozhodnutie SIŽP , Inšpektorátu životného prostredia Bratislava č. 874416787/37/2013/Zal/370400104/Z5 zo dňa 17.06.2013 a vec vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie, pretože boli zistené viaceré porušenia zo strany
prevádzkovateľa areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory, teda vypĺňanie „véčka" medzi I.a II. etapou skládky NNO a zavážanie odpadom sa od
decembra 2012 vykonáva bez kolaudačného rozhodnutia, porušuje platný stavebný zákon a platné integrované povolenia.

Berie sa na vedomie. Problemtika musí byť doriešená v príslušnom
konaní príslušného stavebného úradu, nepatrí to do kompetencie
mesta Hlohovec ako oránu územného plánovania. Mesto sa bude
vyjadrovať z hľadiska svojich kompetencií v konaní. Mesto vývoj v
riešení problematiky sleduje a čaká na konanie SIŽP.

Chceme upozorniť aj na ďalšiu skutočnosť, ktorá súvisí s eróznym činiteľom - medzi telesom skládky NO (kazeta I. etapy, kazeta II. etapy, „cvik")
smerom na kazety nebezpečných odpadov nie je vybudovaná žiadna zábrana, pôsobenie vodnej erózie na tieto kazety NO je teda priama. To znamená, že
pri prudších zrážkach, alebo pri dlhotrvajúcich zrážkach hrozí zatopenie splaveninami z telies skládky NNO, ako aj „vymytie" kaziet na pole, smerom na
hlavnú cestu na Topoľčany. Myslíme si, že nami ukázané momenty by sa nemali ignorovať, ale práve naopak: treba pri Vašom rozhodovaní zohľadniť.
Dotknutí a zainteresovaní občania obce Pastuchov si dovoľujú vyjadriť nádej, že naše pripomienky budú zohľadnené v plnom rozsahu.

Berie sa na vedomie.
Požiadavka na ochranu areálu skládky pred prívalovými vodami bude
ešte spodrobnená v rámci vypracovania čistopisu ZaD 2013/2014 OH (v smernej časti).

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. c) s pôsobnosťou podľa § 67 písm. f) zákona číslo 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe oznámenia obce Hlohovec o prerokovaní návrhu „Územný
plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“ vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona nasledovné vyjadrenie k
schváleniu alebo zmene územnoplánovacej dokumentácie. Predmetom vyjadrenia je stanovisko k návrhu ÚPN-M Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014
– odpadové hospodárstvo, v ktorých sú riešené zásady a regulatívy skládok na území mesta Hlohovec. V zmenách a doplnkoch sú podľa textovej časti
riešené nasledovné zámery:
•ZaD 2013/2014-OH-01 areál odpadového hospodárstva Vlčie hory návrh ráta s ponechaním tohto funkčného využitia na prevažnej časti areálu (UT 01
F). Na plochách pozdĺž cesty III/51314 je navrhnutá zmena funkčného využitia na „Sprievodnú zeleň komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou
funkciou“ (UZ 01 C).
•ZaD 2013/2014-OH-02 skládka neaktívnych kalov Pastuchov – návrh ráta so zmenou funkčného využitia z plochy „Odpadového hospodárstva“ (UT 01
F) na plochu „Sprievodnej zelene komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou funkciou“ (UZ 01 C).
•ZaD 2013/2014-OH-03 skládka železitých kalov Šulekovo – návrh ráta so zmenou funkčného využitia na plochu „Odpadového hospodárstva“ so
spodrobnením špecifikácie kapacitných regulatívov a prípustného spôsobu využitia územia. Zmena sa netýka rozšírenia územia, ale stanovenia
maximálnej výšky zástavby z PP na 1 NP.
•ZaD 2013/2014-OH-04 areál odpadového hospodárstva Šulekovo navrhuje sa zmena využitia územia na „Doplnkové plochy odpadového
hospodárstva“ (UT 01 G) vzhľadom na to, že areál sa využíva na zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov.

Berie sa na vedomie. Stanovisko podľa §9 ods.1. písm.a) zákona
č.543/2002 Z.z. bude súčasťou podkladov pre preskúmanie návrhu
podľa § 25 stavebného zákona (v zmysle právnych predpisov a
požiadavky stanoviska č.22).
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny k uvedeným zmenám nemá zásadné pripomienky, nakoľko
predmetom riešenia návrhu ZaD 2013/2014 – OH je iba riešenie zásad a regulatívov jestvujúcich skládok na území mesta Hlohovec. Vyjadrenie
nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú
nedotknuté.
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Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Riešené katastrálne územie je súčasťou krajiny, kde podľa zákona platí prvý stupeň ochrany. V k. ú. mesta sa nachádza prírodná rezervácia (PR) Sedliská Berie sa na vedomie.
(4. stupeň ochrany v zmysle zákona) a územie európskeho významu SKUEV0175 Sedliská, ktoré však navrhovanými zmenami nebudú dotknuté. V
intraviláne mesta sa nachádzajú 2 chránené stromy (CHS) – Platan a Borovica v Zámockej záhrade.
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stanovisko/námietka/pripomienka

Berie sa na vedomie. Stanovisko bude súčasťou podkladov pre
preskúmanie návrhu podľa § 25 stavebného zákona.

Ministerstvo obrany 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. Berie sa na vedomie.
SR, Agentúra správy o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za
majetku Bratislava Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme stanovisko z hľadiska záujmov obrany štátu k predloženej územnoplánovacej dokumentácii. Vojenská správa
nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky.

Ing.arch.Miloslav
Drgoň, architekt
mesta Hlohovec

S riešením textovej aj grafickej časti prerokovávaného návrhu súhlasím.

Berie sa na vedomie.

V návrhu špecifických regulatívov areálov odpadového hospodárstva, v Areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory mám nasledujúce pripomienky:
(5) Výška 270 m.n.m. je maximálna možná v prípade rozširovania skládky NNO. Túto výšku nie je vhodné prekročiť z hľadiska ochrany prírody a
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
krajiny, vnímania prírodného prostredia a scenérií a charakteristických pohľadov na stredné Ponitrie. Je to približne úroveň komunikácie - cesty III/ 51314 výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
ktorej úroveň nie je vhodné prekročiť. Kedže podľa platného UR je možná kapacita skládky 637 tis m3 riešená pri výške skládky na úrovni 261 m.n.m. po verzia "júl 2014".
rekultivácii (259 m.n.m úroveň skládkovania), v návrhovom období nie je potrebné riešiť zvýšenie pôvodnej úrovne. Predmetom týchto ZaD UPN mesta
Hlohovec nie je rozširovanie existujúcich skládok.
(6) Nesúhlasím s navýšením skládok nebezpečného odpadu o 8 tis m3 oproti súčasnému stavu. Podľa schváleného uznesenia MsZ v Hlohovci č.20/2013,
ods.9 predmetom obstarania ZaD UPN 2013/2014 - OH mesta Hlohovec je riešenie zásad a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec, ktoré nebudú
umožňovať rozšírenie existujúcich skládok či už územne alebo kapacitne, zmenu typu skládky ani umiestňovanie nových skládok, s rešpektovaním
predchádzajúcich rozhodnutí v území, pre všetky skládky podľa dôvodovej správy. Na základe toho je potrebné v návrhovom období počítať len využitím
zostávajúcej povolenej kapacity skládky NO.

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

(11) Neriešiť rozšírenie skládky inertného odpadu ktorá je už dnes povolená v rozpore s územným rozhodnutím na výške 270 m.n.m. a ktorú už nie je
vhodné ďalej zvyšovať. Skládku rešpektovať len v rámci vydaného stavebného povolenia.

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014". Skládku IO povolilo mesto Hlohovec a v roku
2006 vydalo stanoviskos akceptovaním, že ide o 1.etapu.

16
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4340/2014/21.02.2014 reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Občania mesta
K strategickému dokumentu Územný plán mesta Hlohovec - zmeny a doplnky 2013/2014 - Odpadové hospodárstvo, január 2014, ktorý je zverejnený
Hlohovec (kontaktná verejnou vyhláškou na úradnej tabuli v termíne od 23.1.2014 do 21.2.2014 zaujímame ako občania mesta Hlohovec nasledovné stanovisko. Zásadne
osoba - Borčányová) nesúhlasime so znením textu v dodatku č. 5 k Záväznej časti vyhlásenej VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, na základe Zmien a doplnkov
2013/2014 - odpadové hospodárstvo - NÁVRH, konkrétne uvedeným v kapitole UT 01 F Odpadové hospodárstvo, Špecifické regulatívy areálov
odpadového hospodárstva - Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory.

Zdôvodnenie:
Regulatívy využitia, ktoré je nevyhnutné premietnuť do následných povolení uvedenej činnosti, vymenované v 14-tich bodoch a uvedené na stranách 16 a
17 sú v zásadnom rozpore s uznesením č.20 Mestského zastupiteľstva a rovnako aj v rozpore s územným rozhodnutím z 10.9.1992, na ktoré sa autori
odvolávajú, a ktorého právoplatnosť nie je potvrdená.
V súvislosti sprevádzkovaním skládky Vlčie hory (množstvo požiarov v rokoch 2009-2012) a zámerom prevádzkovateľa na dobudovanie areálu
odpadového hospodárstva Vlčie hory, jún 2012 sme zaslali ako občania mesta Hlohovec pripomienky k obstarávaniu územnoplánovacej dokumentácie
okrem iných s nasledovnými požiadavkami:
o Zachovať kapacity skládky nie nebezpečného dopadu podľa doterajších povolení
o Nerozširovať kapacity na skládkovanie nebezpečného odpadu

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam
Neakceptuje sa.
Cieľom ZaD 2013/20104 - OH je spresniť a sprísniť podmienky pre
využitie areálov odpadového hospodárstva na území mesta.
Vypustením textu "Špecifických regulatívov areálov odpadového
hospodárstva" by zostala v platnosti súčasná regulácia areálov
odpadového hospodárstva, ktorá intenzitu ich využitia nelimituje.
Berie sa na vedomie.
ZaD 2013/2014 - OH sú spracované na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva a následných pokynov mesta. ZaD 2013/2014 - OH
budú po ich prerokovaní predložené na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu.

Pre úplnosť uvádzame časť Uznesenia č. 20 k Územnému plánu mesta Hlohovec, podnetom na obstarávanie Zmien a doplnkov doručeným do 31.12.2012 Berie sa na vedomie.
a problematike odpadového hospodárstva - skládkovanie odpadov, ktoré poslanci schválili na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 25.4.2013:
8. odporúča
a) rokovať s prevádzkovateľom areálu OH Vlčie hory za účelom objasnenia zámeru a dosiahnutia jeho zmeny, bez riešenia skládok NO v navrhovanom
rozsahu a bez riešenia rozšírenia kapacít NNO podľa zámeru, pričom dosiahnutie rozsahu nového riešenia, z hľadiska návrhu za mesto Hlohovec je v
kompetencii primátora.
b) Bez dohody o zmene rozsahu zámeru vo všetkých následných konaniach a stanoviskách zaujať nesúhlasné stanovisko k riešeniu nových skládok NO a
rozšíreniu kapacity NNO v areáli OH Vlčie hory nad 415 000 m3.?
c) Rokovať s prevádzkovateľom o zmenách podmienok nájomnej zmluvy zo dňa 7.9.2006.
Termín plnenia: 06/2013
Zodpovedá: Peter Dvoran, primátor mesta
9. schvaľuje v prípade nedosiahnutia dohody o zmene rozsahu zámeru "Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec, z júna 2012"
do 06/2013 (do 28.6.2013), obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec, z hľadiska riešenia zásad a regulatívov skládok na území
mesta Hlohovec, ktoré nebudú umožňovať rozšírenie existujúcich skládok či už územne alebo kapacitne, zmenu typu skládky ani umiestňovanie nových
skládok, s rešpektovaním predchádzajúcich rozhodnutí v území, pre všetky skládky podľa dôvodovej správy.
Termín plnenia: 12/2013
Zodpovedá: Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ

Vychádzajúc z uvedeného záväzného uznesenia navrhujeme nasledovné zmeny v regulatívoch využitia, ktoré je nevyhnutné premietnuť do následných
povolení uvedenej činnosti, vymenované v 14-tich bodoch a uvedených na stranách 16 a 17 Záväznej časti ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2013/2014 - odpadové hospodárstvo:
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17

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

1. Upraviť - Maximálna kapacita skládky nie nebezpečného odpadu (ďalej "NNO) je 415.000 m3 - podmienkou pre povolenie je, že činnosť zvýšenia na
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
uvedenú kapacitu získa odporúčajúce resp. súhlasné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a v rámci povolenej kapacity výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
budú zohľadnené nároky vyplývajúce z produkcie odpadov mesta Hlohovec a potreba ich uloženia na skládku NNO. Zvýšenie kapacity skládky nad
verzia "júl 2014".
415.000m3 je možné len po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec a na území mesta Hlohovec bude produkovaný odpad, ktorý bude
potrebné skládkovať
2. Vypustiť v plnom rozsahu

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

3. Vypustiť v plnom rozsahu

Akceptuje sa v upravenom znení návrhu.

4. Bez zmeny zachovať

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".
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17
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17
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Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

5. Upraviť - maximálna výška skládky NNO po rekultivácii: 260 m n.m. - zásadne nesúhlasíme, aby sa vvška skládky NNO zjednotila s povolenou výškou Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
skládky inertného odpadu "10". Už samotná skládka 10 je v rozpore s územným rozhodnutím ("ÚR") z 10.9.1992, pretože ÚR s takouto skládkou nepočíta, výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
navyše sa skládka 10 nachádza na mieste, kde bola vymedzená územná rezerva pre perspektívne triedenie odpadu a nie na skládkovanie a nakoniec, v
verzia "júl 2014".
súlade s územným rozhodnutím skládkovanie je povolené max, po kótu 259 m n.m. - kapacitu skládky ie možné v lokalite Vlčie hory vytvoriť
skládkovaním po kótu cca 259 m n.m. Skládkovaním po uvedenú kótu sa rieši problém nedostatočnej mocnosti prirodzenej geologickej bariéry v oblasti
vrtu H-3. V mieste sondy H-3 je mocnosť sprašových zemín minimálna a pod touto sa nachádza poloha zle zrnených pieskov. Tieto piesky sa vyskytujú až
do hĺbky 7,0 m. Zároveň upozorňujeme na fakt, že ÚR z roku 1992 počíta zo zhutňovaním odpadu 800kg/m3. Miera zhutnenia 1.385kg/m3 (zdroj:
materiál č.9 MsZ 25.4.2013) však umožňuje v rovnakom objeme uložiť násobne viac ton odpadu, ktoré zaťažujú podložie, k čomu sme nikde nenašli
odkazy na žiadne odborné stanoviská ani správy.
6. Upraviť -navýšenie kapacity skládok nebezpečného odpadu "NO" oproti súčasnosti - stav k 31.12.2013 je zakázané. Zásadne odmietame ničím
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
nepodložené navvšenie kapacity skládok NO. Svoje stanovisko opierame o voľnú kapacitu skládok NO ku 31.12.2012, ktorá predstavuje 6.623,17 m3, čo výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
je viac ako 50% z celkovej kapacity 12.100m3. Informácie sú uvedené v materiály č.9, ktorý bol podkladom na zasadnutie MsZ dňa 25.4.2013, na základe verzia "júl 2014".
ktorého rozhodli poslanci tak, ako je uvedené v uznesení č. 20 bod 9.
7. Upraviť - umiestnenie novej skládky NO je zakázané, ak budú existujúce skládky NO prevádzkované a budú umožňovať skládkovanie na základe
osobitných právnych predpisov. Umiestnenie novej skládky je možné len po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec a na území mesta
Hlohovec bude produkovaný nebezpečný odpad, ktorý bude potrebné skládkovať

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

8. Vypustiť v plnom rozsahu - nikde nie je vysvetlené ako ročná potreba 1.600 ton NO skládkovať vznikla

Akceptuje sa.

9. Bez zmeny zachovať

Neakceptuje sa.

10. Bez zmeny zachovať

Akceptuje sa.

11. Upraviť - Rozšírenie kapacity skládky inertného odpadu je možné len po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec a na území mesta
Hlohovec bude produkovaný odpad, ktorý bude potrebné skládkovať - nie je uvedený žiaden relevantný údaj o potrebe navyšovania kapacity skládky IO v
areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory. Okrem toho voľná kapacita je aj na skládke železitých kalov Šulekovo.

Neakceptuje sa - úprava návrhu záväznej časti podľa výsledku
opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014, verzia "júl
2014" ale skládka IO nebude regulovaná podľa požiadavky.
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

12. Bez zmeny zachovať

Neakceptuje sa - úprava návrhu záväznej časti podľa výsledku
opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014, verzia "júl
2014" ale skládka IO nebude regulovaná podľa požiadavky.

13. Bez zmeny zachovať

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

14. Bez zmeny zachovať

Akceptuje sa.

Dôrazne požadujeme doplniť regulatívy využitia o ustanovenia ohľadom rekultivácie skládky NNO:
o prevádzkovateľ areálu ešte do zahájenia prác na realizácii rozšírenia 2. etapy zrealizuje uzavretie a rekultiváciu 1. a 2. etapy NNO v súčasnom rozsahu,
v rozsahu vyplývajúcom z už povolených príslušných stavebných objektov.
o Okamžité uzatvorenia a rekultivácia skládky NNO v prípade, že prevádzkovateľ nezíska iné práva k pozemkom na riešenie rozšírenia kapacít podľa
platných predpisov, nakoľko skládka NNO je de facto umiestnená na dobu určitú (nájomné vzťahy sú do roku 2020 a 2026)

Neakceptuje sa.
Riešenie týchto 2 pripomienok je potrebné riešiť v príslušných
konaniach a plnením príslušného integrovaného povolenia. Riešenie
majetkoprávnych vzťahov presahuje podrobnosť ÚPN mesta
Hlohovec a v rámci návrhu mesto Hlohovec v súlade s platnou
legislatívou zachováva určenie verejnoprospešnej stavby pre skládky
v areáli odpadové hospodárstvo Vlčie hory.

Záverom upozorňujeme na dôležité fakty:
o Zamýšľané vybudovanie plochy pre biodegradáciu odpadov znečistenými ropnými látkami v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory je v rozpore s
ÚR z 10.9.1992.
o Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie -útvar integrovaného povolenia a kontroly, č. 5605-25045/27/2013/Šop/37040010 zo dňa 23.9.2013
zrušila rozhodnutie SIŽP, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava č. 8744-16787/37/2013/Zal/370400104/Z5 zo dňa 17.06.2013 a vec vrátila na
nové prejednanie a rozhodnutie, pretože boli zistené viaceré porušenia zo strany prevádzkovateľa areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory. Sumárne
povedané, vypĺňanie "véčka" medzi I. a II. etapou skládky NNO a zavážanie odpadom sa od decembra 2012 vykonáva bez kolaudačného rozhodnutia.

Berie sa na vedomie. Problemtika musí byť doriešená v príslušnom
konaní príslušného stavebného úradu, nepatrí to do kompetencie
mesta Hlohovec ako oránu územného plánovania. Mesto sa bude
vyjadrovať z hľadiska svojich kompetencií v konaní. Mesto vývoj v
riešení problematiky sleduje a čaká na konanie SIŽP.
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Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Plastic People, s.r.o., Mesto Hlohovec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
Dunajská 12, 811 08 poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou oznámil prerokovanie návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 Bratislava
odpadové hospodárstvo" v termíne od 23.01.2014 do 21.02.2014, pričom zároveň upovedomil aj o možnosti oznámiť stanoviská k vyššie uvedenému
návrhu v lehote do 21.02.2014 vrátane.

Berie sa na vedomie. Mesto Hlohovec o verejnom prerokovaní
informovalo spoločnosť aj individuálne.

Ako vyplýva z Verejnej vyhlášky mesta Návrh "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013-2014 - OH" (ďalej len "ZaD 2013/2014") bol
Berie sa na vedomie.
obstaraný na základe bodu 9 uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 20 zo dňa 25.04.2013. Predmetom riešenia návrhu ZaD 2013/2014 má
byť riešenie zásad a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec. Navrhovaná zmena podľa uvedenej vyhlášky nepredstavuje koncepčnú zmenu
územného plánu, ale má byť podľa autorov len spresnením platnej regulácie v oblasti odpadového hospodárstva. Navrhované zmeny sa týkajú zariadení
odpadového hospodárstva vymedzených v ÚPN mesta Hlohovec ako plochy "Odpadového hospodárstva" a "Doplnkové plochy odpadového hosopdárstva".

Spoločnosť Plastic People, s.r.o., IČO: 35 846 666, so sídlom: Dunajská I. 7664/12, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 27664/B, je v súčasnosti prevádzkovateľom areálu odpadového hospodárstva Hlohovec - Vlčie Hory (ďalej len ako
"prevádzkovateľ"). Ide teda o subjekt, ktorého sa návrh ZaD 2013/2014 bytostne dotýka. Z uvedeného dôvodu prevádzkovateľ na základe skutočností
uvedených okrem iného aj vo verejnej vyhláške mesta Hlohovec zasiela v lehote stanovenej príslušným orgánom svoje stanovisko a pripomienky k
uvedenému dokumentu.
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Na úvod si dovolíme skonštatovať a pripomenúť už po niekoľkýkrát, že prevádzkovateľ prevádzkuje areál odpadového hospodárstva Hlohovec - Vlčie
Hory (ďalej len "areál Vlčie Hory") a všetky činnosti s jeho prevádzkou súvisiace vykonáva v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej
únie. Prevádzkovateľ dodržiava pri svojej činnosti všetky potrebné právne normy, riadi sa nariadeniami, pokynmi a stanoviskami príslušným orgánov a na
všetky činnosti ním vykonávajúce má potrebné povolenia a rozhodnutia takýchto orgánov. Opätovne a už po niekoľký krát je zároveň potrebné poukázať aj
na skutočnosť, že v súčasnosti existuje platný a záväzný územný plán mesta Hlohovec, ktorý je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
potrebné zo strany mesta Hlohovec aj riadne dodržiavať. V nadväznosti na túto skutočnosť uvádzam, že mesto Hlohovec vydalo na základe takéhoto
platného a záväzného územného plánu viacero záväzných stanovísk, ktorými je riadne viazané. Žiaľ ako prevádzkovateľ musíme skonštatovať, že návrh
ZaD 2013/2014 je v rozpore s vyššie uvedeným a dovolíme si skonštatovať, že takýto návrh ZaD 2013/2014 je zároveň v rozpore so stratégiou
odpadového hospodárstva VÚC Trnava a územným plánom VÚC
Trnava. Len si dovolím pripomenúť že jedným zo základných cieľov v oblasti odpadového hospodárstva VÚC Trnava, ktorý nadväzuje na záväznú časť
Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 je okrem iného: "Podporovaťefektívne využívanie areálov existujúcich
regionálnych skládok odpadov -... Vlčie Hory Hlohovec..., následne zhodnocovať odpady a zamedziť aj týmto spôsobom vznikaniu čiernych skládok". Z
uvedeného vyplýva, že jedným z hlavných cieľov odpadového hospodárstva na úrovni VÚC Trnava pod ktorý spadá aj Hlohovec v nadväznosti na samotný
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, je čo najefektívnejšie využívanie areálu Vlčie Hory, ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ. Máme za
to a sme presvedčení, že pokiaľ ide o návrh ZaD 2013/2014, tento dokument pokiaľ ide o regulatívy a zásady v ňom uvedené, nerešpektuje, ba dokonca
hrubo porušuje stratégie a ciele v oblasti odpadového hospodárstva uvedené vyššie a tým podľa nášho názoru nemôže dôjsť k záväznosti a následnej
aplikácii takéhoto dokumentu!

Berie sa na vedomie.
Návrh ZaD 2013/2014 - OH predstavuje návrh na zmenu ÚPN mesta
v zmysle § 30 stavebného zákona a preto nemože byť v súlade s
platným znením ÚPN mesta Hlohovec. Návrh ZaD 2013/2014 - OH
je podľa názoru obstarávateľa v súlade s ÚPN VÚC Trnavský kraj v
znení zmien a doplnkov. Stanoviskom č.20 , ktoré bolo vydané
Trnavským samopsávnym krajom nebol definovaný rozpor s platnou
záväznou časťou nadradenej dokumentácie. Podrobnejšie pri
stanovisku č.20.

Pokiaľ ide o samotné znenie návrhu ZaD 2013/2014, k jeho konkrétnym častiam uvádzame nasledovné:
1. Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo:
Uvedené v dokumente na str. 5:
Neakceptuje sa.
"Lokalita sa nachádza vo východnej časti územia mesta, v katastrálnom území Hlohovec. Ohraničená je zo severu cestou 11/514, zo západu cestou
Vymedzenie spôsobu funkčného využitia územia stanovuje v zmysle
III/51314 a z juhu areálom skládky neaktívnych kalov Pastuchov. Lokalita leží v blízkosti hranice s územím obce Pastuchov.
stavebného zákona a vyhlášky č.55/2001 Z.z. ÚPN mesta Hlohovec.
V zmysle platnej ÚPD je územie vymedzené ako plocha "Odpadového hospodárstva" (UT 01 F). Návrh ZaD 2013/2014 - OH ráta s ponechaním tohto
funkčného využitia na prevažnej časti areálu. Navrhovaná zmena sa týka spresnenia vymedzenia areálu odpadového hospodárstva pozdĺž cesty III/51314
podľa skutočnej hranice areálu a spodrobnenia špecifikácie kapacitných regulatívov aprípustného spôsobu využitia územia. Na plochách pozdĺž cesty
III/51314, ležiacich mimo oplotenia existujúceho areálu, je navrhnuté zmeniť funkčné využitie na "Sprievodnú zeleň komunikácií a zeleň s primárnou
izolačnou funkciou" (UZ 01 C) a zachovať tak pás zelene medzi cestou a skládkou odpadu."
Pripomienka prevádzkovateľa:
Uvedené skutočnosti rieši projekt sadových úprav, ktorý je súčasťou koncepcie využitia areálu. Máme zároveň za to, že vyššie uvedené skutočnosti a
navrhované zmeny sú obmedzujúce a príslušný dokument ich nemá dôvod a kompetencie riešiť. Navrhované obmedzenie nemá zároveň oporu v legislatíve
a príslušných normách.
Uvedené v dokumente na str. 5:
" Maximálna výška zástavby je navrhnutá na 2 NP Pripomienka prevádzkovateľa:
Nesúhlasíme s uvedeným regulatívom. Takéto obmedzenie a regulatív nie je predmetom ÚPN. Navrhované obmedzenie nemá zároveň oporu v legislatíve a
príslušných normách a nerešpektuje stratégie a ciele v oblasti odpadového hospodárstva VÚC Trnava v nadväznosti na záväznú časť Programu
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a je v rozpore aj s územným plánom VÚC Trnava.
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Neakceptuje sa.
Vymedzenie regulatívov priestorového usporiadania stanovuje v
zmysle stavebného zákona ÚPN mesta Hlohovec. ÚPN VÚC
Trnavský kraj v znení zmien a doplnkov maximálnu výšku zástavby
na území mesta Hlohovec nestanovuje.

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Uvedené v dokumente na str. 5:
"Za účelom spodrobnenia regulatívov je územie areálu rozčlenené na tri zóny A , B a C, ku ktorým sa viaže navrhovaná regulácia. Zóna A je určená k
rozvoju celej škály činností zameraných na nakladanie s odpadmi, zóna B je určená na zneškodňovanie odpadov skládkovaním azóna C je určená pre
prípadné rozšírenie skládky inertného odpadu."
Pripomienka prevádzkovateľa:
Nesúhlasíme s uvedením členením nakoľko ide o obmedzovanie prevádzkovateľa a takéto členenie nie je ani predmetom ÚPN.

Neakceptuje sa.
Vymedzenie spôsobu funkčného využitia územia stanovuje v zmysle
stavebného zákona a vyhlášky č.55/2001 Z.z. ÚPN mesta Hlohovec.
Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich
záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky
využitia územia a umiestňovania stavieb. Do záväznej časti územného
plánu obce sa začleňujú, okrem iného
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné,
kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické, dopravné, technické)
na funkčné a priestorovo homogénne jednotky,
b) určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok
na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie
regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne
zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty
využitia),
c) zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,
d) zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a
technického vybavenia územia,

Uvedené v dokumente na str. 8:
"Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre Územný plán mesta Hlohovec je Územný plán veľkého územného celku (ďalej ÚPN VÚC) Trnavský
kraj, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 245/1998 a jeho záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č. 183/1998 Z.z. v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov, a to:
o Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN VÚC Trnavský kraj, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 1390/2002 a vyhlásené nariadením vlády SR č. 111/2003
Z.z., ktorým sa mení a doplna nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z.z.,
o Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trnavský kraj, ktoré boli schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č. 217/2007/13 a vyhlásené všeobecne záväzným
nariadením TTSK č. 11/2007.
Trnavský samosprávny kraj obstaráva nový Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Z hľadiska vecného a časového harmonogramu
prípravy a schvaľovania ZaD 2013/2014 - OH sa nepredpokladá, že bude schválený pred schválením ZaD 2013/2014 - OH. Pripomienka
prevádzkovateľa:
Uvedené len potvrdzuje naše tvrdenia o nerešpektovaní cieľov a stratégie odpadového hospodárstva VÚC Trnava a územného plánu VÚC Trnava ako
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. Ako je uvedené vyššie, mesto Hlohovec v návrhu ZaD 2013/2014 nielenže neakceptuje a nerešpektuje
súčasný ÚPN VÚC, ale dokonca pripravuje regulatívy a zásady zapracované do návrhu ZaD 2013/2014 s vedomím, že v blízkej budúcnosti bude
schválený nový Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja, no bez jeho prípadného akceptovania ako budúceho nadradeného Územného plánu
VÚC.

Berie sa na vedomie.
Návrh ZaD 2013/2014 - OH je podľa obstarávateľa návrhu v súlade
s platným ÚPN VÚC Trnavský kraj v znení zmien a doplnkov.
Podrobnejšie v rámci stanoviska č.20. Pripravovaný nový ÚPN R
TTSK nie je možné akceptovať, nakoľko nie je schválený a platný.
Obdobne ako je to pri Územnom pláne mesta Hlohovec z hľadiska
riešenia týchto zmien a doplnkov alebo obstarávania nového
Územného plánu mesta Hlohovec. Vplýva to z metodického
usmerenia, ktoré ako orgán uzemného plánovania musíme akceptovať
(je pre nás záväzné).
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Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

2. Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo - textová časť, tabuľková časť a Dodatok č. 5:
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.
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18

18

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Uvedené v dokumente:
"Na území mesta Hlohovec boli vpredchádzajúcich rokoch vyprodukované nasledovné množstvá odpadov:
Tab. 1.5.1.1-1 Množstvo komunálneho odpadu produkované na území mesta Hlohovec Rok Množstvo komunálneho odpadu v tonách
2007 10.571
2008 10.655
2009 11.003
2010 12.345
2011 12.940
2012 13.115"
Pripomienka prevádzkovateľa:
Uvedené množstvá sú zavádzajúce a presné množstvá produkovaných odpadov sú uvádzané v programe odpadového hospodárstva trnavského kraja na
roky 2011 až 2015 pričom množstvá uvádzané v uvedenom dokumente sú omnoho vyššie. Takéto vyčíslenie uvedené v návrhu ZaD 2013/2014 preto
považujeme za nesprávne, nepresné a zavádzajúce.

Berie sa na vedomie.
V Programe odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky
2011 až 2015 sú uvádzané údaje za okres Hlohovec a nie za mesto
Hlohovec. Mesto Hlohovec udáva údaje podľa štatistického výkazu.
Plastic People nevužil možnosť jednoznačne preukázať prečo
považujú údaje za nesprávne, nepresné a zavádzajúce.

Uvedené v dokumente:
"Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory je využívaný ako:
1. skládka na nie nebezpečný odpad s celkovou kapacitou, v zmysle platných povolení uvedených nižšie, 203.000 m3 s kapacitou nádrže na priesakové
kvapaliny (PK) 1.400 m3, (skládka má vydané integrované povolenie č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 z26.9.2007, ktoré bolo zmenené ďalšími troma
rozhodnutiami : 10448- 42645/37/2008/Zál/373901107/Z2 z 18.12.2008, 3111- 16295/3 7/2009/Sta, Zál/3 70400104/Z3 z 19.5.2009, 696824459/37/2009/Zál/370400104/Z4 z 27.7.2009).
o začiatok prevádzky skládky: 1.1.1994
o celková kapacita: 203.000 m3 "
Pripomienka prevádzkovateľa:
Nesúhlasíme s vyššie uvedeným a žiadame o vysvetlenie z čoho bola uvedená kapacita stanovená mestom a z čoho resp. z akých podkladov príp.
rozhodnutí vychádza?! Máme totiž za to, že uvedené hodnoty nie sú správne, sú zavádzajúce a nepresné.

Berie sa na vedomie.
Uvedená kapacita skládky vychádza z platných povolení. Kapcita 203
000 m3 bola potvrdená aj aktuálnym stanoviskom zo SIŽP. Plastic
people nevužil možnosť jednoznačen preukázať prečo považujú údaje
za nesprávne, nepresné a zavádzajúce. Pozri doplnenie ich stanoviska
zo dňa, ktoré tvorí prílohu č. x k tomuto vyhonoteniu v plnom znení.
Mesto Hlohovec vychádza z údajov, ktoré získalo v procese prípravy
návrhu, verejnéhbo prerokovania a samostatných dožiadaní v rámci
súčinnosti.

Uvedené v dokumente:
"skládka na inertný odpad (povolená mestom Hlohovec rozhodnutím č.j. 445/2006- AM z 20.12.2006)
o plocha skládky: 3.150 m2 o celkový objem: 30.160,7 m3"
Pripomienka prevádzkovateľa:
S uvedeným nesúhlasíme, nakoľko chýba poznámka, že sa jedná o I. Etapu telesa skládky inertného odpadu ako je uvedené v stavebnom povolení.

Akceptované.
Poznámka, že sa jedná o I. etapu skládky bude do textu doplnená.
Veríme, že takúto podrobnosť bude pripomienkovateľ riešiť aj v ním
predkladaných materiáloch.

Uvedené v dokumente:
"zariadenie na zber vybraných druhov NO
o priemerné ročné množstvo zozbieraných NO: do 3,5 t
6. zberný dvor na zhromažďovanie a mechanickú úpravu vybraných druhov ostatných odpadov (PET, fólie, papier).
o priemerné ročné množstvo odpadov: cca 650 t. "
Pripomienka prevádzkovateľa:
Nesúhlasíme s uvedenými množstvami a kapacitami, nakoľko nekorešpondujú so skutočnosťou a sú v hrubom rozpore s ňou!

Berie sa na vedomie.
Uvedené údaje boli prevzaté zo správy o hodnotení navrhovanej
činnosti "Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec", ktorú pre Vašu spoločnosť vypracovala spoločnosť
HABAN REAL v júli 2013.
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
stanovisko/námietka/pripomienka

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

Uvedené v dokumente:
,, Špecifické regulatívy areálov odpadového hospodárstva:
Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory "
a skutočnosti uvedené v dodatku č. 5 na stranách 16-19 v kapitole pod vyššie uvedeným názvom
Pripomienka prevádzkovateľa:
Skutočnosti, regulatívy a obmedzenia uvedené na vyššie uvedených stranách sú pre prevádzkovateľa hrubo obmedzujúce a to bez akéhokoľvek právneho
podkladu. Pokiaľ sa mesto Hlohovec odvoláva v samotnom návrhu ZaD 2013/2014 na zákon o odpadoch, tak regulatívy a obmedzenia uvedené na
uvedených stranách dodatku č. 5 nemajú v tomto zákone žiadnu oporu. Navyše sa domnievame, že takéto obmedzenia nemajú žiadny súvis s
územnoplánovacou činnosťou, nakoľko takéto regulatívy a obmedzenia nemá územný plán obsahovať a ani riešiť. V žiadnom prípade nesúhlasíme s tým,
aby v dokumente boli riešené nejaké regulatívy resp. konkrétne kóty resp. maximálne výšky telesa skládky, obdobia a časové nadväznosti budovania telies
a v neposlednom rade kapacity telies. Naša nová koncepcia využitia areálu nemá a nebude mať žiadny vplyv na záber novej plochy, všetko sa bude
realizovať v rámci oploteného areálu a v súlade so súčasným platným Územným plánom mesta Hlohovec, na základe ktorého bol spracovaný zámer na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Navyše si je potrebné uvedomiť ďalšiu zásadnú skutočnosť a teda že hodnoty uvedené v návrhu ZaD 2013/2014 vychádzajú a sú podmienené produkciou
odpadov v meste Hlohovec. Areál a skládka ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ však nie je mestskou skládkou, ale ide o regionálnu skládku tzn., že v rámci
samotného areálu a skládky sa nepočíta len s odpadom z mesta Hlohovec ale z príslušného regiónu! Takýto dokument pokiaľ ide o regulatívy a zásady v
ňom uvedené, preto opakujeme ešte raz nerešpektuje, ba dokonca hrubo porušuje stratégie a ciele v oblasti odpadového hospodárstva v nadväznosti na
záväznú časť Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a je v rozpore aj s územným plánom VÚC Trnava! Navyše máme za to, že
strategické dokumenty nielen SR ale aj EÚ poukazujú na to, že je potrebné prednostne kapacitne v maximálnej miere využiť existujúce zariadenia a
nezaberať nové územia a lokality. Takýto účel a stratégiu odpadového hospodárstva v rámci regiónu, Slovenskej republiky a samotnej EÚ dokáže a má
zabezpečiť práve Areál odpadového hospodárstva Hlohovec - Vlčie hory.

Neakceptuje sa.
Vymedzenie spôsobu funkčného využitia územia stanovuje v zmysle
stavebného zákona a vyhlášky č.55/2001 Z.z. ÚPN mesta Hlohovec.
Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich
záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky
využitia územia a umiestňovania stavieb. Do záväznej časti územného
plánu obce sa začleňujú, okrem iného
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné,
kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické, dopravné, technické)
na funkčné a priestorovo homogénne jednotky,
b) určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok
na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie
regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne
zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty
využitia),
c) zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,
d) zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a
technického vybavenia územia,
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Mesto Hlohovec na základe doručeného stanoviska zo dňa 19.2.2014, ktoré bolo doručené dňa 21.2.2014 požiadalo listom zo dňa 24.2.2014 č.4351/2014 o doplnenie potrebných údajov Plastic People v termíne do
13.3.2014. Reakcia bola doplnené listom zo dňa 10.3.2014, ktorý bol doručený dňa 14.3.2014. Je súčasťou podkladov na preskúmanie návrhu podľa §25 stavebného zákona. V celom znení bolo zverejnené v rámci
vyhodnotenia 05/2014 (materiál pre MsZ 26.6.2014).
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21.2.2014/záznam z komisie 20.2.2014

18

organizácia/firma/o
bčan

komisia územného
Prerokovanie materiálu - UPN mesta Hlohovec– ZaD 2013/2014 - odpadové hospodárstvo, ktorý bol členom komisie uvedený v pozvánke aj s
plánovania a
elektronickou adresou, kde sa mohol člen komisie s materiálom zoznámiť (na webovej stránke mesta Hlohovec a na odd. VaŽP MsÚ Hlohovec) a
regionálneho rozvoja informácia o verejnom prerokovaní návrhu ZaD 2013/2014 OH, ktoré sa konalo dňa 11.2.2014 v Dome kultúry Hlohovec a ktorého sa mohli zúčastniť.
Ing. Miloslav Drgoň informoval o hlavných a dôležitých častiach návrhu ZaD UPN mesta Hlohovec 2013/2014 – OH, o uznesení MsZ v Hlohovci
č.20/2013 a návrhu regulatívov odpadového hospodárstva na území mesta Hlohovec. ZaD 2013/2014 -OH sa týka regulácie štyroch lokalít na území mesta
Hlohovec: 1. Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory, 2.Skládka neaktívnych kalov (skládka uzavretá) Vlčie Hory, 3.Skládka železitých kalov Šulekovo, 4.Areál odpadového hospodárstva spoločnosti Marius Pedersen - Šulekovo. Regulácia sa týka v prevažnej miere areálu odpadového
hospodárstva Vlčie hory. Po diskusii k problematike odpadového hospodárstva a návrhu jednotlivých regulácií sa členovia komisie uzniesli na
nasledovnom stanovisku: Komisia súhlasí s predloženým materiálom. K jednotlivým regulatívom pre skládku NNO a NO v areáli Vlčie hory komisia
odporúča:
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z komisie 20.2.2
21.2.2014/záznam
reg.záznam/
doručený

p.č.

plánovania a
regionálneho rozvoja

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

pre skládku NNO s ohľadom na potreby obyvateľov mesta Hlohovec schváliť resp. upraviť:
regulatív č. 1 - schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 2 - schváliť bez pripomienok vzhľadom na územné rozhodnutie z roku 1992
regulatív č. 3 - schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 4 - schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 5 - odporúča schváliť po doplnení – je to maximálna výška vrátane výhľadu po r. 2025, po preukázaní stability podložia a svahu.

19

K ostatným regulatívom pre ďalšie lokality odpadového hospodárstva v Hlohovci a v Šulekove navrhované v ZaD 2013/2014-OH komisia nemá
pripomienky a odporúča schváliť tak ak o sú navrhnuté v materiáli.
4379/2014/24.02.2014

19

20

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

pre skládku NO s ohľadom na potreby obyvateľov mesta Hlohovec schváliť resp. upraviť:
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
regulatív č. 6 - neschváliť navýšenie oproti súčasnému povolenému stavu. V návrhovom období povoliť len dočerpanie zatiaľ nevyužitej kapacity skládky výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
NO v zmysle teraz platných povolení,
verzia "júl 2014".
regulatív č. 7 schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 8 schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 9 schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 10 schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 11 - schváliť rozsah skládky podľa platného stavebného povolenia, bez rozšírenia kapacity.
regulatív č. 12 schváliť bez pripomienok,
regulatív č. 13 schváliť bez pripomienok
regulatív č. 14 - komisia sa nevyjadrila, nakoľko neboli vysvetlené požiadavky umožňujúce ďalšie pravádzkovanie.

19

20

stanovisko/námietka/pripomienka

Trnavský
samosprávny kraj,
Sekcia hospodárskej
stratégie, Odbor
územného
plánovania a
životného prostredia,
P.O.BOX 128,
Starohájska 10, 917
01 Trnava

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

Mesto Hlohovec oznámilo listom doručeným Trnavskému samosprávnemu kraju, odboru územného plánovania a životného prostredia TrSK dňa 23. 01.
Berie sa na vedomie.
2014 prerokovanie Návrhu ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo. Po preštudovaní predloženej dokumentácie Vám
odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK predkladá nasledovné stanovisko.
Obsahom predloženého návrhu sú zmeny a doplnky územného plánu týkajúce sa odpadového hospodárstva. V dokumentácii sú riešené zásady a regulatívy
skládok na katastrálnom území mesta Hlohovec a Šulekovo:
• areál odpadového hospodárstva Vlčie hory - spresnenie vymedzenia areálu podľa skutočnej hranice, špecifikácia regulatívov a spôsob využitia územia
•skládka neaktívnych kalov Pastuchov - zmena funkčného využitia na plochu sprievodnej zelene komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou funkciou
•skládka železitých kalov Šulekovo - spodrobnenie regulatívov a spôsob využitia územia
•areál odpadového hospodárstva Šulekovo - zmena funkčného využitia na doplnkové plochy odpadového hospodárstva.

Odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK konštatuje, že ide o existujúce skládky odpadov a areál odpadového hospodárstva, ktoré sú v
súlade so záväznou časťou platného Územného plánu VÚC Trnavský kraj, s regulatívom v oblasti odpadového hospodárstva. Skládka neaktívnych kalov
Pastuchov je v súčasnosti uzavretá a rekultivovaná. Skládky odpadov Vlčie hory a Šulekovo sa riadia súhlasmi vydanými príslušnými úradmi životného
prostredia. Pre skládku Vlčie hory je vypracovaný zámer „Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec". V súčasnosti prebieha
proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona. Zatiaľ nie je známe záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti, v ktorom
MŽP SR celkovo zhodnotí vplyv navrhovanej činnosti a uvedie za akých podmienok odporúča, prípadne neodporúča jej realizáciu. Tiež nie je ešte
schválený Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015.
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Neakceptuje sa. Posudzovanie vplyvov konkrétneho zámeru nemá
priamy vplyv na možnosť schvaľovania návrhu ZaD. Návrh ZaD nie
je v rozpore so záväznou časťou POH TTSK na roky 2011 -2015,
ktroá bola zverejnená (po vypracovaní návrhu ZaD).

01 Trnava

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

20

20

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Odbor zastáva názor, že nie je vhodné v ÚPN podrobne upravovať podmienky skládkovania odpadov doplňujúcimi ustanoveniami a špecifickými
regulatívmi uvedenými v záväznej časti ÚPN mesta Hlohovec, v kapitole UT 01 F Odpadové hospodárstvo. Záväzné podmienky prevádzkovania skládky,
postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto podmienok určí aj na základe záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie v integrovanom povolení Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Príslušný správny orgán určí podrobné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, na prevenciu znečisťovania, určí požiadavky na periodické
monitorovanie pôdy a podzemných vôd, na poskytovanie údajov a predkladanie správ a opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení
činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania. V rozhodnutí uvedie kapacitu skládky a druhy odpadov, povolené aj zakázané činnosti;
a ďalšie technické opatrenia týkajúce sa činností pri preprave a nakladaní s odpadmi.

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam
Názor sa berie sa na vedomie. Zásady a regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na
okolité územie stanovuje v zmysle stavebného zákona ÚPN mesta
Hlohovec. Mesto Hlohovec sa pre zabezpečenie efektívneho riadenia
rozvoja mesta rozhodlo spodrobniť regulatívy vzťahujúce sa na
zariadenia odpadového hospodárstva nachádzajúce sa na jeho území.
Mesto využíva zákonné možnosti regulácie a stanovenia zásad. Na
základe opätovných prerokovaní 8.4.2014 a 20.8.2014 sa akceptuje
čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa výsledkov
prerokovaní do verzie júl 2014.

Z vymenovaných dôvodov odbor nesúhlasí:
Akceptuje sa.
1. s Doplňujúcimi ustanoveniami uvedenými v záväznej časti návrhu na str. 15:
- „prevádzkovatelia areálov poskytnú orgánu územného plánovania výsledky monitoringu do 30 dní od ukončenia kalendárneho roku" - ustanovenie je nad
rámec územného plánovania
- „po ukončení činnosti zabezpečiť všetky požadované opatrenia súvisiace s odstránením environmentálnej záťaže" - ustanovenie je nad rámec územného
plánovania.
2. so Špecifickými regulatívmi areálov odpadového hospodárstva a s prípustným a neprípustným využitím areálu Vlčie hory uvedenými v záväznej časti
návrhu a na str. 16 -19: „Regulatívy využitia, ktoré je nevyhnutné premietnuť do následných povolení uvedenej činnosti" - obsah regulatívov (body 1.-14.)
týkajúcich sa maximálnej kapacity skládok NNO a NO, výšky skládok po rekultivácii, množstva uložených odpadov za rok, zmenu triedy skládok a
termínu uzatvorenia skládok upravujú špeciálne zákony v odpadovom hospodárstve a nie je úlohou ÚPN nariaďovať technické podmienky prevádzkovania
skládky

Neakceptuje sa.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie stanovuje v
zmysle stavebného zákona ÚPN mesta Hlohovec. Mesto Hlohovec sa
pre zabezpečenie efektívneho riadenia rozvoja mesta rozhodlo
spodrobniť regulatívy vzťahujúce sa na zariadenia odpadového
hospodárstva nachádzajúce sa na jeho území. Mesto využíva zákonné
možnosti regulácie a stanovenia zásad. Na základe opätovných
prerokovaní 8.4.2014 a 20.8.2014 sa akceptuje čiastočne - úpravou
návrhu záväznej časti podľa výsledkov prerokovaní do verzie júl
2014.

tiež nie je úlohou ÚPN regulatívom v záväznej časti spochybňovať platnosť územného rozhodnutia (bod č. 2)

Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

20

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

rozsah prípustných a neprípustných činností na zneškodňovanie odpadov - špecifikovať zneškodňovanie odpadov v zmysle prílohy č. 3 zákona o odpadoch Neakceptuje sa.
je nad rámec územného plánovania. Túto kompetenciu má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý v udelenom súhlase povolí zneškodňovanie Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
odpadov v zmysle uvedenej prílohy zákona o odpadoch (kódy činností Dl - D15).
využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie stanovuje v
zmysle stavebného zákona ÚPN mesta Hlohovec. Mesto Hlohovec sa
pre zabezpečenie efektívneho riadenia rozvoja mesta rozhodlo
spodrobniť regulatívy vzťahujúce sa na zariadenia odpadového
hospodárstva nachádzajúce sa na jeho území. Mesto využíva zákonné
možnosti regulácie a stanovenia zásad. Akceptuje sa čiastočne úpravou návrhu záväznej časti podľa výsledku opätovných
prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014, verzia "júl 2014".

3. so Špecifickými regulatívmi areálov odpadového hospodárstva a s prípustným a neprípustným využitím skládky železitých kalov Šulekovo uvedenými v
záväznej časti návrhu na str. 19: - „Regulatívy využitia, ktoré je nevyhnutné premietnuť do následných povolení uvedenej činnosti" - obsah regulatívov
(body 1.-3.) týkajúcich sa maximálnej kapacity skládky, výšky skládky po rekultivácii a termínu uzatvorenia skládky upravujú špeciálne zákony v
odpadovom hospodárstve a nie je úlohou ÚPN nariaďovať technické podmienky prevádzkovania skládky

Neakceptuje sa.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie stanovuje v
zmysle stavebného zákona ÚPN mesta Hlohovec. Mesto Hlohovec sa
pre zabezpečenie efektívneho riadenia rozvoja mesta rozhodlo
spodrobniť regulatívy vzťahujúce sa na zariadenia odpadového
hospodárstva nachádzajúce sa na jeho území. Mesto využíva zákonné
možnosti regulácie a stanovenia zásad, tak aby ich mohlo zákonným
spôsobom uplatňovať v príslušných konaniach, tak ako to vyplýva z
metodického usmernenia, ktoré je pre nás záväzné a boli v príslušných
konaniach akceptované. Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu
záväznej časti podľa výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014
a 20.8.2014, verzia "júl 2014".

rozsah prípustných a neprípustných činností na zneškodňovanie odpadov - špecifikovať zneškodňovanie odpadov v zmysle prílohy č. 3 zákona o odpadoch
a určovať podľa Katalógu odpadov, ktoré odpady je povolené ukladať na skládke je nad rámec územného plánovania. Túto kompetenciu má orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva, ktorý v udelenom súhlase povolí kategórie a druhy odpadov a ich zneškodňovanie v zmysle uvedenej prílohy zákona o
odpadoch (kódy činností Dl - D15).

Neakceptuje sa.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie stanovuje v
zmysle stavebného zákona ÚPN mesta Hlohovec. Stanovenie
prípustných aj neprípustných činností ako aj určenie druhu odpadov,
pre ktoré má byť dané zariadenie využívané má priamu väzbu na
funkčné využitie a priestovové usporiadanie, ktoré stanovuje ÚPN
mesta. Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014, verzia
"júl 2014".
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

stanovisko/námietka/pripomienka

4. s priestorovým vymedzením zón A, B, C vyznačených vo výkrese č. 7 Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového
využívania územia: - rozčleniť územie existujúceho areálu prevádzkovanej skládky na tri zóny je nad rámec územného plánu, a taktiež toto členenie
obmedzuje prevádzkovateľa prevádzkovaného areálu.

Neakceptuje sa.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia obce, vrátane vymedzenia jednotlivých funkčných
plôch, stanovuje v zmysle stavebného zákona ÚPN mesta Hlohovec.
Cieľom ÚPN mesta Hlohovec je zabezpečiť optimálny rozvoj na
území mesta prostredníctvom regulatívov na jeho funkčné využitie a
priestorové usporiadanie, ktoré obmedzujú možnosti využitia
jednotlivých pozemkov a areálov.

Na základe uvedeného, odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK nesúhlasí s predmetom riešenia návrhu zmien a doplnkov, ktoré sú nad
rámec územného plánovania, a s takýmto spôsobom obmedzovania prevádzkovateľov už existujúcich skládok odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s
platnou legislatívou SR v odpadovom hospodárstve. Mesto Hlohovec, na ktorého katastrálnom území sa skládky nachádzajú, bude mať možnosť pri
zmenách prevádzkovania existujúcich zariadení, ako účastník konania uplatniť svoje požiadavky v rámci povoľovacieho konania činností v areáloch
skládok.

Neakceptuje sa.
Navrhované regulatívy nebudú mať žiadny vplyv na platnosť
vydaných povolení a budú uplatnené v následných povoľovacích
procesoch.

Záver: Trnavský samosprávny kraj nesúhlasí s predloženým Návrhom ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo,
ktorý je účelovo spracovaný. Územný plán nie je nástroj, ktorým sa určujú v existujúcom areáli technické podmienky prevádzkovania skládok podľa
legislatívnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.

Neakceptuje sa. Nakoľko Trnavský samosprávny kraj ani v
stanovisku ani v doplnení stanoviska nepreukázal jednoznačný rozpor
návrhu ZaD 2013/2014-OH s platným ÚPN VÚC TTSK mesto
Hlohovec neakceptuje záver stanoviska. Na základe rokovania
8.4.2014 sa pripravila úprava návrhu záväznej časti podľa výsledku
rokovania 8.4.2014, podľa záverov opätovného prerokovania bol
Trnavský samosprávny kraj bol požiadaný o stanovisko k akceptácii.
Stanovisko nebolo vydané a predmetná záležitosť bude predmetom
preskúmania návrhu podľa § 25 stavebného zákona s príslušným
úradom (Okresný úrad Trnava - odbor výstavby a bytovej politiky).
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Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

20

Mesto Hlohovec na základe doručeného stanoviska zo dňa 3.2.2014, ktoré bolo doručené 13.3.2014 požiadalo TSK o doplnenie stanoviska listom zo dňa 25.2.2014 č.4463/2014. Trnavský samosprávny kraj doplnil stanovisko listom zo dňa
7.3.2014 , ktorý bol doručený dňa 13.3.2014. Je súčasťou podkladov na preskúmanie návrhu podľa §25 stavebného zákona. V celom znení bolo zverejnené v rámci vyhodnotenia 05/2014 (materiál pre MsZ 26.6.2014). Aj keď TSK považujú
svoje stanovisko za jednoznačné, mesto Hlohovec nesúhlasí, nakoľko neuviedli konkrétne s ktorým ustanovením záväznej časti platného územného plánu - ako nadradenej dokumentácie je návrh ZaD 2013/2014-OH v rozpore. Mesto Hlohovec
20 rešpektuje existenciju skládok na svojom území, súčasne platných povolení ale v súlade so zákonnými možnosťami, v rámci zásad a regulatívom územného plánu mesta Hlohovec, formou Zmien a doplnkov rieši zásady a regulatívy v súôadse
s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky č.55/2001 Z.z. pre budúce funkčné využitie, tak aby v násedných konaniach mohlo uplatňované príslušné zásady a regulatívy. Právne predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva
neriešia zásady a reguláciu územného rozvoja. Mesto Hlohovec v rámci riešenia dohody s dotknutými orgánmi prizval na opakované prerokovanie v termíne 8.4.2014 aj dotknutý samosprávny kraj, za účelom vyriešenia týchto rozporov.
Definitívne bude táto problematika doriešená na základe preskúmania návrhu (v upravenom znení "júl 2014") Okresným úradom Trnava.
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4686/2014/27.2.2014 reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

Okresný úrad
Trnava, odbor
výstavby a bytovej
politiky, Kollárova
8, 917 02 Trnava

stanovisko/námietka/pripomienka

Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania, ako príslušnému orgánu územného plánovania v zmysle
stavebného zákona, bolo dňa 23. 01. 2014 doručené oznámenie Mesta Hlohovec, v zastúpení primátorom mesta, o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov
územného plánu (ďalej len ÚPŇ) mesta Hlohovec spolu so žiadosťou o vydanie stanoviska v zmysle § 22 stavebného zákona. Územnoplánovacia
dokumentácia (ďalej len ÚPD) „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" bola spracovaná na objednávku
Mesta Hlohovec, v zastúpení primátorom mesta, kolektívom autorov spoločnosti AUREX spol. s r. o. v januári roku 2014. ÚPD pozostáva z upravenej
textovej a grafickej časti návrhu zmien a doplnkov ÚPN. Hlavným cieľom riešenia ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 odpadové hospodárstvo" je riešenie zásad a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec. Navrhované zmeny sa týkajú hlavne zariadení odpadového
hospodárstva vymedzených v ÚPN mesta Hlohovec ako plochy „Odpadového hospodárstva" (UT 01 F) a „Doplnkové plochy odpadového hospodárstva"
(UT 01 G). Úvod textovej časti tvoria kapitoly o základných údajoch, hlavných cieľoch a dôvodoch obstarania zmien a doplnkov ÚPN, o vyhodnotení
predchádzajúcej UPD. Ďalej sú v predkladanom materiáli spracované požiadavky na obsah návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce v zmysle § 17
vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a ÚPD (textová časť, záväzná časť a grafická časť).Na textovú časť nadväzujú
zmeny a doplnky grafickej časti.Obstarávanie ÚPD zabezpečuje pre obec odborne spôsobilá osoba na obstarávanie Ing. Gabriela Danišovičová.

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam
Berie sa na vedomie.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania ako dotknutý orgán štátnej správy a ako orgán územného
plánovania v zmysle ustanovení stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dáva nasledovné stanovisko k návrhu riešenia ÚPD
„Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo":
navrhovaná regulácia areálov odpadového hospodárstva je veľmi podrobná, čo z nášho pohľadu nie je v súlade s mierkou spracovania územných plánov
obcí. Územný plán obce okrem iného ustanovuje najmä zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti
na okolité územie, ďalej prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch. Nerieši podrobnosti na úrovni územného rozhodovania a povoľovania
činnosti podľa osobitných predpisov. Preto nesúhlasíme najmä so špecifickými regulatívmi areálov odpadového hospodárstva, kde si obstarávateľ kladie
podmienky nad rámec územnoplánovacej dokumentácie obce.

Akceptuje sa, dosiahnutím dohody na základe opätovných
prerokovaní 8.4.2014 a 20.8.2014.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie stanovuje v
zmysle stavebného zákona ÚPN mesta Hlohovec. Stanovenie
prípustných aj neprípustných činností ako aj určenie druhu odpadov,
pre ktoré má byť dané zariadenie využívané má priamu väzbu na
funkčné využitie a priestovové usporiadanie, ktoré stanovuje ÚPN
mesta. Akceptuje sa - úpravou návrhu záväznej časti podľa
výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
verzia "júl 2014".

žiadne ďalšie pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo " nemáme,v prípade, že budú
uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť 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 Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo " mestskému zastupiteľstvu na schválenie je
mesto Hlohovec povinné požiadať tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN mesta podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak j e ÚPN v celom rozsahu
neplatný,

Berie sa na vedomie. Mesto Hlohovec zabezpečílo opätovné
prerokovania 8.4.2014, 24.6.2014 a 20.8.2014 . Mesto Hlohovec
požiada o preskúmanie návrhu podľa platných právnych predpisov,
pričom definitívne vyhodnotenie je jeden z podkladov žiadosti
(žiadosť č. 42155/2014/270).
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Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) k návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"

p.č.

reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

22

22

22

4684/2014/26.02.2014 email (+ poštou 4769/2014/28.02.2014)

22

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Hlohovec v zastúpení primátorom mesta podklady podľa § 25 ods. 2
Akceptuje sa. Požadované podklady budú preložené Okresnému
stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými
úradu Trnava v žiadosti o preskúmanie návrhu podľa § 25 stavebného
organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže byť zápisnica z prerokovania, prípadne fotokópie stanovísk) - fotokópie doručeniek, vyhodnotenie stanovísk zákona (žiadosť č. 42155/2014/270).
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 úradu verejného zdravotníctva, dohodu medzi Mestom Hlohovec v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na
obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilostí obstarávateľa.
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stanovisko/námietka/pripomienka

Okresný úrad
Hlohovec, odbor
starostlivosti o
životné prostredie,
Jarmočná 3, 920 01
Hlohovec

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 67 ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o odpadoch") vydáva vyjadrenie k návrhu strategickému dokumentu podľa § 71 písm. n) zákona o odpadoch a
podľa § 16 písm. f) zákona o odpadoch.Názov stavby : „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo" Miesto :
k. ú. Hlohovec Obstarávateľ : Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec Stručný popis :Predmetom riešenia návrhu ZaD 2013/2014 odpadové hospodárstvo je riešenie zásad a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec. Navrhovaná zmena nepredstavuje koncepčnú zmenu ÚPN, ale je
len spresnením platnej regulácie v oblasti odpadového hospodárstva. Zmeny sa týkajú zariadení odpadového hospodárstva vymedzených v ÚPN Hlohovec
ako plochesta Hlohovec ako plochy „Odpadového hospodárstva" (UT 01 F) a „Doplnkové plochy odpadového hospodárstva" (UT 01 G). Úvod textovej
časti tvoria kapitoly o základných údajoch, hlavných cieľoch a dôvodoch obstarania zmien a doplnkov ÚPN, o vyhodnotení predchádzajúcej UPD. Ďalej sú
v predkladanom materiáli spracované požiadavky na obsah návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.
z
K predloženému návrhu ÚPN mesta Hlohovec ZaD 2013/2014 - odpadové hospodárstvo, navrhované špecifické regulatívy využitia, máme nasledovné Akceptuje sa, dosiahnutím dohody na základe opätovných
pripomienky: 1./ Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory K bodu č. 7 - do roku 2025 je zakázané umiestnenie novej skládky resp. skládok NO, ak budú prerokovaní 8.4.2014 a 20.8.2014. Úpravou návrhu záväznej
existujúce skládky NO prevádzkované a budú umožňovať skládkovanie na základe osobitných právnych predpisov. Umiestnenie novej skládky (aj po roku časti podľa výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a
2025) je možné len po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec. Umiestnenie novej skládky NO je podmienené spracovaním zámeru a 20.8.2014, verzia "júl 2014".
procesom EIA, povoľujúcim orgánom je IPKZ Bratislava. Mesto Hlohovec sa v tomto procese vyjadruje ako účastník konania, v ktorom si môže uplatniť
svoje požiadavky pri rešpektovaní osobitných predpisov v odpadovom hospodárstve. Uvedený bod je potrebné prehodnotiť.
K bodu č. 8- maximálne množstvo odpadu uloženého ročne na skládku NO ; 1600 t.
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
Obmedziť podnikanie súkromnej spoločnosti regulovaním množstva ročne uloženého odpadu nie je v súlade so zákonom o odpadoch, nakoľko kapacita výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
skládky je povoľovaná osobitným rozhodnutím podľa § 7 ods. 1. písm. a) zákona o odpadoch, v ktorom nie je určené ročné množstvo uložených odpadov, verzia "júl 2014".
ale len kapacita skládky, príp. voľná kapacita skládky a doba platnosti rozhodnutia. Predmetný bod regulatívu žiadame vypustiť z návrhu ÚPN ZaD
2013/2014-OH.
K bodu č. 9 - zmena triedy skládky, podľa osobitných predpisov, oproti súčasnému stavu určenia triedy skládky (stav k 31.12.2013) podlieha Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
samostatnému procesu schválenia orgánom územného plánovania - mestským zastupiteľstvom. Zmena triedy skládky sa riadi osobitnými predpismi v výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
odpadovom hospodárstve a je podmienená odborným posudkom a povoľovacím procesom. Predmetný bod žiadame vypustiť.
verzia "júl 2014".
K bodu č. 12 v rámci kapacít rozšírenia jednotlivých skládok musí byť zahrnutá predpokladaná produkcia odpadu mesta Hlohovec a počas celej Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
životnosti skládok na území mesta Hlohovec musí byť umožnené skládkovanie pre mesto Hlohovec. Keďže sa jedná o regionálnu skládku, nie je zákonnou výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
povinnosťou prevádzkovateľa riešiť skládkovanie odpadov pre mesto Hlohovec počas životnosti skládky. Tieto vzťahy sa upravujú zmluvne. Podmienka je verzia "júl 2014".
preto irelevantná a žiadame ju vypustiť z regulatívov ako nedôvodnú.
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reg.záznam/
doručený

Definitívne vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok (09/2014) z prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo"
organizácia/firma/o
bčan

Rozhodnutie Mesta Hlohovec, ako príslušného orgánu územného
plánovania a obstarávateľa návrhu k stanoviskám, námietkam a
pripomienkam

K uvedeným prípustným a neprípustným činnostiam zo strany 17-19 návrhu ÚPN ZaD 2013/2014-OH. Keďže každá jednotlivá činnosť v areáli Akceptuje sa, dosiahnutím dohody na základe opätovných
odpadového hospodárstva na skládke Vlčie hory je povoľovaná samostatne podľa osobitných predpisov v odpadovom hospodárstve a mesto Hlohovec má v prerokovaní 8.4.2014 a 20.8.2014. Úpravou návrhu záväznej
každom konaní postavenie účastníka konania, podmienka je irelevantná a žiadame ju vypustiť z regulatívov ako nedôvodnú.
časti podľa výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a
20.8.2014, verzia "júl 2014". V zmysle už uvedeného mesto
Hlohovec využíva zákonné možnosti určenia zásad a regulatívov.
Následne budú tieto zásady a rgulatívy uplatňované v príslušných
konaniach tak ako to vyplýva aj z metodického usmernenia.

22

2./ Skládka železitých kalov Šulekovo
Akceptuje sa čiastočne - úpravou návrhu záväznej časti podľa
Riešiť prípustné a neprípustné využitie skládky a menovať odpady povolené ukladať na skládku železitých kalov v návrhu ÚPN ZaD 2013/2014-OH patrí výsledku opätovných prerokovaní dňa 8.4.2014 a 20.8.2014,
do kompetencií Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý je príslušným orgánom štátnej správy na vydávanie rozhodnutí verzia "júl 2014".
v odpadovom hospodárstve podľa zákona č. 525/2003 Z.z o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a v zmysle
zákona o odpadoch. Uvedené regulatívy žiadame vypustiť z návrhu ÚPN mesta Hlohovec ZAD 2013/2014 - OH.

4685/2014/27.2.2014

22
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stanovisko/námietka/pripomienka

Slovenský
vodoshospodársky
podnik š.p., OZ
Piešťany, Nábr.
Ivana Krasku
č.834/3 921 80
Piešťany

Stanovisko zo dňa 212.2014, expedované 25.2.2014 č. CZ 5539/2014 nebolo predmetom vyhodnotenia - doručené po termíne.

Spracoval: Ing.Gabriela Danišovičová, referát územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci, odborne spôsobilá osoba podľa § 2a stavebného zákona (reg. číslo č.248) pre obstarávanie návrhu "Územný plán mesta Hlohovec- Zmeny
a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo", v spolupráci so spracovateľom návrhu zodpovedným riešiteľom Ing.arch. Marekom Adamczakom (AUREX, spol. s.r.o., Bratislava), na základe dosiahnutia dohody s dotknutým orgánom
dohodou - ukončené na opätovnom prerokovaní 20.8.2014.
v Hlohovci 18.9.2014
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Návrh dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne
mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4

Návrh dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods.1
a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27
ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) vydáva tento dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku.č.4.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vyhlásenie
dodatku č.5, na základe Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo, k záväznej časti
Územného plánu mesta Hlohovec, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením č.113/2010 o
Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatkuč.3 a dodatku č.4.
Čl. 2
1) Dodatok č.5 k záväznej časti Územného plánu mesta Hlohovec, vyhlásenej Všeobecne
záväzným nariadením č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku
č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4, na základe Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo
(júl 2014, AUREX, spol. s r.o., Bratislava) tvorí prílohu tohto nariadenia.
2) Záväzná časť Územného plánu mesta Hlohovec sa mení v textovej časti podľa dodatku č.5, v rámci
jednotlivých kapitol.
3) Výkresy č.2 Komplexný urbanistický návrh/Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia,
č.7 Regulatívy územného rozvoja/Zásady a regulatívy funkčného a priestorového využívania
územia a výkres č.12 Verejno-prospešné stavby/Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z sa
menia podľa priesvitiek (náložiek) výkresov č.2, č.7 a č.12 Územného plánu mesta Hlohovec Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo (júl 2014, AUREX, spol. s r.o.,
Bratislava).
Čl. 3
Územný plán mesta Hlohovec, dodatok č.5 k záväznej časti vyhlásenej Všeobecne záväzným
nariadením č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku
č.3 a dodatku č.4, na základe Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo (júl 2014,
AUREX, spol. s r.o., Bratislava) je uložený 1 a možno do neho nahliadnuť na:
1) Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného
plánovania a urbanizmu,
1

§ 28 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon)
1/3

Návrh dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne
mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4

2) Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania,
3) Stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Hlohovci).
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1) Vyhlásenie dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne mesta
Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 6.11.2014.
2) Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec,
v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4, nadobúda účinnosť 15.12.2014.

Peter Dvoran
primátor mesta
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Návrh dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne
mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4.

Príloha k dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4.

Územný plán mesta Hlohovec
Dodatok č.5 k Záväznej časti vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením č.113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec,
na základe Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo,
návrh upravený podľa výsledkov prerokovania
(júl 2014, AUREX, spol. s r.o., Bratislava)
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Z.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ
ÚPN MESTA HLOHOVEC

Z.1.

Úvod

Záväzná časť

Kapitola Z.1. záväznej časti sa mení nasledovne:
Sídlo Hlohovec je ako okresné mesto jednou z najdôležitejších výrobno-sídelných štruktúr
v Trnavskom samosprávnom kraji. Nárast významu sídla v rámci administratívno-správneho
členenia územia SR vyplýva najmä z jeho významu a postavenia ako
•
významného administratívno-správneho centra Trnavského samosprávneho kraja,
•
jedného z najvýznamnejších centier osídlenia SR (s počtom 23.729 obyvateľov
v r. 2001 tridsiateho prvého najľudnatejšieho mesta) zaradeného do prvej podskupiny
tretej skupiny hodnotených obcí SR (podľa KURS 2001), ktorá je tvorená mestami ktoré
sú sídlami súčasných okresov a možno ich tiež charakterizovať ako centrá regionálneho
až nadregionálneho významu s veľkosťou v rozmedzí 12 tis. až 25 tis. obyvateľov,
•
pridruženého centra v rámci bratislavsko-trnavského ťažiska osídlenia prvej úrovne,
ležiaceho v jeho okrajovom pásme,
•
sídla ležiaceho na považskej rozvojovej osi Bratislava –Trnava – Trenčín – Žilina, teda
na rozvojovej osi prvého stupňa, ktorá podľa KURS 2001 prepája centrá osídlenia prvej
skupiny a ťažiská osídlenia prvej úrovne v štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc
krajiny,
•
sídla ležiaceho na trase medzinárodného multimodálneho koridoru Va, teda
na dopravnom koridore SR najvyššieho významu.
Hlavným dôvodom pre vypracovanie nasledovných Zmien a doplnkov1
•
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ 1999 (schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 48/2000 zo dňa 15.6.2000, VZN č.45/2000 s účinnosťou od 5.7.2000),
•
Zmena IBV Šulekovo – ul. Hájska (schválená uznesením Mestského zastupiteľstva
č.75 zo dňa 12.9.2002),
•
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2003 (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 40 zo dňa 8.6.2004, VZN č.73/2004 s účinnosťou od 23.6.2004),
•
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2005 (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 45 a 46 zo dňa 14.6.2005, VZN č.80/2005 s účinnosťou od 30.6.2005),
•
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2006 (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 55 a 56 zo dňa 21.6.2007, VZN č. 95/2007 s účinnosťou od 9.7.2007),
•
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2006, aktualizácia (schválené uzneseniami
Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č. 63 a 64 zo dňa 11.9.2008, VZN č. 99/2008
s účinnosťou od 1.10.2008),
•
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 2009 (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 5 zo dňa 18.2.2010, VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta
Hlohovec s účinnosťou od 10.3.2010),
•
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 2010 (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hlohovci č. 36 zo dňa 28.4.2011, dodatok č.1 k VZN č. 113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec s účinnosťou od 18.5.2011).
•
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 2011 – most (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hlohovci č. 27 zo dňa 26.4.2012, dodatok č.2 k VZN č. 113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec s účinnosťou od 18.5.2012).

1

Prehľad o úpravách smernej časti územného plánu je uvedený na www.hlohovec.sk, sekcia mesto, Územný
plán.

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hlohovci č. 21 zo dňa 25. 4. 2013, dodatok č. 3 k VZN č. 113/2010
o Územnom pláne mesta Hlohovec s účinnosťou od 1.6.2013
ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013 (schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č. 19 zo dňa 24. 4. 2014, dodatok č. 4 k VZN
č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec s účinnosťou od 1.6.2014)
ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo

bola skutočnosť, že vzhľadom na zásadnú zmenu spoločensko-politických a hospodárskosociálnych podmienok na Slovensku od doby jeho spracovania, ktoré rozhodujúcim
spôsobom vplývajú na funkčné využitie a usporiadanie územia, nebol do r. 1999 platný
územný plán - Územný plán sídelného útvaru Hlohovec, schválený 13.4.1989, R-ONV
č.71/89, v rámci jeho zmien, doplnkov a úprav, zhotovený za diametrálne odlišných
podmienok riadeného hospodárstva, schopný plniť úlohu nástroja riadenia rozvoja mesta
Hlohovec.
Ďalším dôvodom pre vypracovanie ÚPN mesta Hlohovec v znení vyššie uvedených Zmien
a doplnkov bolo zohľadnenie súčasného legislatívneho stavu v oblasti
•
vlastníckych vzťahov, a to z hľadiska zosúladenia individuálnych a verejných záujmov,
ktoré sa premietajú najmä do problematiky vymedzovania verejného záujmu
a verejnoprospešných stavieb,
•
kompetencií a práv mestskej samosprávy vo vzťahu na jednej strane ku štátnej správe
a na druhej k občanom, ktorá v záujme zabezpečenia komplexného rozvoja územia
a plnenia úloh samosprávy musí pružne reagovať na požiadavky riešenia konkrétnych
investično-podnikateľských aktivít,
ako aj vývoja v oblasti
•
objektívnych tendencií v premenách sídelnej štruktúry Slovenska a jeho jednotlivých
regiónov so zohľadnením najmä
požiadaviek na rozvoj mesta vyplývajúcich zo záväznej časti ÚPN VÚC Trnavský
kraj z roku 1998 v znení zmien a doplnkov č. 1 (z roku 2003) a č. 2 (z roku 2007),
požiadaviek na rozvoj mesta vyplývajúcich zo záväznej časti Koncepcie územného
rozvoja Slovenska 2001,
zapojenia SR do európskych štruktúr,
odvetvových koncepcií a stratégií,
ostatných známych zámerov rozvoja územia,
•
územnosprávnych zmien v širšom priestore mesta vyvolaných odčleňovaním
jednotlivých obcí po r. 1989,
•
zámerov formovania nadradeného dopravného a technického vybavenia,
•
koncepčných názorov na formovanie urbánnej štruktúry mesta,
•
reštrukturalizácie hospodárskej základne mesta i jeho záujmového územia,
•
princípov formovania mesta v oblasti spoločenskej vybavenosti a sociálnej
infraštruktúry,
•
koncepcií riešiacich základný komunikačný systém mesta a rozvoj jeho technického
vybavenia.
Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že ÚPN SÚ Hlohovec platný do r. 1999 neobsahoval
viacero návrhových častí požadovaných v zmysle súčasnej legislatívy, ako sú:
•
určenie regulácie využitia jednotlivých plôch
•
vymedzenie ochranných pásiem a chránených území,
•
návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami,
•
návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej
stability,
•
hodnotenie riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych
a územno-technických dôsledkov,
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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určenie častí mesta, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny,
zoznam verejnoprospešných stavieb , atď.

Schválený ÚPN mesta Hlohovec v znení neskorších zmien a doplnkov, vrátane ÚPN mesta
Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo, slúži ako podklad
pre rozhodovanie o rozvoji a konkrétnej výstavbe na území mesta okrem samosprávnych
orgánov mesta Hlohovec aj orgánom Trnavského samosprávneho kraja a štátnej správy,
spoluzodpovedným za rozhodovanie v území.

Z.2.

Základné smery a zásady rozvoja sídla

Kapitola Z.2. záväznej časti sa nemení

Z.3.

Koncepcia funkčného využitia jednotlivých mestských častí

Úvod ku kapitole Z.3. záväznej časti sa nemení

Z.3.1.

Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania
mestskej časti I - Stred

Kapitola Z.3.1. záväznej časti sa mení nasledovne:
Rozvoj mestskej časti riadiť v zmysle nasledovných zásad:
Pri riadení urbanistického rozvoja mestskej časti Stred vychádzať predovšetkým
z rešpektovania jej primárnej funkcie ako prirodzeného centra celého mesta, čo je dané
historickým vývojom. Za sekundárnu funkciu mestskej časti považovať bývanie, nakoľko sa
v nej v súčasnosti nachádzajú nielen najrozsiahlejšie plochy hromadnej bytovej výstavby,
ale aj rozsiahle kompaktné územia malopodlažnej zástavby rodinnými domami. Územie
mestskej časti považovať za územie do značnej miery funkčne, hmotovo a priestorovo
stabilizované, avšak s viacerými obmedzeniami, a to najmä z hľadiska ochrany kultúrneho
dedičstva v priestore pamiatkovej zóny a jej ochranného pásma.
Ďalší rozvoj mestskej časti riadiť najmä v smere postupného vylepšovania celkovej kvality
prostredia centra mesta, vrátane prestavby a modernizácie jestvujúcich objektov, resp. ich
parteru, rekonštrukcie zelene, dlažby a mestského mobiliáru na pešej zóne, budovania
zariadení statickej dopravy a pod.).
S takýmto rozvojom musí korešpondovať aj dostavba územia centrálnej mestskej zóny riadiť
v súlade s takýmto rozvojom, a to v zmysle následnej detailnejšej územnoplánovacej
dokumentácie riešiacej podrobnejšie hmotovo-priestorové utváranie centra mesta (ÚPN CMZ
Hlohovec).
Podrobnejšou urbanistickou štúdiou (resp. ÚPN Z) riešiť aj humanizáciu nábrežia
(polyfunkčná zástavba a dostavba, vytvorenie nábrežnej promenády) v úseku od súčasného
cestného mosta po areál Zámockej záhrady.
Ako významnejšie zmeny, ktoré do územia MČ vnáša návrh ÚPN mesta, presadzovať najmä
• vylúčenie tranzitnej dopravy z centra mesta návrhom preložky cesty II/513 a vytvorenie
ucelenej pešej zóny na Nám. sv. Michala a ul. M. R. Štefánika,
• rozvoj obytného územia južným smerom až po cestu II/507 formou malopodlažnej
individuálnej bytovej výstavby.
Z hľadiska rozvoja bývania počítať v tejto mestskej časti okrem určitej kapacity nadstavieb
nad bytovými domami s realizáciou
• obytného súboru rodinných domov Pod Svinnou horou I,
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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obytného súboru nadštandardných rodinných domov Nad Balatonom,
objektov rodinných domov na časti plochy bývalej ZŠ na Nerudovej ul.,
malopodlažného bytového domu na ul. Závalie na mieste bývalej MŠ,
malopodlažných bytových domov v priestore medzi Bernolákovou ulicou a areálom Zentivy,
a.s. (s výhľadovým rozšírením funkcie aj na priľahlú časť súčasného areálu Zentivy, a.s.),
• polyfunkčných bytových domov s občianskym vybavením v parteri (resp. aj v 2.NP)
v priestoroch bývalých prevádzok Ozety, a.s. na Železničnej ulici,
• polyfunkčných bytových domov s občianskym vybavením v parteri (resp. aj v 2.NP)
v priestoroch bývalých prevádzok Ignisu, s.r.o. na Jarmočnej ulici.
• s prestavbou areálu OO PZ na križovatke ulíc Pribinovej, Štúrovej a Puškinovej
na polyfunkčné obytné prostredie. Podmienkou výstavby v tomto areáli je zachovanie
existujúcej budovy pôvodného OO PZ (súp. č. 460), s možnosťou jej zmeny podľa platných
právnych predpisov.
Konkrétne možnosti intenzifikácie vyhodnotiť a navrhnúť v špecializovanom dokumente –
Územnom genereli bývania Hlohovec.
Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia počítať na území mestskej časti predovšetkým s
• koncentráciou vyššieho a špecifického celomestského a nadmestského komunálneho
i komerčného vybavenia
-

v priestore mestského centra (Nám.sv.Michala, ul.M.R.Štefánika, čiastočne aj ul. SNP,
2
Podzámska, Pribinova a Hlohová ul.) ,
v smeroch hlavných mestských kompozičných osí (ul. SNP, Nitrianska, Hlohová, Zábranie,
Hviezdoslavova a Dukelská).

• postupnou prestavbou bývalého areálu Ozeta na celomestské centrum komerčného
občianskeho vybavenia (obchody, služby, zábava, relax),
• prestavbou dnes extenzívne využívaného areálu Balaton na komplexné stredisko
predovšetkým nekomerčných zariadení kultúry a osvety, resp. zariadení sociálnej
starostlivosti,
• reprofiláciou súčasného interného oddelenia NsP na Podzámskej ul. na doliečovací ústav
pre dlhodobo chorých a starých pacientov (tzv. interné oddelenie II. typu),
• výstavbou súkromného zdravotníckeho a vzdelávacieho zariadenia v priestore bývalého
dopravného ihriska na ul. Rudolfa Dilonga,
• využitím staršieho objektového fondu v mestskom centre pre zriaďovanie denných
stacionárov pre starých občanov alebo zdravotne postihnutú mládež,
• vytvorením pastoračného centra v priestoroch rekonštruovaného historického objektu
Špitálika s kostolom sv. Ducha s funkciou zabezpečovania administratívno-správnych
a kultúrno-spoločenských aktivít.
Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu počítať na území mestskej časti predovšetkým
s podstatným rozšírením ponuky športovo-rekreačných zariadení a služieb v rámci súčasného
areálu Zábranie (výstavba krytej plavárne, krytého zimného štadióna, športovo-relaxačného
centra, hotelového a kongresového centra, tenisovej haly, vonkajších tenisových kurtov,
multifunkčného ihriska a pod.).
Plochy zelene realizovať najmä
• rozšírením plochy mestského cintorína juhovýchodným smerom po areál PD Hlohovec,
• v priestore medzi mestským cintorínom a OS Nitrianska (vo forme verejnej izolačnej zelene
s plynulým prechodom do cintorína),
• v priestore športového areálu Zábranie v rámci celkovej reanimácie areálu,
• rekonštrukciou parku na Nábr. A. Hlinku v nadväznosti na osobný prístav.

2

V časti námestia a v priľahlých uličných blokoch presadzovať doplnením hmotovej štruktúry vytvorenie
kompaktnej polyfunkčnej zástavby mestského centra. Doplnenie presadzovať v podobe radových max. 2podlažných domov mestského typu so zastrešením šikmou strechou a s polyfunkčným využitím parteru.
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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S plochami priemyselnej výroby uvažovať v tejto MČ len v obmedzenej miere, a to východne
od súčasného areálu Zentiva, a.s. po navrhovaný obchvat ciest II/507 a II/513
s mimoúrovňovou križovatkou. Ďalej uvažovať len so zachovaním niektorých výrobných
areálov (Západoslovenská energetika, a.s.) s postupným obmedzovaním výroby v dnešných
menších areáloch výroby, resp. ich postupnou premenou na výrobno-obslužné zóny,
výhľadovo aj čisté zóny s prevládajúcim komerčným občianskym vybavením.
Z hľadiska dopravného riešenia realizovať na území mestskej časti predovšetkým tieto úpravy
a zariadenia:
•
vybudovanie severného cestného obchvatu centra mesta preložkou cesty II/513
po severnej hranici MČ vrátane podjazdu v mieste súčasného železničného priecestia pri
železničnej stanici ako delenej križovatky s podjazdom pod železničnou traťou
a rozdeľovacieho uzla (mimoúrovňovej križovatky s cestou II/507) na východnom okraji
mestskej časti za Zentivou, a.s.3,
•
dopravné tlmenie centra mesta s postupným odstraňovaním tranzitnej regionálnej
i mestskej automobilovej dopravy a vytváraním pešej zóny predovšetkým v priestore
Nám.sv.Michala, ul. SNP a ul. M. R. Štefánika,
•
vybudovanie okružnej križovatky v zmysle vypracovanej DÚR v križovaní ulíc Šafárikova –
SNP – Jesenského/Bernolákova – Nitrianska,
•
rekonštrukcia Nábr. A. Hlinku v úseku od Bezručovej ul. s pokračovaním po ľavobrežnej
vážskej hrádzi pod železničný most do MČ 02 – Sever,
•
prepojenie 2 doteraz samostatných častí Kalinčiakovej ulice v súvislosti s využitím časti
doterajších výrobných plôch pre iné mestské funkcie,
•
vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou do 2.750 miest
(s preferenciou podzemných garáží, využitia vnútroblokov, resp. zachovania nadzemnej
drobnej štruktúry objektov), a to menovite v lokalitách
•

likvidácia plôch individuálnych garáží, najmä v lokalitách
-

•
•
•
•

3

Michalská ul. - 280 miest,
Michalská ul.- Podzámska (vnútroblok) - 94 miest,
Za poštou 1 (vnútroblok) – 28 miest,
Za poštou 2 (vnútroblok) – 24 miest,
Pod Beranom – 174 miest,
Fraštácka ul. – 72 miest,
Nábr. A.Hlinku – 250 miest,
Nábr. A.Hlinku - M.Bela (vnútroblok) – 178 miest,
M.Bela - Manckovičova (vnútroblok) – 300 miest,
Podzámska - Nerudova (vnútroblok) – 200 miest,
Za poštou - Vinohradská (vnútroblok) – 100 miest,
Vinohradská - Šafárikova - SNP (vnútroblok) – 200 miest,
Nitrianska – 100+250 miest,
R.Dilonga - Fraštácka (vnútroblok) – 200 miest
športový areál Zábranie - 300 miest,

Podzámska – Nerudova (vnútroblok),
Vinohradská - Šafárikova – SNP (vnútroblok),
R.Dilonga - Fraštácka (vnútroblok),

vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 1.750 stojísk,
výstavba spoločnej železničnej a autobusovej stanice (PHD) v priestore medzi
Železničnou ul. a železničnou traťou č.141,
výstavba osobného prístavu na Nábr. A. Hlinku na ľavom brehu Váhu pod súčasným
cestným mostom pri vyústení ul. Pod Beranom4
vybudovanie Považskej cyklotrasy na hrádzi pozdĺž nábrežia, regionálnej cyklotrasy
Sereď – Hlohovec, železničná stanica, ako aj budovanie siete cyklistických chodníkov,

V súvislosti s tým zabezpečiť vypracovanie účelovej dopravno-urbanistickej štúdie.
Možnosť umiestnenia prístavu v tomto priestore však bude musieť preukázať osobitná urbanisticko-dopravná
štúdia.
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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predovšetkým v nadväznosti na budovanie pešej zóny a v jej predĺženiach v smeroch ulíc:
Podzámska, Pod Beranom, M. R. Štefánika, Pribinova, SNP.
S budovaním zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí
a zariadení infraštruktúry zlepšujúcich zásobovanie MČ vodou a energiami, resp. ich
odkanalizovanie) v tejto mestskej časti nepočítať. V návrhovom období však počítať
so zachovaním všetkých jestvujúcich zariadení, resp. s ich rekonštrukciou a úpravou.
Z.3.2.

Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania
mestskej časti II - Sever

Kapitola Z.3.2. záväznej časti sa mení nasledovne:
Rozvoj mestskej časti riadiť v zmysle nasledovných zásad:
Pri riadení urbanistického rozvoja mestskej časti Sever vychádzať jednak z rešpektovania jej
súčasných rozhodujúcich funkcií, ktorými sú najmä bývanie reprezentované takmer výlučne
malopodlažnou zástavbou rodinnými domami, ako aj výrobná funkcia reprezentovaná najmä
plošne rozsiahlym areálom Bekaert Hlohovec, a.s., ale aj ďalšími menšími výrobnými areálmi.
S rozvojovým potenciálom mestskej časti počítať najmä v oblasti bývania (rozvoj
malopodlažnej zástavby), ale aj v iných doplnkových funkciách, ktorými sú najmä rekreačnošportová a zábavno-rekreačná funkcia, ale aj funkcia výroby.
V návrhovom období ÚPN mesta počítať v tejto MČ so zachovaním najvýznamnejšieho
obmedzujúceho prvku územia, ktorým je areál Armády SR.
Ako významnejšie zmeny, ktoré do územia MČ vnáša návrh ÚPN mesta, presadzovať najmä
• rozvoj obytného územia severovýchodným smerom za zariadením ASR s výhľadovým
rozvojom aj západne od cesty II/507,
• postupné vytváranie obchodno-spoločenského centra MČ pozdĺž Hviezdoslavovej ul.
a v dolnej časti Svätopeterskej ul.,
• plošný rozvoj športového areálu TJ Mier v UO Peter,
• vytvorenie polyfunkčného zábavno-rekreačného areálu na severnom okraji zastavaného
územia,
• vytváranie rekreačno-športového areálu v priestore súčasnej ťažby štrku severne od UO
Peter,
• preložka cesty II/513 po južnej hranici mestskej časti.
Z hľadiska rozvoja bývania počítať v tejto mestskej časti okrem určitej kapacity rodinných
domov v rozptyle najmä s výrazným rozvojom rodinných domov v podobe obytných súborov,
a to
• realizáciou obytných súborov rodinných domov medzi Dukelskou ul. a ul. Čs.armády
- Panská niva I (pôvodne Pod Starými horami),
- Panská niva II (pôvodne Staré hory II),
- Horné kamenné hory (nadštandardné rodinné domy),
- Staré hory IV,
a vo výhľade aj OS Staré hory III,
• realizáciou menších plôch rodinných domov, a to
Diely za humnami I (nová výstavba),
Diely za humnami II (funkčná prestavba doterajších výrobno-obslužných plôch),
Ul. Ľ.Zúbka (OS rodinných domov Cisárka),
Ul. Fraňa Kráľa,
Kamenohorská ulica,
Cisárka II,
Chríby.
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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výhľadovou realizáciou obytných súborov rodinných domov západne od cesty II/507
v smere na Koplotovce, a to
Za humnami I - V,
Hošták I - IV,
Jazerá (nadštandardné rodinné domy).

Konkrétne možnosti intenzifikácie vyhodnotiť a navrhnúť v špecializovanom dokumente –
Územnom genereli bývania Hlohovec.
Zastavovacie podmienky pre lokalitu Chríby sú stanovené v čistopise Urbanistickej štúdie IBV
Hlohovec – lokalita Chríby, z októbra 2012, podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Hlohovec č. 70 zo dňa 13.9.2012. V prípade zámeru zmeny zastavovacích podmienok je
potrebné zmeny urbanistickej štúdie verejne prerokovať a predložiť na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu.
Podmienkou výstavby v lokalite Chríby je najprv zabezpečenie zásobovania územia pitnou
vodou, buď napojením sa na verejný vodovod obce Koplotovce alebo zo studní; podmienkou
zásobovania územia vodou zo studní je dostatočná výdatnosť a najmä kvalita vody spĺňajúca
parametre pitnej vody v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších
predpisov, a až následná realizácia výstavby rodinných domov.
Výstavba obytných budov v lokalite Cisárka II. je podmienená preukázaním splnenia
prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí od existujúcich (areál SCA Hygiene
Slovakia, železničná trať č. 141,...) a navrhovaných (v zmysle ÚPN - preložka cesty II/513...)
zdrojov. Pri posudzovaní prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí od navrhovaných
zdrojov je potrebné vychádzať z platnej ÚPD, keďže zámerom mesta je v budúcnosti
vymedziť pre preložku cesty II/513 na území mesta nový koridor. V prípade, ak sa na základe
posúdenia hlukovej záťaže preukáže prekročenie prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom
prostredí pre obytné budovy bude možné povoliť obytné budovy v území až po realizácii
protihlukových opatrení a preukázaní, že prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí pre
obytné budovy sú v území dodržané. Realizáciu prípadných protihlukových opatrení v území
sú povinní zabezpečiť investori na vlastné náklady.
Minimálny požadovaný podiel plôch zelene na pozemkoch v lokalite Cisárka II. je 30 %.
Mesto Hlohovec pri obstarávaní následných Zmien a doplnkov územného plánu mesta
Hlohovec alebo pri obstarávaní nového Územného plánu mesta Hlohovec vymedzí rozlohou
také isté územie, ktoré bude zastavané v rámci bytovej výstavby Cisárka II., na funkciu
ochrannej a izolačnej, resp. verejnej zelene.
Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia počítať na území mestskej časti predovšetkým s
•
postupným vytváraním nového obchodno-spoločenského centra MČ v priestore dnešných
individuálnych garáží na rohu Svätopeterskej a Dukelskej ul.,
•
výstavbou nového kostola s cca 100 miestami v UO 7 – Peter, resp. v UO 10 – Kamenné
hory.
Z hľadiska športovo-rekreačných a zábavno-rekreačných aktivít počítať na území mestskej
časti s ich rozvojom predovšetkým na severe (UO 07 – Peter) a na juhu (UO 11 – Dlhé diely),
a to
•
intenzifikáciou, dobudovaním a rozšírením areálu súčasného štadiónu TJ Mier,
•
vybudovaním rekreačno-športového areálu so zameraním na vodné športy v okolí
vodných plôch po ťažbe štrku,
•
vytváraním zábavno-oddychového areálu.
S novými plochami pre rozvoj výroby počítať v mestskej časti len na severovýchodnom okraji
areálu Bekaert Hlohovec, a.s. (po odpadový kanál), výhľadovo aj s plošne menším doplnením
výrobných plôch severne od areálu Ambrózia, a.s. medzi cestami II/507 a II/514.
S vybudovaním areálu firmy Ignis Dekor, s.r.o. vo forme malej výrobno-obslužnej zóny počítať
v mestskom bloku Za humnami i pozdĺž Dukelskej ul.
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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So zachovaním súčasnej malej polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny v lokalite Diely
za humnami nepočítať, uvažovať však s funkčnou zmenou na väčšej časti jej územia
v prospech rodinných domov. Počítať aj so zachovaním malej polyfunkčnej výrobno-obslužnej
zóny na severnej strane a v závere ul. Šoltésovej, ako aj v lokalite bývalej Tehelne Diviš.
S rozvojom zariadení špecifickej občianskej vybavenosti uvažovať na ploche priliehajúcej
k areálu bývalej tehelne a na neďalekej ploche na úpätí vinohradov.
Z hľadiska dopravného riešenia realizovať na území mestskej časti predovšetkým tieto úpravy
a zariadenia:
•
vybudovanie príslušnej časti severného cestného obchvatu centra mesta preložkou cesty
II/5135 po južnej hranici MČ medzi železničnou traťou č. 141 a zastavaným územím MČ
02 – Sever, najmä však medzi železničnou traťou a areálom Bekaert Slovakia, a.s.,
s pokračovaním po novom moste cez Váh, a ďalej na územie mesta Leopoldov,
•
vybudovanie podjazdu v mieste súčasného železničného priecestia pri železničnej stanici
určeného najmä pre tranzitnú automobilovú dopravu, ako delenej križovatky s podjazdom
pod železničnou traťou,
•
vybudovanie mimoúrovňového napojenia preložky cesty II/513 na súčasnú trasu II/507 (ul.
Zábranie a Hlohová ul.) prostredníctvom vetvy vedenej z Hviezdoslavovej ul. popri areáli
firmy SCA Hygiene Slovakia.
•
smerová úprava napojenia cesty II/514 na cestu II/507 pri areáli Ambrozia, s.r.o.
s priestorovou rezervou pre vytvorenie priesečnej križovatky s novou vetvou miestnej
obslužnej komunikácie vo výhľadovom OS rodinných domov Za humnami,
•
vybudovanie obslužnej komunikácie kategórie C3 spájajúcej ul. Čsl. Armády, resp.
Inoveckú ul. cez OS Panská niva, ďalej pozdĺž odvodňovacieho kanála (s križovaním
Dukelskej ul.) k zábavno-rekreačnému a športovo-rekreačnému areálu v UO 07 a ďalej
pozdĺž ľavobrežnej hrádze Váhu pod železničným mostom okolo športového areálu
Zábranie, s Nábr. A. Hlinku v úseku od Bezručovej ul. v MČ 01 – Stred,
•
vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 70 stojísk v MČ
a 200 stojísk v oblasti navrhovaných rekreačno-športových plôch,
•
vybudovanie Považskej cyklotrasy na ľavobrežnej hrádzi s napojením na rekreačnošportové plochy pri štrkoviskách.
S budovaním nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí
infraštruktúry, resp. ich preložiek vyvolaných navrhovaným rozvojom funkčných plôch bývania
a rekreácie, zlepšujúcich zásobovanie MČ vodou a energiami, resp. ich odkanalizovanie)
počítať v tejto mestskej časti v oblasti vodného hospodárstva, a to s vybudovaním vodojemu
pre tlakové pásmo 2b s objemom 250 m3 v lokalite Kamenná hora a s realizáciou
poľnohospodárskej bioplynovej stanice v areáli bývalej tehelne.
V súvislosti s výhľadovou výstavbou OS rodinných domov Za humnami, Hošták a Jazerá
počítať vo výhľade najmä s preložkou trasy VTL plynovodu DN 150, s prekládkou 110 kV
vedenia č. 8797/8814, ako aj s prekládkou 22 kV vzdušných vedení č. 372 a 237 v podobe
káblových vedení.
V návrhovom období počítať aj so zachovaním ostatných jestvujúcich zariadení technického
vybavenia, resp. s ich rekonštrukciou a úpravou.
V návrhovom období počítať s rozširovaním skládky odpadov v rámci existujúceho
areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory v zmysle stanovených regulatívov.
Z.3.3.

Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania
mestskej časti III - Juh

Kapitola Z.3.3. záväznej časti sa nemení

5

V súvislosti s tým zabezpečiť vypracovanie účelovej dopravno-urbanistickej štúdie.
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania
mestskej časti IV - Šulekovo

Kapitola Z.3.4. záväznej časti sa mení nasledovne:
Rozvoj mestskej časti Šulekovo riadiť v zmysle nasledovných zásad:
Pri riadení urbanistického rozvoja mestskej časti Šulekovo vychádzať predovšetkým
zo skutočnosti, že MČ predstavuje z hľadiska rozvoja mesta značný potenciál. Preto na jej
území počítať nielen so sústreďovaním podstatnej časti nárokov na nové plochy výroby, resp.
výrobno-obslužné plochy, ale aj s určitou časťou navrhovaných plôch pre niektoré
celomestské a nadmestské funkcie občianskeho vybavenia.
S podstatnou časťou plochy medzi obytným územím a Váhom počítať pre súčasné aj
navrhované plochy Priemyselného parku Hlohovec - MČ Šulekovo, do severného územia MČ
orientovať predovšetkým rozvojové funkcie výrobno-obslužné v podobe menšej polyfunkčnej
výrobno-obslužnej zóny medzi súčasným prístupom do mesta a administratívnymi hranicami
mesta, resp. ochranným pásmom vodných zdrojov. S výhľadovou rezervou rozvoja výroby
počítať na plochách západne od zastavaného územia MČ po železničnú trať č.133.
Ako významnejšie zmeny, ktoré do územia MČ vnáša návrh ÚPN mesta, presadzovať najmä
•
postupnú intenzifikáciu súčasného zastavaného územia MČ malopodlažnou zástavbou
rodinnými domami,
•
vytvorenie novej obslužnej zóny s niektorými centrálnymi mestskými a nadmestskými
funkciami pozdĺž prístupu do mesta (súčasná trasa cesty II/513) medzi pravobrežnou
vážskou hrádzou, plochami Priemyselného parku Hlohovec - MČ Šulekovo
a navrhovanou výrobno-obslužnou zónou pri preložke cesty II/513,
•
postupné vytváranie obchodno-spoločenského centra MČ v priestore križovania
Šulekovej, Mlynskej, Školskej ul. a ul. Ľ. Podjavorinskej,
•
vytvorenie/rozšírenie novej samostatnej výrobnej zóny (Priemyselný park Hlohovec - MČ
Šulekovo) medzi zastavaným územím MČ Šulekovo a Váhom,
•
vytvorenie menšej polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny na severnom okraji MČ medzi
súčasným prístupom do mesta a administratívnymi hranicami mesta, resp. ochranným
pásmom vodných zdrojov, s pokračovaním južne od cesty II/513 až po križovatku
s cestou III/5134,
•
vytvorenie pásu celomestskej športovej a rekreačnej vybavenosti v kombinácii
s verejnou zeleňou od súčasného športového areálu v Šulekove až po športový
a turistický prístav,
•
realizáciu športového a turistického prístavu na pravom brehu Váhu severne
od navrhovanej lávky pre peších a cyklistov,
•
vytvorenie nového mestského parku s verejnou zeleňou a rekreačno-oddychovými
vodnými plochami v priestore východne od bývalej skládky TKO medzi obytnou
zástavbou Šulekova a Priemyselným parkom Hlohovec - MČ Šulekovo,
•
realizáciu obchvatu cesty II/513 vrátane nového cestného mostu cez Váh (z väčšej časti
na území mesta Leopoldov),
•
napojenie prístupovej komunikácie do centra mesta na navrhovaný obchvat cesty II/513,
•
realizáciu južného prepojenia MČ IV – Šulekovo a MČ III – Juh lávkou pre peších
a cyklistov cez Váh,
•
vybudovanie nového premostenia cez rieku Váh spájajúceho mestské časti MČ 04 –
Šulekovo (ulica Osloboditeľov) a MČ 03 – Juh (ulica Nábrežie A. Hlinku), ktoré bude
slúžiť pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a jeho súčasťou bude i lávka
pre chodcov.
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vytvorenie priestoru pre vybudovanie Verejného terminálu intermodálnej prepravy
Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec6) pozdĺž železničnej trate č. 120
v úseku od diaľnice D1 po cestu II/513,
vybudovanie splaškovej kanalizačnej sústavy a prevedenie odpadových vôd popod Váh
do existujúcej mestskej čistiarne odpadových vôd na ľavom brehu rieky.

Z hľadiska rozvoja bývania počítať v tejto mestskej časti okrem obmedzenej kapacity
rodinných domov v rozptyle s
•
realizáciou obytných súborov rodinných domov
- Za Váhom – Juh,
- Jahodnište,
- Okrúhla ul. I,
- Šulekovo – Stred (intenzívna zástavba rodinnými domami ),
- Ul. J. Kráľa,
- Šulekovo – Sever,
- Pri ihrisku,
- Horná sihoť.
Výstavbu v lokalite „Horná sihoť“ podmieniť štúdiou vypracovanou záujemcom o výstavbu,
ktorá 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“.
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.
V ďalších ZaD ÚPN mesta Hlohovec navrhnúť náhradnú zeleň s rovnakou výmerou ako bude
mať zastavaná časť lokality „Horná sihoť“
Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia počítať na území mestskej časti predovšetkým s
•
vytvorením novej vstupnej obslužnej zóny do mesta (s väzbou na Priemyselný park
Hlohovec - MČ Šulekovo) pozdĺž oboch strán terajšej prístupovej komunikácie k mostu
cez Váh, v ktorej by okrem komerčných zariadení mohli byť realizované niektoré
centrálne mestské a nadmestské funkcie nekomerčného vybavenia,
•
postupným vytváraním obchodno-spoločenského centra MČ v priestore križovania
Šulekovej, Mlynskej, Školskej ul. a ul. Ľ. Podjavorinskej.
V priestore MČ nepočítať s niektorými pôvodne uvažovanými zariadeniami (nový areál
reedukačného ústavu pre mládež, dom-penzión pre dôchodcov, azylové zariadenie
pre sociálne odkázaných občanov, resp. ďalší mestský sakrálny objekt).
Rovnako nepočítať s pôvodne uvažovaným vytvorením pásu obvodnej a celomestskej
športovej a rekreačnej vybavenosti v kombinácii s verejnou zeleňou a umelými vodnými
plochami pozdĺž Váhu. s čiastočnou saturáciou tejto funkcie uvažovať v novom mestskom
parku s verejnou zeleňou a rekreačno-oddychovými vodnými plochami v blízkosti bývalej
skládky TKO medzi obytnou zástavbou Šulekova navrhovanou v ZaD 2010 (OS rodinných
domov Horná sihoť) a Priemyselným parkom Hlohovec - MČ Šulekovo.
Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu počítať na území mestskej časti predovšetkým s
•
prestavbou/modernizáciou súčasného športového areálu v Šulekove v rámci súčasnej
plochy,
•
realizáciou športového a turistického prístavu na pravom brehu Váhu nad navrhovanou
lávkou pre peších a cyklistov.

6

„Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec)“ je oficiálny
názov stavby, ktorý nezohľadňuje skutočnosť, že ide o stavbu síce v administratívno-správnom území
mesta Hlohovec, ale v katastrálnom území Šulekovo.
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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S novými plochami priemyselnej výroby, resp. s ich rozšírením, uvažovať v tejto MČ
v návrhovom období ÚPN
a) UO Kozí vrch v rámci už čiastočne realizovaného Priemyselného parku Hlohovec - MČ
Šulekovo na ploche cca 25 ha,
b) v UO Terezov vo forme plôch pre výrobu elektrickej energie vo fotovoltických
elektrárňach,
c) výhľadovo aj na plochách západne od zastavaného územia MČ po železničnú trať
č.133.
V návrhovom období ÚPN mesta uvažovať v tejto MČ aj s polyfunkčnou výrobno-obslužnou
zónou na severnom okraji MČ medzi súčasným prístupom do mesta a administratívnymi
hranicami mesta, resp. ochranným pásmom vodných zdrojov. s menšou výrobno-obslužnou
plochou v priestore dnešného zberného dvora TKO uvažovať na južnom konci Priemyselnej
ulice.
Z hľadiska dopravného riešenia realizovať na území mestskej časti predovšetkým tieto úpravy
a zariadenia:
•
realizácia obchvatu cesty II/513 vrátane nového cestného mostu cez Váh,
•
napojenie prístupovej komunikácie do centra mesta na navrhovaný obchvat cesty II/513,
•
realizáciu príslušných mestských obslužných komunikácií v Priemyselnom parku
Hlohovec – MČ Šulekovo, v navrhovanej zóne občianskeho vybavenia pri vstupe
do mesta, ako aj výrobno-obslužnej zóne v severnej časti,
•
výhľadová realizácia mimoúrovňového napojenia Leopoldova z cesty II/513 v severnej
časti MČ, severovýchodne od železničnej trate,
•
vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou 200 miest v zóne
vyššieho občianskeho vybavenia pozdĺž prístupu do centra mesta (bez hromadných
garáží budovaných v areáloch celomestského a nadmestského vybavenia),
•
vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 20 stojísk
(bez odstavných miest budovaných v rámci jestvujúcich a navrhovaných výrobných
a výrobno-obslužných areálov, resp. areálov celomestského a nadmestského
vybavenia),
•
vybudovanie príslušnej časti Považskej cyklotrasy na pravobrežnej hrádzi s napojením
v smere na Leopoldov,
•
realizácia lávky pre peších a cyklistov cez Váh v predĺžení ul. Osloboditeľov smerom
k vstupu do zámockého parku,
•
vybudovanie nového premostenia cez rieku Váh spájajúceho mestské časti MČ 04 –
Šulekovo (ulica Osloboditeľov) a MČ 03 – Juh (ulica Nábrežie A. Hlinku), ktoré bude
slúžiť pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a jeho súčasťou bude i lávka
pre chodcov.
•
vybudovanie
Verejného
terminálu
intermodálnej
prepravy
Leopoldov
(v katastrálnom území mesta Hlohovec) pozdĺž železničnej trate č. 120 vrátane jeho
napojenia na cestnú sieť cez okružnú križovatku na ceste II/513.
S vybudovaním nového areálu SAD (PHD a MHD) pôvodne uvažovaného v priestore medzi
súčasnou cestou II/513 a jej navrhovanou preložkou, uvažovať v rámci polyfunkčnej výrobnoobslužnej zóny navrhovanej v tomto priestore.
S budovaním zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí
a zariadení infraštruktúry zlepšujúcich zásobovanie MČ, vrátane výrobných plôch - najmä
priemyselného parku, vodou a energiami, resp. ich odkanalizovanie) v tejto mestskej časti
počítať len v oblasti zásobovania elektrickou energiou, a to dovedením nového 22 kV
káblového vedenia z transformovne 110/22 kV Šulekovo pre potreby rozvoja výrobnoobslužnej zóny Šulekovo - sever.
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Okrem vyššie spomínaných fotovoltických elektrární počítať v juhozápadnej časti MČ medzi
železničnou traťou č. 120 a cestou III/5134 v prípade potreby mesta a záujmu investorov
s výstavbou veterných elektrární.
V návrhovom období počítať aj so zachovaním všetkých ostatných jestvujúcich zariadení
technického vybavenia, resp. s ich rekonštrukciou a úpravou.
Pri výstavbe mosta medzi časťami mesta 03 – Juh a 04 – Šulekovo zabezpečiť vecnú
a časovú koordináciu s územnou prípravou a výstavbou vodného diela Sereď – Hlohovec.
Zásah do priliehajúcich funkčných plôch spresniť na základe podrobnejšej dokumentácie.
V koridore mosta je možné v prípade zrušenia jeho využitia pre individuálnu automobilovú
dopravu realizovať lávku pre peších a cyklistov.
Pri výstavbe lávky pre peších v smere od zámockej záhrady (verejnoprospešná stavba DP/2)
zabezpečiť jej koordináciu s navrhovaným premostením južne od nej.
V návrhovom období počítať s využitím skládky železitých kalov Šulekovo v zmysle
stanovených regulatívov a zabezpečiť jej uzavretie a rekultiváciu.

Z.4.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia

Úvod ku kapitole Z.4. záväznej časti sa nemení
Z.4.1.

Regulatívy funkčného využitia územia

Kapitola Z.4.1. záväznej časti sa mení nasledovne:
Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec a jeho jednotlivých častí využívať regulatívy
funkčného využitia územia identifikované v ÚPN mesta Hlohovec v rámci súčasného aj
perspektívne zastavaného územia pre tzv. mestské bloky, z ktorých každý je v príslušnom
regulačnom liste jednoznačne určený
•
hranicami,
•
základnou charakteristikou a
•
funkčným využitím, so stanovením
- prípustných funkcií, v členení na
→ dominantné (primárne) funkcie,
→ vhodné (konzistentné) funkcie,
→ podmienečne vhodné (prípustné) funkcie,
- neprípustných funkcií.
Pri určovaní základnej charakteristiky mestského bloku je potrebné sa riadiť najmä jeho
základnou funkciou vyjadrenou grafickým značením vo výkrese č.2 - Komplexný urbanistický
návrh / Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Z hľadiska podrobnejšieho
funkčného využitia mestského bloku sa riadiť zásadami stanovenými v priložených
regulačných listoch v členení podľa základných druhov mestských blokov na:
UC
polyfunkčné územie mestského centra,
UB
obytné územie,
UO
územie verejného vybavenia,
UR
územie rekreácie a športu,
UZ
plochy zelene,
UD
územie dopravných zariadení,
UT
územie technického vybavenia a zariadení,
PZ
polyfunkčné zóny,
UV
výrobné územie,
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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ktoré sú pre jednotlivé mestské bloky konkretizované v grafickej časti ÚPN mesta (Výkres č.7
- Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového využívania
územia).
Územie bez stanovených regulatívov funkčného využitia považovať za nezastavateľné
územie a požiadavky na výstavbu na týchto územiach riešiť zmenami a doplnkami ÚPN
mesta Hlohovec.
Plochy určené pre výstavbu zariadení dopravnej vybavenosti je možné po dohode s mestom
Hlohovec využiť na využitie územia alebo umiestnenie dočasných stavieb, ktorých realizácia
nebude limitom pre realizáciu zariadení dopravnej vybavenosti, s dodržaním postupov podľa
osobitných právnych predpisov. Využitie územia a dočasné stavby na týchto plochách možno
povoliť maximálne na dobu dočasnú maximálne v trvaní jedného roka. V prípade, ak uplynula
platnosť povolenia a majiteľ alebo prevádzkovateľ nepožiadal o jeho predĺženie alebo žiadosť
o predĺženie bola zamietnutá, je povinný uvedenú stavbu na vlastné náklady odstrániť.

REGULAČNÉ LISTY
V kapitole Z.4.1. záväznej časti, v časti Regulačné listy sa regulačný list UZ 01 C
Sprievodná zeleň komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou funkciou mení
nasledovne:

UZ 01 C

Sprievodná zeleň komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou funkciou

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
 PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

Dominantné (primárne) funkcie
1. plochy zelene s ochrannou a izolačnou funkciou
Vhodné (konvenujúce) funkcie
1. obslužné, pešie a cyklistické komunikácie potrebné pre obsluhu územia
Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie
1. nevyhnutné zariadenia technického vybavenia potrebné pre obsluhu územia .
 NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

1. všetky ostatné funkcie.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
•

•

v nevyhnutných prípadoch je v rámci sprievodnej a izolačnej zelene možné realizovať
zariadenia technického vybavenia okolitých mestských blokov, ktoré by však výškovo
nemali presahovať okolitú zeleň.
v súlade s rozhodnutím OÚŽP Trnava č.2013/553/Ži zo dňa 8.3.2013 zabezpečiť
monitorovanie uzavretej a zrekultivovanej skládky neaktívnych kalov Pastuchov
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V kapitole Z.4.1. záväznej časti, v časti Regulačné listy sa regulačný list UT 01
Územie technického vybavenia a zariadení mení nasledovne:

UT 01

ÚZEMIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA A ZARIADENÍ

Je prevažne tvorené nasledovnými typmi mestských blokov, ktoré sú v grafickej časti
územného plánu (Výkres č.7 - Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného
a priestorového využívania územia) osobitne vyznačené:
•
•
•
•
•

UT 01 A
UT 01 B
UT 01 C
UT 01 D
UT 01 E

Zásobovanie vodou
Odvádzanie odpadových vôd
Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie plynom a teplom
Telekomunikácie

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie mestského bloku slúži na umiestňovanie plôch a zariadení technického vybavenia
mesta (zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie energiami,
telekomunikácie). Ide predovšetkým o väčšie plochy, jednoznačne určené pre lokalizáciu
alebo rozvoj určitého konkrétneho zariadenia (ČOV a pod.). Ostatné (plošne menšie)
zariadenia technického vybavenia sú súčasťou iných typov území (obytné, občianskeho
vybavenia) v súlade so stanovenými podmienkami.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
 PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

Dominantné (primárne) funkcie
1. stavby a zariadenia pre zásobovanie vodou,
2. stavby a zariadenia pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
3. stavby a zariadenia pre zásobovanie elektrickou energiou,
4. stavby a zariadenia pre zásobovanie plynom,
5. stavby a zariadenia pre zásobovanie teplom,
6. stavby a zariadenia pôšt a telekomunikácií,
Vhodné (konvenujúce) funkcie
1. administratívne stavby nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky,
2. služobné byty nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky (v obmedzenom rozsahu),
3. doplnkové skladovacie plochy,
4. doplnkové údržbárske a opravárenské aktivity,
5. parkoviská a garáže,
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň,
7. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo
obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku,
8. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku.
 NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

1. bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov),
2. ostatné zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe (najmä však
zariadenia školské, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové),
3. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj ostatné dopravné
a technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako stavby, ktoré priamo nesúvisia
s primárnou funkciou.

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
•

•

parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov technických zariadení musí byť riešené
v rámci zariadení alebo ich areálov.
UT 01 F

Odpadové hospodárstvo

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie mestského bloku slúži na umiestňovanie plôch a zariadení odpadového
hospodárstva zameraných predovšetkým na zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
 PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

Dominantné (primárne) funkcie
1. zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
Vhodné (konvenujúce) funkcie
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia pre primárnu funkciu,
2. odstavné miesta a obslužné komunikácie,
3. izolačná a ochranná zeleň.
Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie
1. ďalšie nevyhnutné objekty a zariadenia späté s primárnou funkciou (prevádzkou),
2. fotovoltické
elektrárne
a zariadenia
umiestnené
na
strešnej
konštrukcii
alebo obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku
 NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

1. bývanie v akejkoľvek podobe,
2. zariadenia občianskeho vybavenia všetkých druhov,
3. ostatné činnosti, ktoré obmedzujú využívanie územia na určenú primárnu funkciu

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
•
•

•

parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a návštevníkov/užívateľov musí byť
riešené v rámci zariadení alebo ich areálov.
v rámci areálov odpadového hospodárstva je nevyhnutné doplniť po obvode
izolačnú a ochrannú zeleň. K projektovej dokumentácii na rozšírenie kapacít
skládok musí investor priložiť projekt sadových úprav, v ktorom bude spôsob
zabezpečenia ochrannej a izolačnej zelene zdokumentovaný.
v rámci areálov odpadového hospodárstva vykonať všetky opatrenia,
ktoré zabezpečia, aby sa z nich do okolitej krajiny nešírili nečistoty, odpady a pod.

Špecifické regulatívy areálov odpadového hospodárstva:
 Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory

Regulatívy využitia, ktoré je nevyhnutné premietnuť do následných povolení
uvedenej činnosti:
1. maximálna kapacita skládky nie nebezpečného odpadu (ďalej „NNO“)
do roku 2025: 415.000 m3.
Podmienkou pre povolenie je, že činnosť zvýšenia kapacity na predpokladanú
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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2.
-

-

-

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Záväzná časť

kapacitu získa odporúčajúce resp. súhlasné stanovisko v rámci procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
maximálna kapacita skládky NNO po roku 2025: 637.000 m3
Uvedenú kapacitu je možné povoliť za predpokladu, že:
činnosť v rámci zvýšenia kapacity získa odporúčajúce resp. súhlasné
stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
na území mesta Hlohovec bude produkovaný odpad, ktorý bude potrebné
skládkovať
skládkovanie nebude zakázané na základe osobitných predpisov
maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku NNO spolu za 3 po sebe
idúce roky: 51 000 t
maximálna výška skládky NNO po rekultivácii: 261 m n.m. .
do roku 2025 je zakázané umiestnenie novej skládky resp. skládok NO ak budú
existujúce skládky NO prevádzkované a budú umožňovať skládkovanie
na základe osobitných právnych predpisov.
skládku NNO je možné v rámci jej rozšírenia (v rámci riešenia jej ďalších etáp
resp. kaziet) riešiť len v rámci zóny B, pričom plošný záber celej skládky môže
byť maximálne do úrovne určenej územným rozhodnutím z 10.9.1992
skládku inertného odpadu je možné rozšíriť len v zóne C, v priamej nadväznosti
na existujúcu plochu skládky IO
rekultivácia skládok NO musí byť zrealizovaná najneskôr do roku 2025.
v prípade, že na skládke nebezpečného odpadu (SO 08) nebudú zabezpečené
požiadavky umožňujúce ďalšie prevádzkovanie, skládka musí byť uzavretá
najneskôr do roku 2016

Zóna A (priestorové vymedzenie zóny je vyznačené vo výkrese č. 7 Regulatívy
územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového využívania
územia)
Prípustné využitie:
1. činnosti a zariadenia na zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov
2. vybrané činnosti a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, kategórie ostatné
a nebezpečné (v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov)
Rozsah prípustných činností na zneškodňovanie odpadov je nasledovný:
•
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
•
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových
odpadov v pôde atď.)
•
D5
Špeciálne
vybudované
skládky
odpadov
(napr.
umiestnenie
do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované
jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
•
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
•
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej
vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až
D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
•
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
•
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
•
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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•
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Neprípustné využitie:
1. vybrané činnosti a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, kategórie ostatné
a nebezpečné (v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov)
Rozsah neprípustných činností na zneškodňovanie odpadov je nasledovný:
•
iné ako prípustné činnosti na zneškodňovanie odpadov v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (D3, D4, D6, D7, D10,
D11)
Zóna B (priestorové vymedzenie zóny je vyznačené vo výkrese č. 7 Regulatívy
územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového využívania
územia)
Prípustné využitie:
1. vybrané činnosti a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, kategórie ostatné
a odpadov, ktoré je povolené ukladať na skládku NNO (v zmysle vyhlášky
č.310/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Rozsah prípustných činností na zneškodňovanie odpadov je nasledovný:
•
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
•
D5
Špeciálne
vybudované
skládky
odpadov
(napr.
umiestnenie
do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované
jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
•
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
Neprípustné využitie:
1. činnosti a zariadenia na zber, prepravu, zhodnocovanie odpadov
2. činnosti a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, kategórie nebezpečné
s výnimkou odpadov, ktoré je povolené ukladať na skládku NNO (v zmysle vyhlášky
č.310/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov)
3. vybrané činnosti a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, kategórie ostatné
(v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov)
Rozsah neprípustných činností na zneškodňovanie odpadov je nasledovný:
•
iné ako prípustné činnosti na zneškodňovanie odpadov v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (D2, D3, D4, D6, D7, D8,
D9, D10, D11, D13, D14, D15)
Zóna C (priestorové vymedzenie zóny je vyznačené vo výkrese č. 7 Regulatívy
územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového využívania
územia)
Prípustné využitie:
1. vybrané činnosti a zariadenia na zneškodňovanie inertného odpadu (v zmysle
vyhlášky č.310/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Rozsah prípustných činností na zneškodňovanie odpadov je nasledovný:
•
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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•

D5
Špeciálne
vybudované
skládky
odpadov
(napr.
umiestnenie
do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované
jedna od druhej a od životného prostredia atď.)

Neprípustné využitie:
1. činnosti a zariadenia na zber, prepravu, zhodnocovanie odpadov
2. činnosti a zariadenia na zneškodňovanie iného ako inertného odpadu (v zmysle
vyhlášky č.310/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov)
3. vybrané činnosti a zariadenia na zneškodňovanie odpadov (v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov)
Rozsah neprípustných činností na zneškodňovanie odpadov je nasledovný:
•
iné ako prípustné činnosti na zneškodňovanie odpadov v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (D2, D3, D4, D6, D7, D8,
D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15)
 Skládka železitých kalov Šulekovo

Regulatívy využitia, ktoré je nevyhnutné premietnuť do následných povolení
uvedenej činnosti:
3
1. maximálna kapacita skládky: 160.000 m kalov
2. maximálna výška skládky po rekultivácii: 145,5 m n.m.
3. rekultiváciu skládky zabezpečiť najneskôr do roku 2025 (bez ohľadu na to,
či prišlo k naplneniu kapacity skládky)
Prípustné využitie:
využitie v zmysle Rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trnava –
pracovisko Hlohovec, číslo B/2012/00713/ŠSOH/Ži zo dňa 6.12.2012.

-

Neprípustné využitie:
využitie nad rámec Rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trnava
– pracovisko Hlohovec, číslo B/2012/00713/ŠSOH/Ži zo dňa 6.12.2012.

•

UT 01 G

Doplnkové plochy odpadového hospodárstva

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie mestského bloku slúži na zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
 PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

Dominantné (primárne) funkcie
1. zber, preprava a zhodnocovanie odpadu,
Vhodné (konvenujúce) funkcie
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia pre primárnu funkciu (zberný dvor,
kompostáreň a pod.),
2. odstavné miesta a obslužné komunikácie,
3. karanténna stanica / útulok pre spoločenské zvieratá,
4. izolačná a ochranná zeleň.
Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie
1. ďalšie nevyhnutné objekty a zariadenia späté s primárnou funkciou (prevádzkou),
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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4.
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zariadenia technických služieb mesta,
výučbové a doškoľovacie zariadenia vo väzbe na dominantné/vhodné funkčné využitie,
plochy pre rozšírenie ČOV vo väzbe na existujúci areál,
fotovoltické
elektrárne
a zariadenia
umiestnené
na
strešnej
konštrukcii
alebo obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku.

 NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

1.
2.
3.
4.
5.

zneškodňovanie odpadov
energetické zhodnocovanie odpadu spaľovaním
bývanie,
zariadenia občianskeho vybavenia všetkých druhov,
výroba, výrobné služby, skladovanie, ako aj ostatné dopravné a technické vybavenie
ako hlavné stavby, resp. ako stavby, ktoré priamo nesúvisia s primárnou funkciou.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
•
•
•
•
•
•

•

parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a návštevníkov/užívateľov musí byť
riešené v rámci zariadení alebo ich areálov
v areáli odpadového hospodárstva Šulekovo spoločnosti Marius Pedersen, a.s.
uvažovať s maximálnou výškou halových objektov 16 m
karanténna stanica / útulok pre spoločenské zvieratá musí tvoriť samostatnú časť
mestského bloku so samostatným prístupom pre zamestnancov aj návštevníkov
karanténna stanica / útulok pre spoločenské zvieratá je potrebné umiestniť v mestskom
bloku v čo najväčšej vzdialenosti od existujúceho alebo navrhovaného obytného územia
karanténnu stanicu / útulok pre spoločenské zvieratá riešiť v súlade s platnými právnymi
predpismi7
karanténne stanice a útulky pre spoločenské zvieratá musia byť umiestnené v dostatočnej
vzdialenosti od existujúcich obytných budov a od plôch určených v ÚPN mesta na rozvoj
funkcie bývania; dodržanie potrebného odstupu je potrebné posúdiť na základe
podrobnejšej projektovej dokumentácie, ktorá preukáže dodržanie požiadaviek
na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu
ovzdušia, požiadavky na dodržiavanie nočného kľudu...) stanovené v zmysle platných
právnych predpisov pre obytné budovy, pričom odstup musí byť posudzovaný
v najmenšej vzdialenosti od existujúcej alebo plánovanej obytnej zástavby
v rámci mestského bloku riešiť v kontakte s priľahlými plochami izolačnú zeleň

Z.4.2.

Regulatívy hmotovo-priestorovej štruktúry

Z.4.3.

Regulatívy intervenčných zásahov do územia

Z.4.4.

Zásady a regulatívy využitia územia

Kapitoly Z.4.2. až Z.4.4. záväznej časti sa nemení

Z.5.

Vymedzenie zastavaného územia mesta

Kapitola Z.5. záväznej časti sa nemení

7

vyhláška 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne
stanice a útulky pre zvieratá v znení neskorších predpisov.
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Záväzná časť

Zoznam verejnoprospešných stavieb
a plochy na verejnoprospešné stavby

Úvod ku kapitole Z.6. záväznej časti sa nemení
Z.6.1.

Verejnoprospešné stavby dopravné

Z.6.2.

Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva

Z.6.3.

Verejnoprospešné stavby energetiky a spojov

Kapitoly Z.6.1. až Z.6.3 záväznej časti sa nemenia
Z.6.4.

Verejnoprospešné stavby odpadového hospodárstva

Kapitoly Z.6.4 záväznej časti sa mení nasledovne:
•

•

•
•

•

odstraňovanie,
sanácia,
resp.
rekultivácia
starých
skládok
(environmentálnych záťaží) na území mesta (vo výkrese VPS zobrazené
len vybrané skládky na rekultiváciu) - OH/1
rekultivácia starej skládky komunálneho odpadu v mestskej časti Šulekovo
v súvislosti s rozvojom obytnej zástavby v tomto priestore - OH/2
uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v MČ 04 – Šulekovo - OH/3
areál odpadového hospodárstva Vlčie hory – OH/4 (Riešenie
rozšírenia funkčného využitia areálu odpadového hospodárstva
(zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) v rámci
súčasného areálu v zmysle zásad a regulatívov územného plánu.
Uzavretie a rekultivácia skládok v areáli odpadového hospodárstva.)
zariadenia odpadového hospodárstva – OH/5

Z.6.5.

Verejnoprospešné stavby bytové

Z.6.6.

Verejnoprospešné stavby občianskeho vybavenia

Z.6.7.

Verejná zeleň

Z.6.8.

Verejná administratíva a správa

Z.6.9.

Územné rezervy

Z.6.10.

Asanácie

Z.6.11.

Ostatné VPS

Kapitoly Z.6.5. až Z.6.11 záväznej časti sa nemenia
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Z.7.

Záväzná časť

Vymedzenie častí mesta Hlohovec, pre ktoré je potrebné obstarať
a schváliť územný plán zóny

Kapitola Z.7. záväznej časti sa mení nasledovne:
V záujme zabezpečenia realizácie cieľov stanovených v územnom pláne v návrhovom období
ÚPN zabezpečiť spracovanie ďalšej podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie
jednotlivých rozvojových zón na území mesta Hlohovec, a to najmä nasledovných ÚPN Z:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

- Centrálna mestská zóna8
- Obytná zóna rodinných domov Svinná hora
- Obytná zóna bytových domov Dolná Sihoť
- Výrobno-obslužná zóna Zajačky
- Obytná zóna rodinných domov Panská niva – Staré hory
- Obytná zóna rodinných domov Za humnami (výhľad)
- Obytná zóna rodinných domov Hošták – Jazerá (výhľad)
- Rekreačno-športová zóna Jazerá
- Zmiešaná zóna Mier
- Rekreačno-športová zóna Lodenica
- Zóna verejnej zelene Šulekovo – park
- Obslužná zóna Pri moste
- Výrobná zóna Priemyselný park Šulekovo
- Výrobno-obslužná zóna Šulekovo – sever
- Obytná zóna rodinných domov Horná sihoť
- Obytná zóna rodinných domov Šumperky

Pri obstarávaní spracovania jednotlivých ÚPN Z sa riadiť ich vymedzením v grafickej časti
ÚPN, a to vo výkrese č.12 – Verejnoprospešné stavby / Verejnoprospešné stavby a následné
ÚPN Z.
U jednotlivých rozvojových zón s výnimkou zóny 01 Centrálna mestská zóna, ktoré sú v rámci
orientačnej etapizácie návrhu zaradené do etapy 2001-2015 alebo priebežnej etapy 20012025, povoľovať aj alternatívne riešenie územnoplánovacím podkladom – urbanistickou
štúdiou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon) a vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Povoľovať riešenie jednotlivých rozvojových zón 02 až 16, ktoré sú vyznačené v grafickej
časti výkresu č. 12 Verejno-prospešné stavby / Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z
aj v členení na časti.

Z.8.

Stanovenie a zdôvodnenie potreby spracovania
následných územných generelov

Z.8.1.

Územný generel zelene

Kapitola Z.8.1. záväznej časti sa nemení

8

Územný plán Centrálnej mestskej zóny Hlohovec bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta Hlohovec č.100 dňa 9.12.2010 a jeho záväzná časť je vyhlásená VZN
č. 117/2000 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Hlohovec

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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Z.8.2.

Záväzná časť

Územný generel dopravy

Kapitola Z.8.2. záväznej časti sa mení nasledovne:
Územný generel dopravy zabezpečiť najmä z dôvodu rozpracovania navrhovaných zásad
územného plánu.
ÚG dopravy zabezpečiť v nasledujúcej minimálnej štruktúre:
• spracovanie dopravného prieskumu pre celé územie mesta,
• analýza súčasného stavu jednotlivých druhov dopravy z výsledkov tohto prieskumu,
• spresnenie dopravného členenia územia mesta,
• spracovanie scenárov rozvoja dopravného systému mesta založeného na ÚPN mesta,
• spracovanie matematického modelu prepravných nárokov,
• návrh dopravného systému mesta podľa jednotlivých druhov dopravy,
• vyhodnotenie dopravného systému z hľadiska dopadov na životné prostredie, ekonomickú
efektívnosť a dopravnú dostupnosť mesta a jeho jednotlivých častí.
Výsledky ÚG dopravy použiť pri realizačných projektoch dopravy na území mesta, resp.
ako podklad pri spracovaní jednotlivých ÚPD zón a konkrétnych investičných akcií.
Návrh Generelu dopravy mesta Hlohovec bol vypracovaný v apríli 2012. Jeho použitie
určuje uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.69 zo dňa 13.9.2012.
Ďalšie územné generely (napr. bývania, rekreácie, športu a cestovného ruchu, výroby)
zabezpečiť podľa aktuálnej potreby v priebehu návrhového obdobia ÚPN mesta.

Z.9.

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Kapitola Z.9. záväznej časti sa mení nasledovne:

Schémou záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zmysle požiadaviek Stavebného
zákona a vyhl. č. 55/2001 Z.z. sú vo forme prílohy:
•
výkres č.12 – Verejno-prospešné stavby / Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z,
•
výkres č. 7 – Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného
a priestorového využívania územia a
•
výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh / Priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia.
Vyššie uvedené výkresy tvoria prílohu Záväznej časti ÚPN mesta Hlohovec v nasledovnej
podobe:
•
analógová (tlačená forma) - kompletné výkresy vrátane legendy so stavom po ZaD ÚPN
mesta Hlohovec 2009 vytlačené, s prílohou, tvorenou náložkami so zobrazením zmien
a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec 2010, náložkami so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN
mesta Hlohovec 2011 – most, náložkami so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny
a doplnky 2011/2012, náložkami so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2012/2013 a náložkami so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2013/2014 – odpadové hospodárstvo.
- v zmenšenej mierke 1:10 000 (z originálu výkresov č. 2 a č. 7 v mierke 1:5 000),
so stavom po ZaD ÚPN mesta Hlohovec 2009 vytlačené s prílohou, tvorenou
náložkami so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec 2010, náložkami
so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec 2011 – most, náložkami
so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012, náložkami
so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2012/2013 a náložkami
AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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Záväzná časť

so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové
hospodárstvo.
- v mierke 1:10 000 (originál výkresu č. 12), so stavom po ZaD ÚPN mesta Hlohovec
2009 vytlačené s prílohou, tvorenou náložkou so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN
mesta Hlohovec 2010, náložkami so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN mesta
Hlohovec 2011 – most, náložkami so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny
a doplnky 2011/2012, náložkami so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny
a doplnky 2012/2013 a náložkami so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny
a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo.
pričom tieto výkresy sú súčasťou záväznej časti uloženej v zmysle § 28 Stavebného
zákona
•

digitálna forma - kompletné výkresy v mierke 1:10 000 vrátane legendy so stavom
po ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo
vo formáte pdf.

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2014
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centrálny mestský blok

hranica rieeného územia

mestský blok so zmieanou funkciou

hranica mestskej èasti

obytné územie - rodinné domy

hranica urbanistického obvodu

obytné územie - rodinné domy (výh¾ad)

návrh úpravy hranice rie.územia pod¾a ÚPN Leopoldov

obytné územie - nadtandardné rodinné domy a rezidencie

návrh úpravy hranice rie.územia v ZaD 2006

obytné územie - nadtandardné rodinné domy a rezidencie (výh¾ad)

hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

obytné územie - intenzívna nízkopodlaná zástavba a mestské vily

hranica zastavaného územia

obytné územie - intenzívna nízkopodlaná zástavba a mestské vily (výh¾ad)
obytné územie - bytové domy
centrálna mestská zóna - Leopoldov

obytné územie - bytové domy (výh¾ad)

obytná zóna - Leopoldov

obytné územie - rodinné domy s hospodárskym zázemím

verejná zeleò a cintoríny - Leopoldov

predkolské zariadenie, základná kola, ZU

zóna rekreácie a portu - Leopoldov

stredná kola (gymnázium, SO, SOU)

peciálna zóna - Leopoldov

kultúra, osveta

výrobná zóna - Leopoldov

zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti

vodné plochy - Leopoldov

verejná správa, administratíva

plochy elezniènej dopravy - Leopoldov

sakrálne a cirkevné stavby

polyfunkèná zóna - Leopoldov

zmieaná vybavenos (prevaujú nekomerèné zariadenia)

prístav - Leopoldov

plochy zariadení obrany tátu a CO s osobitnými predpismi
poiarna ochrana
port a telovýchova
nepecifikovaná komerèná vybavenos

Doprava

rekreaèno-zábavné plochy

dia¾nica

zmieaná vybavenos (prevaujú komerèné zariadenia)

cesta I.triedy

pecifická vybavenos lesoparku

cesta II. triedy

portovo - rekreaèné plochy (v zázemí mesta)

cesta II. triedy - v k.ú. Leopoldov

mestský park

cesta III. triedy

verejné parky a parkové úpravy

cesta III. triedy - výh¾ad

ochranná a izolaèná zeleò
ochranná a izolaèná zeleò - výh¾ad

cesta III. triedy - výh¾ad v k.ú. Leopoldov

ochranná a izolaèná zeleò - v k.ú. Leopoldov

mestská komunikácia typu B2

zeleò záhrad

mestská komunikácia typu B3

zeleò cintorínov

mestská komunikácia typu B3 - v k.ú. Leopoldov

sprievodná zeleò vodných tokov charakteru rekreaènej zelene

mestská komunikácia typu C1

záhradkárske a chatové osady

ostatné dôleité mestské komunikácie (typ C2)

záhradkárske a chatové osady - v k.ú. Leopoldov

ostatné dôleité mestské komunikácie (typ C2 - výh¾ad)

peciálna zeleò

mosty a nadjazdy

zariadenia MHD/PHD/SAD
plochy a zariadenia cestnej dopravy - hromadné garáe a parkoviská

peia trasa

plochy a zariadenia cestnej dopravy - ostatné

cyklistická trasa

plochy, zariadenia a trate elezniènej dopravy

lávka pre peích a cyklistov

plochy, zariadenia a trate elezniènej dopravy - výh¾ad
plochy a zariadenia vodnej dopravy

eleznièná tra eletrifikovaná, dvojko¾ajná

plochy a zariadenia vodnej dopravy - v k.ú. Leopoldov

eleznièná tra eletrifikovaná, jednoko¾ajná

peia zóna

eleznièná vleèka

zásobovanie vodou

eleznièná vleèka - návrh

zásobovanie vodou - v k.ú. Leopoldov

eleznièná vleèka v k.ú. Leopoldov

odvádzanie odpadových vôd
zásobovanie elektrickou energiou
zásobovanie plynom

vodná cesta Váh

a teplom

telekomunikácie
odpadové hospodárstvo

Ochranné pásma

doplnkové plochy odpadového hospodárstva

OP dia¾nice
OP cesty I. triedy

polyfunkèná zóna: administratívno-obchodné funkcie

OP cesty II. triedy

polyfunkèná zóna: výrobno-obsluné funkcie

OP cesty III. triedy

polyfunkèná zóna: výrobno-obsluné funkcie (výh¾ad)
polyfunkèná zóna: výrobno-obsluné funkcie - v k.ú.Leopoldov

OP elezniènej trate

polyfunkèná zóna - ostatná vybavenos

OP elezniènej vleèky
výrobné územie: priemyselná zóna
výrobné územie: fotovoltická elektráreò

OP po¾nohospodárstva

výrobné územie: priemyselná zóna (výh¾ad)

OP po¾nohospodárstva - návrh

plochy po¾nohospodárskej výroby
plochy po¾nohospodárskych sluieb

PHO ÈOV

vodná plocha

OP cintorína

inundácia

PHO VZ 1°

lesy hospodárske

PHO VZ 2° vnútorné

lesy ochranné

PHO VZ 2° vonkajie

lesy osobitného urèenia
hospodárska zeleò
plochy peciálnych kultúr
trvalé kultúry - sady, záhrady
vinice
trvalé trávne porasty
orná pôda
lesy na po¾nohospodárskej pôde
ostatná po¾nohospodárska pôda
nepo¾nohospodárska pôda
skládka TKO - rekultivácia
dobývací priestor - rekultivácia
odkalisko - rekultivácia

$

Ochrana prírody

prírodná pamiatka - chránený strom
chránený areál
chránený areál - návrh
prírodná rezervácia
Natura 2000 - navrhované územie európskeho významu
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Regulatívy územného rozvoja / Regulatívy a limity
funkèného a priestorového vyuívania územia
M 1 : 10 000

7

Hlavný rieite¾ : Ing. arch. Duan Kostovský
Zodpovedný rieite¾ : Ing. arch. Marek Adamczak
Obstarávate¾: Mesto Hlohovec
Spracovate¾ : AUREX, s.r.o., Bratislava, 01/2014

2 NP

Zóna A

Zóna C
UT 01 F

2 NP

Zóna B

2 NP

UZ 01 C

UZ 01 C
UT 01 F

UT 01 G
UT 01 F

UT 01 F
1 NP

UT 01 F
PP

Hranice

Geológia

hranica rieeného územia

dobývací priestor výhradného loiska trkopieskov

hranica mestskej èasti

OP prírodného lieèivého zdroja Pieany III°

hranica urbanistického obvodu

nevýhradné neaené loisko trkopiesku

návrh úpravy hranice rie.územia pod¾a ÚPN Leopoldov

nevýhradné loisko tehliarskej suroviny v abe

návrh úpravy hranice rie.územia v ZaD 2006

preskúmané nevýhradné loisko tehliarskej suroviny

hranica zastavaného územia k 1.1. 1990
hranica zastavaného územia

Funkèné plochy

plochy bývania a vybavenosti

zosuv
zosuv
prieskumné územie "Pieany - minerálne vody"
územie na rekultiváciu

plochy bývania a vybavenosti - výh¾ad
plochy zelene

Skládky

plochy zelene - výh¾ad

areál odpadového hospodárstva Vlèie hory

plochy zelene v k.ú. Leopoldov

skládka neaktívnych kalov Pastuchov

plochy dopravy

skládka TKO a priemyselného odpadu - rekultivácia

plochy dopravy - výh¾ad

skládka elezitých kalov ulekovo

plochy dopravy v k.ú. Leopoldov
plochy technickej infratruktúry
plochy technickej infratruktúry v k.ú. Leopoldov
plochy výroby v k.ú. Leopoldov
plochy výroby
plochy výroby - výh¾ad
vodné plochy
inundácie
plochy SÚ Leopoldov

Ochranné pásma dopravy a energetiky

ochranné pásmo dia¾nice
ochranné pásmo cesty I. triedy
ochranné pásmo cesty II. triedy
ochranné pásmo cesty III. triedy
ochranné pásmo elezniènej trate
ochranné pásmo elezniènej vleèky
ochranné pásmo elektrických zariadení
ochranné pásmo plynovodu

plocha vhodná na výstavbu veterných elektrární

Intervenèné zásahy do územia

stabilizovaný blok s monosou dostavby objektov
v zmysle platnej legislatívy,
ako aj prestavby a rekontrukcie objektov
zmena funkèného vyuitia
intenzifikácia
nová výstavba
nová výstavba - výh¾ad po roku 2025

bezpeènostné pásmo plynovodu
ochranné pásmo ropovodu
Ochranné pásma vodného hospodárstva

PHO ÈOV
PHO VZ 1°
PHO VZ 2° vnútorné
PHO VZ 2° vonkajie
Vodné dielo Sereï - Hlohovec

rieèny stupeò ulekovo

PP
1 NP
1 NP+S
2 NP
2 NP+S
3 NP
3 NP+S
4 NP

Výkové regulatívy

zásyp terénu, variant A

úroveò terénu alebo podzemné podlaia

zásyp terénu, variant B

max. 1 nadzemné podlaie

línia brehových stavieb, variant A

max. 1 nadzemné podlaie + strené podlaie

línia brehových stavieb, variant B

max. 2 nadzemné podlaia

priesakový kanál, variant A

max. 2 nadzemné podlaia + strené podlaie

priesakový kanál, variant B

max. 3 nadzemné podlaia
max. 3 nadzemné podlaia + strené podlaie

Ochrana PPF

max. 4 nadzemné podlaia

odvodnenia

4 NP+S max. 4 nadzemné podlaia + strené podlaie

závlahy

6 NP

max. 6 nadzemných podlaí

pôda 1. bonitnej skupiny

8 NP

max. 8 nadzemných podlaí

pôda 2. bonitnej skupiny

max. 8 nadzemných podlaí + strené podlaie

pôda 3. bonitnej skupiny

10 NP

max. 10 nadzemných podlaí

pôda 4. bonitnej skupiny

10/4S

súèasná výka/výh¾adové zníenie stavby

OP objektov po¾nohospodárskej výroby

13 NP

max. 13 nadzemných podlaí

OP objektov po¾nohospodárskej výroby - výh¾ad

14 NP

max. 14 nadzemných podlaí

8 NP+S

Ochrana prírody a ÚSES

chránený strom
chránený areál

OP cintorína
pecifické limity

zákaz výstavby
povolená výstavba RD a objektov

chránený areál - návrh

neprevyujúcich okolitú zástavbu

prírodná rezervácia

objekty ASR

genofondovo významné plochy
nadregionálny biokoridor

hranica predpokladaného dosahu záplavových vôd

regionálne biocentrum
miestne biocentrum

Ochrana kultúrnych pamiatok

miestny biokoridor

vyhlásená pamiatková zóna

nadregionálny biokoridor mimo rieeného územia

ochranné pásmo pamiatkovej zóny

regionálne biocentrum mimo rieeného územia

areál katie¾a - kultúrna pamiatka

miestne biocentrum mimo rieeného územia

areál frantikánskeho klátora - kultúrna pamiatka

miestny biokoridor mimo rieeného územia

areál barokovej pevnosti Leopoldov

popis na vypustenie z ÚPN

baantnica

kultúrne pamiatky zapísané v ÚZKP

prvky ÚSES, na vypustenie z ÚPN

Natura 2000 - navrhované územie európskeho významu

historický park

Legenda zmien a doplnkov ÚPN

UZ 01 C
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Verejno-prospené stavby vodného hospodárstva

Stavby zabezpeèujúce úpravu odtokových pomerov a vyuitie rieènej sústavy
VO/1

stavby a opatrenia v súvislosti s vybudovaním vodnej cesty Váh (pozri ver.-prosp. stavby vodnej dopravy)

VO/2

úpravy miestnych tokov a realizácia recipientov na odvádzanie vôd z povrchového odtoku
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Stavby a zariadenia na zásobovanie vodou
VV/1

rozírenie verejného vodovodu - rozírenie akumulácie, rozvodnej siete, realizácia ïalích tlakových
pásiem, vodovodné rozvody a prísluné zariadenia mestskej vodovodnej siete vrátane èerpacích staníc vo väzbe na uvaovaný územný rozvoj pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta, ako aj následnej
projektovej dokumentácie (vo výkrese VPS zobrazené len zásobné potrubia)

VV/2

vodojem 2.b. tlak. pásma 2x 250 m3 v lokalite "Kamenná hora"

VV/3

vodojem 2.a. tlak. pásma 2x 1000 m3 v lokalite "Lipiny" (MÈ 03 - Juh)

(MÈ 02  Sever)

VV/4

rekontrukcie nevyhovujúcich vodárenských zariadení a rozvodnej siete vo vetkých tlakových pásmach
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Stavby a zariadenia na odvádzanie a èistenie odpadových vôd
VK/1

dobudovanie ¾avobrenej mestskej èistiarne odpadových vôd

VK/2

rozírenie verejnej kanalizácie - kmeòové stoky, hlavné zberaèe a ostatné súèasti kanalizaènej sústavy
(vrátane kanalizaèných èerpacích staníc) vo väzbe na územný rozvoj pod¾a návrhu ÚPN mesta
a následnej technickej dokumentácie (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané èasti verejnej kanalizácie)

Verejno-prospené stavby energetiky a spojov

Stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou
EE/1

preloka 110 kV prípojky do 110/6 kV rozvodne Bekaert Hlohovec, a.s.

EE/2

preloka 22 kV vzdunej linky è.237 (zruenie + nová výstavba)

EE/3

vetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, elektrickou energiou pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané zariadenia)

EE/4

vetky výmeny 22 kV distribuèných vzduných liniek v zastavanom území za káblové
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

EE/5

vetky nutné preloky 22 kV distribuèných vzduných a káblových liniek vyvolané investiènou èinnosou
na území mesta pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

EE/6

nové 22/0,4 kV trafostanice pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

EE/7

vetky súvisiace objekty k predolým stavbám ako aj nevyhnutné preloky ostatných ininierskych sietí
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Stavby a zariadenia na zásobovanie plynom
EP/1

preloka plynovodu DN 150, PN 25 v MÈ 03  Juh

EP/3

rekontrukcia STL a NTL plynovodnej siete na území mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

EP/4

vetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, plynom (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané zariadenia)

EP/6

zvýenie výkonu, dobudovanie a rekontrukcia, resp. výstavba nových regulaèných staníc plynu
pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

EP/7

miestna plynovodná STL sie s príslunými zariadeniami pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta
a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

EP/8

vetky súvisiace objekty k predolým stavbám ako aj nevyhnutné preloky ostatných ininierskych sietí
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Stavby a zariadenia na zásobovanie teplom
ET/1

vetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, teplom (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané trasy)

ET/2

rekontrukcie a výmena jestvujúcich zariadení na zásobovanie teplom v záujme ekologickejích
a ekonomickejích technológií (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

ET/3

vetky súvisiace objekty k predolým stavbám ako aj nevyhnutné preloky ostatných ininierskych sietí
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Stavby a zariadenia spojov
ES/1

výstavba dia¾kových prenosových prostriedkov spojov - medzimestských optických káblov
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

ES/2

výstavba slaboprúdových rozvodov na celom území mesta pod¾a následnej technickej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

ES/3

rádioreléové trasy a ich zariadenia (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

ES/4

vetky nevyhnutné telekomunikaèné siete pre lokality výstavby navrhované v ÚPN mesta (nezobrazuje
sa vo výkrese VPS)

ES/5

vetky súvisiace objekty k predolým stavbám ako aj nevyhnutné preloky ostatných ininierskych sietí
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejno-prospené stavby odpadového hospodárstva

OH/1

odstraòovanie, sanácia, resp. rekultivácia starých skládok (environmentálnych záaí) na území mesta
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané skládky na rekultiváciu)

OH/2

rekultivácia starej skládky komunálneho odpadu v mestskej èasti ulekovo v súvislosti s rozvojom
obytnej zástavby v tomto priestore

OH/3

uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v MÈ 04 - ulekovo

OH/4

areál odpadového hospodárstva Vlèie hory (popis uvedený v texte Záväznej èasti ÚPN)

OH/5

zariadenia odpadového hospodárstva

Verejno-prospené stavby bytové

BS/1

sociálne bývanie budované z prostriedkov mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

BS/2

byty osobitného urèenia a bezbariérové byty pre hendikepovaných obèanov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejno-prospené stavby obèianskeho vybavenia

Verejné kolstvo
OV/1

materské koly budované v rámci novo navrh. obyt. súborov bytových domov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OV/2

základné koly budované v rámci novo navrh. obyt. súborov bytových domov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OV/4

stredné koly

a odborné uèilitia budované v rámci plôch obèianskeho vybavenia alebo výroby

(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejné sociálne a zdravotnícke zariadenia
OS/3

nové zariadenia primárnej zdravotníckej starostlivosti na územiach rozvoja bytového fondu mesta
v MÈ 03  Juh (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OS/4

dom-penzión pre dôchodcov v MÈ 03  Juh

OS/5

dom s opatrovate¾skou slubou v MÈ 03  Juh

OS/6

prestavba starieho objektového fondu (napr. zariadenia predkolskej výchovy) na denné stacionáre
pre starých obèanov alebo zdravotne postihnutú mláde pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OS/9

dostavba sociálnych a sociálno-zdravotných zariadení pod¾a potreby - hospicu, zariadenia chráneného
bývania, domova pre osamelých rodièov, zariadenia pestúnskej starostlivosti, krízového strediska,
resocializaèného strediska, rehabilitaèného strediska, a pod. (nezobrazujú sa vo výkrese VPS)

OS/10 kompletizácia meních zdravotníckych, sociálnych a sociálno-zdravotníckych zariadení výstavbou
(prestavba, vostavba) v rámci modernizácie a humanizácie súèasného obytného územia
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejné kultúrno-spoloèenské zariadenia
OK/1

prestavba Zámku na Vlastivedné múzeum

OK/2

rekontrukcia Empírového divadla

OK/3

kompaktné vostavite¾né kultúrno-spoloèenské zariadenia s monosou viacúèelového vyuitia
(so zvlátnym zameraním na klubové priestory pre mláde) v jednotlivých MÈ (najmä MÈ 03  Juh
pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OK/4

prestavba a modernizácia súèasných verejných kultúrno-spoloèenských zariadení na území mesta
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OK/5

výstavba nekomerèných kultúrnych a spoloèenských zariadení slúiacich prednostne sociálnym kontaktom
obyvate¾ov a návtevníkov mesta, ako aj ich vo¾noèasovým aktivitám (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Sakrálne stavby
OC/1

kostoly a iné cirkevné stavby na vymedzených územiach v zmysle regulácie navrhovanej v ÚPN mesta
a pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejné portové zariadenia
OR/1

ïalie verejné portovo-rekreaèné zariadenia v správe mesta vo vetkých mestských èastiach
pod¾a pecifikácie vo výkrese regulatívov grafickej èasti ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OR/2

krytá plaváreò

OR/3

zimný tadión

OR/4

rekontrukcia portovísk v areáloch základných a stredných kôl pre potreby irokej verejnosti
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

OR/5

budovanie ïalích nových alebo rekontrukcia jestvujúcich portovo-rekreaèných areálov pod¾a ÚPN mesta,
okrem komerèných zariadení tvoriacich súèas týchto areálov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejné obchodné zariadenia
OO/1

prestavba priestoru dneného mestského trhoviska, resp. mestská trnica

Verejná zeleò

OZ/1

rekontrukcia zámockého parku vrátane jeho vybavenia

OZ/2

rozírenie mestského cintorína

OZ/3

budovanie nevyhnutnej izolaènej a ochrannej zelene na celom území mesta Hlohovec pod¾a pecifikácie
vo výkrese regulatívov grafickej èasti ÚPN mesta, resp. pod¾a následne spracovaného Generelu zelene mesta
Hlohovec (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)

OZ/4

budovanie verejnej a rekreaèno-oddychovej zelene na celom území mesta pod¾a ÚPN mesta, resp. pod¾a
následne spracovaného Generelu zelene mesta Hlohovec (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)

OZ/5

rekontrukcia jestvujúcich meních plôch verejnej zelene (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)

Verejná administratíva a správa

VA/1

vetky zariadenia verejnej administratívy a správy nevyhnutné pre zabezpeèenie jej efektívneho výkonu,
vrátane zariadení daòových úradov, archívov, zariadení PZ SR, zariadení HaZZ SR, zariadení COO,
potových úradov a pod. (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Asanácie

AS/1

asanácie nevyhnutné pre výstavbu vetkých vyie uvedených stavieb (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

AS/2

plochy individuálnych garáí v rámci obyt. súborov byt. domov a polyf. plôch (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Ostatné verejno-prospené stavby

RT/1

rekultivácia aobného priestoru stavebných hlín v priestore hliniska Gabor

RT/2

výstavba útulku pre spoloèenské zvieratá

Územné rezervy

UR/1

výh¾adová spojovacia komunikácia OS Dolná siho II a III s cestou II/507

UR/2

výh¾adová odboèka cesty III/5132 z novej trasy cesty II/513 do prístavu Leopoldov

UR/3

koridor pre dopravné prepojenie medzinárodnej dopravy v severojunom smere na Nitru, Komárno
a hranicu Slovenskej republiky s napojením na D1 severne od Hlohovca - kriovanie III/50419 s D1
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

UR/4

koridor trasy na cestné prepojenie doplnkovej siete TINA od dia¾nice D1 v smere Hlohovec - Nitra
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

UR/5

koridor pre vysokorýchlostnú tra v junosevernom prepojení Bratislava - ilina - Katovice...
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejno-prospené stavby dopravy

Cestná komunikaèná sie
DC/1

nová trasa cesty II/513 vrátane nového mosta cez Váh, nadjazdu nad elezniènou traou è.141
a podjazdu pod elezniènou traou è.141, mimoúrovòových kriovatiek a okruných kriovatiek
pod¾a ÚPN mesta

DC/2

preloka cesty II/507 na východný okraj mesta pod¾a ÚPN mesta

DC/3

nová obsluná komunikácia

DC/4

mimoúrovòová kriovatka

tr.C2 v MÈ 04  ulekovo (priemyselný park)

cesty II/507 a novej trasy cesty II/513 pri elezniènej stanici

s podjazdom a napájacou vetvou pri areáli SCA Hygiene Slovakia
DC/5

mimoúrovòová kriovatka (rozde¾ovací uzol) ciest II/507 a novej trasy cesty II/513 na východnom
okraji mesta

DC/6

úrovòová okruná kriovatka Hlohová ul.  ul.SNP

DC/7

miestne obsluné komunikácie súvisiace s novou hromadnou bytovou výstavbou v MÈ 03  Juh

DC/8

cestný most cez Váh na novej trase II/513

DC/9

napojenie súèasného príjazdu do centra mesta vetvou z okrunej kriovatky na novej trase cesty II/513
pri ul. D. Jurkovièa a rekontrukcia celého úseku príjazdu a po Hlohovú ul.

DC/10 nová obsluná komunikácia
DC/11

tr.C3 v MÈ 04  ulekovo (priemyselný park)

miestne obsluné komunikácie súvisiace s výstavbou OS rodinných domov navrhovanou v ÚPN mesta

DC/12 vetky prístupové cestné komunikácie nevyhnutné na prepojenie lokalít výstavby navrhovaných v ÚPN
mesta s existujúcou cestnou sieou, vrátane navrhovaných technických a írkových úprav na jestvujúcich
komunikáciách (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané komunikácie so samostatným kódom)
DC/13 vetky nevyhnutné írkové a èiastoène aj smerové úpravy miestnych obsluných komunikácií
na území mesta (nezobrazené vo výkrese VPS)
DC/14 okruná kriovatka zabezpeèujúca napojenie terminálu intermodálnej prepravy
DC/15 nová obsluná komunikácia vrátane mostu cez Váh a prislúchajúcich nájazdov
Statická doprava
DS/1

verejné mestské parkoviská (vrátane ich rekontrukcie) pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

DS/2

hromadné

garáe na území mestských blokov pod¾a priestorovej pecifikácie vo výkrese dopravy

a pod¾a následnej podrobnejej ÚPD alebo projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
DS/3

hranica rieeného územia

Èasti mesta Hlohovec, pre ktoré je potrebné

hranica mestskej èasti

obstara a schváli územný plán zóny

hromadné nadzemné alebo podzemné garáe
-

Michalská ul.

-

Michalská ul.- Podzámska (vnútroblok)

-

Za potou 1(vnútroblok)

-

Za potou 2 (vnútroblok)

-

Pod Beranom

-

Fratácka ul.

pod¾a návrhu ÚPN CMZ Hlohovec v lokalitách

hranica urbanistického obvodu
návrh úpravy hranice rie.územia pod¾a ÚPN Leopoldov

1

Centrálna mestská zóna

návrh úpravy hranice rie.územia v ZaD 2006
hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

2

Obytná zóna rodinných domov Svinná hora

3

Obytná zóna bytových domov Dolná Siho

Mestská a prímestská hromadná doprava
DH/1

spoloèná výpravná budova stanice Hlohovec pre prímestskú autobusovú dopravu a eleznicu

DH/2

autobusové zastávky a nevyhnutné írkové a smerové úpravy mestských komunikácií vyvolané
rozirovaním liniek MHD pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

hranica zastavaného územia

Verejno-prospené stavby dopravné:
cestná komunikaèná sie,

4

mestská a prímestská hromadná doprava,
vodná doprava (vodná cesta Váh)

5

eleznièná doprava
cyklistická doprava,
peia doprava
dopravná stavba
stavba súvisiaca s výstavbou vodnej cesty
Verejno-prospené stavby energetiky a spojov:
stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou
stavby a zariadenia na zásobovanie plynom

6
7
8
9

Výrobno-obsluná zóna Zajaèky
Obytná zóna rodinných domov

Obytná zóna rodinných domov

stavby a zariadenia na zásobovanie vodou
stavby a zariadenia na odvádzanie a èistenie odpadových vôd
Verejno-prospené stavby odpadového hospodárstva

Verejná zeleò

Legenda zmien a doplnkov ÚPN
verejno-prospené stavby odpadového
hospodárstva, na vypustenie z ÚPN

Zmieaná zóna Mier

DV/1

vodné dielo Sereï - Hlohovec

DV/3

osobný prístav Hlohovec

DV/4

portovo-turistický

vetky stavby a zariadenia súvisiace s vybudovaním vodnej cesty Váh, najmä vak:

11

Zóna verejnej zelene ulekovo - park

12

Obsluná zóna Pri moste

Výrobná zóna Priemyselný park ulekovo

14

Výrobno-obsluná zóna ulekovo - sever

prístav

Cyklistická doprava
DB/1

13

16

verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec)

Vodná doprava

Rekreaèno-portová zóna Lodenica

15

vrátane vybudovania nadchodu pre peích z MÈ 01  Stred do MÈ 02  Sever
DZ/4

Rekreaèno-portová zóna Jazerá

10

ostatné VPS

spoloèná výpravná budova stanice Hlohovec pre eleznicu a prímestskú autobusovú dopravu

Hoták - Jazerá (výh¾ad)

Verejno-prospené stavby obèianskej vybavenosti
Verejno-prospené stavby súvisiace s výstavbou vodnej cesty

zdvojko¾ajnenie a elektrifikácia elezniènej trate è.141
zahrnujúca potrebné úpravy smerového vedenia, elektrifikáciu a modernizáciu staníc a zastávok

DZ/3

Za humnami (výh¾ad)
Obytná zóna rodinných domov

modernizácia hlavnej elezniènej trate è.120 Bratislava - Púchov na traovú rýchlos 140 - 160 km/hod.
zahrnujúca potrebné úpravy smerového vedenia a modernizáciu staníc a zastávok

DZ/2

Panská niva - Staré hory

stavby a zariadenia na zásobovanie teplom
Verejno-prospené stavby vodného hospodárstva:

eleznièná doprava
DZ/1

sie cyklistických cestièiek v centre mesta pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané trasy)

DB/2

dve hlavné nábrené cyklistické trasy (ako súèas Povaskej cyklo-magistrály)

DB/3

regionálna cyklotrasa Sereï  Hlohovec, eleznièná stanica

Peia doprava
DP/1

realizácia/rozírenie dopravne tlmenej a peej zóny v centre mesta

Obytná zóna rodinných domov

DP/2

lávka pre peích cez Váh z MÈ 03  Juh do MÈ 04  ulekovo

Horná siho

DP/3

doplnenie a rekontrukcia peích ahov a plôch na ostatnom území mesta (vo výkrese VPS
zobrazené len vybrané trasy)

Obytná zóna rodinných domov
umperky

DP/4

podchody a nadchody pre peích pod¾a vymedzenia v grafickej èasti ÚPN mesta

