PRÍLOHA č. 2
K UZNESENIU OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BRESTOVANY č. 13/2014

VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO VEREJNÉHO PREROKOVANIA
K NÁVRHU RIEŠENIA

ZMENY A DOPLNKY 03/2013
ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BRESTOVANY

STANOVISKÁ A PRIPOMIENKY
DOTKNUTÝCH ORGÁNOV, PRÁVNICKÝCH OSÔB,
OBCÍ A VEREJNOSTI

ROZHODNUTIE SCHVAĽUJÚCEHO ORGÁNU
(Obecné zastupiteľstvo obce Brestovany)

1. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava
zo dňa 19.03.2014 č.j.V/OÚ- TT-OVBP1-2014/00287/Ti

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
územného plánovania, ako dotknutý orgán štátnej správy územného
plánovania v zmysle ustanovení stavebného zákona a v súlade s
ustanovením § 22 stavebného zákona dáva k návrhu riešenia ÚPD
„Územný plán obce Brestovany - Zmeny a doplnky 03/2013“
nasledovné stanovisko:
1/ Nemáme žiadne ďalšie pripomienky k ÚPD „Územný plán obce 1/ berie na vedomie
Brestovany - Zmeny a doplnky 03/2013“.
2/ V prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré 2/ berie na vedomie, neboli vznesené žiadne požiadavky, ktoré
neboli zohľadnené v návrhu ZaD 03/2013 ÚPN obce
nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich
Brestovany
opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona,
prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka
tunajšieho orgánu územného plánovania.
3/ Pred predložením zmien ÚPD „Územný plán obce Brestovany - Zmeny 6/ berie na vedomie, návrh Zmien a doplnkov 03/2013 bol
predložený na preskúmanie podľa § 25 ods. 1 stavebného
a doplnky 03/2013“ obecnému zastupiteľstvu na schválenie je Obec
zákona na OÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,
Brestovany povinná požiadať tunajší úrad o preskúmanie návrhu zmeny
oddelenie územného plánovania
ÚPD obce podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPD v celom
rozsahu neplatná.
4/ K žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona 5/ berie na vedomie, požadované doklady tvoria prílohu žiadosti o
preskúmanie podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona
predloží obec Brestovany v zastúpení starostkou obce podklady podľa §

25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu,
doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými
osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy - kópie
doručeniek (môže byť zápisnica z prerokovania, prípadne fotokópie
stanovísk),
vyhodnotenie
stanovísk
a
pripomienok,
správu
o prerokovaní, návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, súhlas na použitie poľnohospodárskej
pôdy na iné účely podľa zákona č. 220/2004 Z. z. vydaný príslušným
orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, stanovisko v zmysle § 9
ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody
a tvorby krajiny, stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa a dohodu o
obstarávaní ÚPD medzi obcou a odborne spôsobilou osobou.
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
zo dňa 04.03.2014 č.j. OÚ-TT-OSZP1-2014/00893/Ba

1/ Riešené lokality sa nachádzajú na území s 1. stupňom ochrany v zmysle
zákona. Do k.ú. obce zasahuje Chránené vtáčie územie Špačinsko- 1/ berie na vedomie
nižnianske polia (Vyhláška MŽP SR č. 27/2011 Z.z., v ktorom sa navrhuje
zmena lokality 03/2013-a1. Nakoľko sa jedná iba o zmenu funkčného
využitia už jestvujúcej lokality a nie o jej rozširovanie do CHVÚ,
akceptujeme túto zmenu. Ostatné zmeny nezasahujú do žiadnej
osobitne chránenej časti prírody a krajiny, chráneného vtáčieho územia,
územia európskeho ani národného významu.
2/ Na základe horeuvedeného predloženú dokumentáciu akceptujeme
2/ berie na vedomie
a neuplatňujeme si žiadne zásadné pripomienky.
3. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva, Vajanského 2, 917 01 Trnava

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
1/ berie na vedomie
4. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
zo dňa 07.03.2014 č.j. KPUTT-2014/5810-1/14290

1/ súhlasí s podmienkou:
Investor / stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si od 1/ akceptované, požiadavka je už zapracovaná v platnom ÚPN
obce Brestovany
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.
V katastri obce na ktorý sa vzťahuje ÚPN sú evidované podľa § 41
pamiatkového zákona významné archeologické lokality. Je preto
pravdepodobné, že pri zemných prácach spojených so stavebnou
činnosťou v riešenom území dôjde k narušeniu archeologických nálezísk.
Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby v jednotlivých stavebných
etapách realizácie a uplatňovania predmetnej ÚPD bola splnená daná
podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 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.
Podmienku žiadame zapracovať do záväznej časti Zmien a doplnkov
03/2013 ÚPN obce Brestovany.
5.

Krajské riaditeľstvo hasičského
Vajanského 22, 917 77 Trnava

a

záchranného

zo dňa 20.02.2014 č.j. KRHZ-TT-OPP-177-001/2014

zboru,

1Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

1/ berie na vedomie

6. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie,
odbor územného plánovania a životného prostredia, P.O. BOX
128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
zo dňa 18.03.2014 č.j. 04820/2014/OUPZP-002/Se

1/ Po oboznámení sa predkladaným dokumentom, môžeme konštatovať, 1/
že nie je v rozpore s toho času platným ÚPN veľkého územného celku
Trnavského kraja a svojim rozsahom a charakterom nenarúša funkčnosť
územia, preto TTSJK- odbor územného plánovania a životného
prostredia súhlasí s predpokladaným dokumentom a nemá nemu
pripomienky.
2/
2/ Stanovisko TTSK – Odbor dopravnej politiky:
- rešpektovať trasu existujúcej cesty III. Triedy č. III/0628 vo
vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, ktorá prechádza
riešeným územím,
- rešpektovať ochranné pásmo cesty III. tr. 20 m na obe strany od
osi vozovky mimo zastavané územie obce v zmysle zák. č.
135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov,
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. tr. mimo
zastavané územie v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101,
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. tr.
v zastavanom území v kategórii MZ 8,5(8,0)/50 resp. MOK 7,5/40
(funkčná trieda B3) v zmysle STN 73 6110,
- všetky prípadné zásahy do cesty III. tr. požadujeme riešiť
samostatne v podrobnejších stupňoch PD v súlade s STN.

berie na vedomie

akceptované, požiadavky sú v návrhu ZaD rešpektované,
zásahy do cesty III. triedy budú predmetom riešenia
následných stupňov PD v rámci stavebného konania

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,
Limbová 6, 917 01 Trnava
zo dňa 03.03.2014 č.j. RÚVZ/2014/01527/Ha-HŽP

1/ súhlasí s návrhom územného plánu : „Zmeny a doplnky 03/2013 1/ berie na vedomie
Územného plánu obce Brestovany“
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská
cesta 11, 918 21 Trnava
1/ berie na vedomie
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehot
9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna
správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

10. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, , štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

12. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8,
917 02 Trnava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

13. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor , Vajanského
22, 917 01 Trnava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

14. Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
dňa 07.03.2014 č.j. OU-TT-OCDPK-D-2014/003343/Šl

1/ Navrhovanými zmenami 03/2014 bude bezprostredne dotknutá cesta 1/ berie na vedomie
III/0628, ktorá vedie cez obec Brestovany. Pri riešení daných lokalít
bude potrebná komunikácia medzi vlastníkom cesty III/0628 Trnavským
samosprávnym krajom, správcom cesty Správa a údržba ciest TTSK
Trnava a stavebníkom objektov danej lokalite.
2/ Konkrétne pripomienky a požiadavky z hľadiska výkonu štátnej správy 2/ berie na vedomie
cesty III/0628 budeme uplatňovať vo vyjadreniach, stanoviskách,
povoleniach
resp.
rozhodnutiach
k
jednotlivým
stupňom
územnoplánovacej dokumentácie a projektovej dokumentácie, ktorou
budú riešené zmeny č. 03/2013 (d e).
15. Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30,
821 05 Bratislava
zo dňa 11. 03.2014 č. j. 116-766/2014

1/ Tunajší úrad k zmenám a doplnkom č. 03/2013 ÚPN obce Brestovany 1/ akceptované, hranice chráneného ložiskového územia
nemá žiadne pripomienky, pokiaľ budú v územnom pláne obce
Trakovice a dobývacieho priestoru nezasahujú do riešeného
Brestovany v plnej miere rešpektované a v súlade s § 17 ods. 5 a § 26
územia ZaD 03/2013, vyznačené sú v grafickej časti platného
ods. 3 banského zákona vyznačené hranice chráneného ložiskového
ÚPN
územia Trakovice, s určeným dobývacím územím Trakovice, určené na
ochranu a využitie výhradného ložiska zemného plynu toho času pre
NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava
16. Ministerstvo životného prostredia, Odbor štátnej geologickej
správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 811 35 Bratislava
zo dňa 07.03.2014 č. j. 3515/2014-7.3, 13168/2014

1/ V k.ú. obce Brestovany sa nachádza:
- výhradné ložisko „Trakovice (70) – zemný plyn“, s určeným
dobývacím priestorom (DP) pre NAFTA a.s., Bratislava

1/ berie na vedomie, uvedené výhradné ložisko s dobývacím
priestorom sa nachádza mimo riešené územie v ZaD 03/2013,
v plnom rozsahu je už zohľadnené a vyznačené v platnom
ÚPN

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania
a spracovatelia ÚPD povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať
z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú
povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany 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
vyznačiť hranice dobývacích priestorov v ÚPD.
Vzhľadom na predpokladané využívanie ložísk žiadame územia
v blízkosti dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne
rekreačné účely.
2/ V predmetnom území sú evidované tri odvezené skládky, jedna
upravená a jedna opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka)

2/ akceptované, uvedené skládky odpadov boli do ZaD 03/2013
doplnené a vyznačené, aj keď nezasahujú do riešeného územia

tak, ako je zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča
uvedené skládky dostatočne zohľadniť v ÚPD.
3/ V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému
environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž:
Názov EZ: TT (002)/ Brestovany – skládka TKO
Názov lokality: Brestovany skládka TKO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: Pravdepodobná environmentálna záťaž

3/ berie na vedomie

17. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy
majetku, Bratislava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

18. Telekomunikačný úrad SR, Odbor štátneho dohľadu, Amurská
61, 821 06 Bratislava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

19. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
zo dňa 07.03.2014 č. j. 05708/2014/ROP-002/5201

1/ riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov 1/ berie na vedomie
a leteckých pozemných zariadení
2/ upozorňuje, že v zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s 2/ berie na vedomie
Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby:
a/ stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1,
písmeno a),
b/ stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných
alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad
okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),

c/ zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a
leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN
110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
d/ zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na
generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje
(§ 30 ods. 1, písmeno d)
20/ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
zo dňa 28.02.2014 č. j. 13885/2014/O420-2

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k predkladaným ZaD 1/ berie na vedomie, riešenie ZaD 02/2013 nezasahuje
03/2013 nemáme pripomienky, za dodržania nasledujúcich podmienok:
jestvujúcich objektov a zariadení ŽSR
1/ Žiadame zachovať jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako aj
dostupnosť
a prepojenie
na
infraštruktúru
mesta
a všetky
novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové
2/ Požadujeme zabezpečiť hlukovú štúdiu vo vzťahu k dráhe a doprave 2/ berie na vedomie, v prípade potreby bude predmetom riešenia
a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola
v rámci stavebného konania
zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade
s prípustnými hodnotami ( § 62 písm. m) zák. č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako i vyjadrenie
príslušného RÚVZ k stavbám v daných lokalitách
3/ upozorňujeme, že stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú 3/ berie na vedomie
dodržiavaniu ustanovení zák. č. 513/2009 Zúz. o dráhach, v znení
neskorších predpisov a zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v zneční nesk. Predpisov a akákoľvek stavebná
činnosť v tomto pásme musí byť vopred prekonzultovaná
a odsúhlasená so ŽSR

21/ Obec Dolné Lovčice, Obecný úrad, 919 27 Dolné Lovčice
zo dňa 26.02.2014 č. j. OcÚ-DL-2014-1411

1/ k návrhu ZaD 03/2013 nemá žiadne pripomienky

1/ berie na vedomie

22/ Obec Bučany, Obecný úrad, 918 28 Bučany
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

23. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10,
912 76 Piešťany

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

24. Západoslovenská energetika, a.s., odbor technického rozvoja,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

25. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy
59/A, 824 84 Bratislava
zo dňa 04.03.2014 č.j. PS/2014/003975

1/ ZaD 03/2013 ÚPN obce Brestovany priamo nezadsahujú do ochranného 1/ berie na vedomie
pásma vedení a preto k umiestneniu plánovaného rozvoje nemáme
pripomienky.
2/ akceptované, podmienky zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike
2/ V širších súvislostiach žiadame doplniť textovú a grafickú časť
boli doplnené do návrhu ZaD 03/2013
o definované podmienky zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

26. Slovak Telecom, a.s.,Centrum
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

služieb

a infraštruktúry,

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

27. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

28. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr.
I. Krasku 3, 921 80 Piešťany
zo dňa 13.03.2014 č.j. CZ 6174/2014

1/K návrhu ZaD 03/2013nemáme zásadné pripomienky, nakoľko 1/ berie na vedomie
rozvojové lokality sa nenachádzajú v bezprostrednom dotyku s nami
spravovanými vodnými tokmi.
2/ Uvažovaná lokalita A1-10 sa síce nachádza vedľa toku Raštún, avšak 2/ berie na vedomie
medzi potokom a lokalitou, kde sa uvažuje s výstybou RD, sa nachádza
miestna komunikácia – Družstevná. Takže tým je zároveň zabezpečené
ochranné pásmo v šírke 6 m od vodného toku Raštún, ktorý je v celej
obci zregulovaný.
3/ Dažďové vody zo striech a spevnených plôch odporúčame v max. miere 3/ berie na vedomie
zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou
do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu
pozemkov, resp. kontrolovane vypúčťať do recipientu.
4/ Akúkoľvek investorskú činnosť ako i výsadbu porastov v blízkosti 4/ berie ne vedomie

vodných tokov a ich ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť
s našou organizáciou.
29. Hydromeliorácie a.s. Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomi

30. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
zo dňa 05.03.2014 č.j. 5332/2014/2320/7310

1/ K Zmenám a doplnkom 03/2013 ÚPN obce, uverejneným na webovej 1/ berie na vedomie
stránke obce, nemáme pripomienky.
2/ Návrh ÚPN je potrebné odsúhlasiť s príslušným odborom dopravy 2/ berie na vedomie, návrh riešenia ZaD 03/2013 bol prerokovaný
úradu VÚC Trnavského samosprávneho kraja, ktorý zabezpečuje
s úradom TTSK, viď. stanovisko č. 6
majetkovú správu a prevádzku ciest II. a III. triedy.
31. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja,
Bulharská 39, 917 01 Trnava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

32. Eustream a.s., sekcia technického kompetenčného centra,
Vihorlatská 8, 949 01 Nitra
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
33. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava

1/ berie na vedomie

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

34. Slovnaft, a.s., Produktovod, 920 64 Kľačany
zo dňa 27.01.2014 č.j. 57400/2014/43

1/ nedochádza k stretu záujmov s našimi produktovodnými vedeniami

Predkladá: Ing. Jozef Gabriel
starosta obce

1/ berie na vedomie

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

