
Dôvodová správa: 

 
      Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na  súhlas s umiestnením  vodovodnej prípojky na  pozemkoch vo vlastníctve mesta:  
 
      Listom zo dňa 02. 05. 2017 požiadal Miloš Beno o súhlas s  umiestnením   vodovodnej 
prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta. Jedná sa o pozemok  parc. č.  2/7 - ostatná plocha,   
zapísaný Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra 
„C“ pre  k. ú. Sereď. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky žiada vlastník rodinného domu pri zámockom 
parku, z dôvodu pripojenia vodovodnej prípojky na existujúcu vodovodnú šachtu, 
nachádzajúcu sa na parcele 2/7,  ktorá je súčasťou zámockého parku.   Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s., ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie 
dala k pripojeniu na šachtu súhlas, podmienený súhlasom vlastníka pozemku, v súlade so 
stavebným zákonom. 
    
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Odd.  rozvoja mesta:  
     „S umiestnením vodovodnej prípojky podľa priloženej dokumentácie súhlasím. 
Upozorňujem, že sa jedná o lokalitu so IV. stupňom ochrany prírody - Zámocký park. 
Požadujem podať žiadosť o rozkopávkové povolenie na oddelení rozvoja mesta kancelária č. 
2, kde budú spresnené detaily realizácie prác. 
 
Referát životného prostredia:  
     „Referát životného prostredia súhlasí s umiestnením vodovodnej prípojky s podmienkou, 
že žiadateľ doloží súhlasné stanoviská OÚ Trnava, odbor starostlivosti o ŽP a Krajský 
pamiatkový úrad Trnava. V prípade realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo 
k poškodzovaniu drevín v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Výkopové práce 
v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú 
vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti 
koreňového systému čo najskôr zasypať.  Trávnaté plochy, poškodené pri realizácii stavebnej 
činnosti je stavebník povinný  uviesť do pôvodného stavu  zatrávnením.  
 
Odd. ÚP a SP:  
     „Pozemok je súčasťou chráneného areálu a pamiatkovo chráneného zámockého parku. 
Oddelenie ÚP a SP  nemá pripomienky k zriadeniu vodovodnej prípojky za podmienky 
rešpektovania stanovísk dotknutých orgánov (OU TT, KPÚ TT).“ 
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