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Dôvodová správa
Mestskému úradu Piešťany bola dňa 18.5.2021 doručená a dňa 3.6.2021 doplnená
opätovná žiadosť spoločnosti IFOND, s.r.o. Považská Bystrica (Príloha č. 1) o zmenu
Územného plánu mesta Piešťany (ďalej len ÚPN mesta), v súvislosti s potrebou doriešenia
dopravného napojenia pripravovaného investičného zámeru priemyselného parku v k. ú.
Bašovce, schváleného v rámci územného plánu obce Bašovce v roku 2019.
Podnet na zmenu ÚPN mesta bol v predchádzajúcom období (február 2020) spracovaný do
materiálu „Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Piešťany – dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez k. ú. Piešťany“ a
predložený Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany, ktoré ako príslušný schvaľujúci orgán
územnoplánovacej dokumentácie mesta neschválilo podľa uznesenia č. 12/2020 začatie
obstarávacieho procesu na spracovanie takto zameraných zmien a doplnkov ÚPN mesta.
Následne, po čiastočnom doplnení podkladov od spoločnosti IFOND, s.r.o., bola v zmysle
rokovacieho poriadku MsZ predložená na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa
1.3.2021 opätovná žiadosť o zmenu ÚPN mesta.
V termíne 08/2020 – 12/2020 bolo na základe predloženého zámeru uskutočnené zisťovacie
konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti „Priemyselný park Bašovce“, ukončené vydaním
rozhodnutia OÚ Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu
štátnej správy, so záverom že navrhovaná činnosť „Priemyselný park Bašovce“ sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie zároveň
stanovuje podmienku:
- Územné rozhodnutie na stavbu „Priemyselný park Bašovce“ bude možné vydať až po
zosúladení prístupovej komunikácie k „Priemyselnému parku Bašovce“ s Územným plánom
mesta Piešťany.
Mestská rada po prerokovaní uznesením MsR č. 9/2021 neschválila opätovné prerokovanie
materiálu „Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Piešťany (ZaD ÚPN) - dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce
cez k. ú.
Piešťany“ Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany podľa Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany – časť IV, § 13, ods. 7, ako prípad osobitého zreteľa.
Následne investor priemyselného parku prehodnotil návrh trasy dopravného napojenia
v inej polohe – okolo rýchlostnej železničnej trate, smerom k obci Horná Streda.
Novo navrhovaná komunikácia popri železničnej trati je v časti poľnohospodárskej pôdy
v lokalite Za Rakytím zvedená podjazdom popod železnicu ku križovatke na ceste I/61
(križovatka pripájajúca areál Porsche).
Na základe vyššie uvedeného doplneného podkladu predkladáme predmetný materiál na
opätovné prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany.
Podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany – časť IV, § 13, ods.
7 je možné opätovné prerokovanie materiálov, o ktorých už mestské zastupiteľstvo rokovalo
a hlasovalo, len v prípadoch osobitého zreteľa odporučených mestskou radou.
V tejto súvislosti obsahuje materiál aj návrh uznesenia k odporučeniu Mestskej rady mesta
Piešťany opätovne ho prerokovať Mestským zastupiteľstvom z dôvodu osobitého zreteľa.
V súvislosti s požiadavkou riešenia dopravného napojenia mimo hraníc k. ú. Bašovce
uvádzame opätovne informácie z prvotného podania žiadosti o zmenu ÚPN mesta:
Pri riešení územného plánu obce Bašovce sa uvažovalo o pripojení inžinierskych sietí
s pripojením priemyselného parku priamo na siete distribútorov v katastrálnom území
Bašovce. Prístupové komunikácie však nebolo možné takto riešiť, pretože priemyselný park
oddeľuje od obce teleso diaľnice. V území, kde sa počíta s realizovaním priemyselného parku
je síce most cez diaľnicu, avšak jeho parametre a ani parametre pokračujúcej komunikácie
cez obec Bašovce nedovoľujú ich využitie pre prechod nákladných vozidiel. Môžu byť využité
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iba pre malé vozidlá, peších a cyklistov. Na základe vyjadrenia investora sa po zrealizovaní
výstavby nepočíta s príliš vysokou koncentráciou dopravy - 25 nákladných vozidiel denne
a 100 osobných vozidiel a vozidiel do 3,5 t denne.
Prípravu výstavby priemyselného areálu realizuje spoločnosť 1ShelfCo, s.r.o., Sládkovičova
7, Bratislava, IČO: 47 752 521.

Nová trasa
k.ú. Piešťany
k.ú. Bašovce

Pôvodná trasa
k.ú. Piešťany
k.ú. Bašovce

Vyznačenie nového trasovania komunikácie v k. ú. Piešťany je vyznačené tiež v Prílohe č.2 –
situácia uvažovanej obslužnej komunikácie a vo výreze ÚPN mesta Piešťany v Prílohe č. 3 tohto
materiálu.
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V rámci riešenia ÚPN mesta Piešťany, vrátane dopravnej infraštruktúry mesta, nie sú
v schválenej územnoplánovacej dokumentácii mesta navrhnuté adekvátne kategórie
komunikácií, ktoré majú slúžiť pre výstavbu príjazdovej komunikácie pre priemyselný park
Bašovce. Z uvedeného dôvodu absencie dopravného riešenia v rámci katastrálneho územia
Piešťany nie je uvažované komunikačné prepojenie na katastrálne územie Bašovce
zohľadnené ani v časti vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy pre
nepoľnohospodárske využitie, či v návrhu verejnoprospešných stavieb mesta Piešťany.
Záujmové plochy sú určené ako funkčné plochy
krajinného prostredia - Plochy
poľnohospodárskej výroby. Navrhované nové komunikačné prepojenie je vedené v trase
súčasnej nespevnenej poľnej cesty poľnohospodárskeho územia, v ochrannom pásme
železnice a ochranných pásmach letiska a následne cez plochy poľnohospodárskej ornej pôdy
v lokalite Dlhé kusy.
Predbežné stanoviská ŽSR, dotknutých organizácií správy ciest, Dopravného úradu,
dotknutých obcí, prípadne ďalších dotknutých subjektov nemal žiadateľ o zmenu ÚPN mesta
ku dňu prípravy materiálu k dispozícii.
Záujmové parcely sú podľa platného ÚPN mesta – návrhu miestneho územného systému
ekologickej stability v kontakte s Plochami interakčného líniového a plošného prvku - IP,
v rámci ktorých sú ako podmienečne prípustné funkcie komunikácií, dopravného a
technického vybavenia územia.

Výrez výkresu č. 17
Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability
– záväznej grafickej časti Územného plánu mesta
Piešťany
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V zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov je možné, aby orgán územného plánovania (v
tomto prípade Mesto Piešťany) obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu alebo zmeny a
doplnky schválenej územnoplánovacej dokumentácie i na základe podnetov fyzických a
právnických osôb. V zmysle § 19 Stavebného zákona môže orgán územného plánovania
požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov na obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie od fyzických alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. Na základe uvedeného odporúčame, aby
náklady spojené s obstaraním a spracovaním predkladaného návrhu na zmeny a doplnky ÚPN
mesta Piešťany boli hradené právnickou osobou, ktorá podnet na spracovanie uvedených
zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta podala.
Stanovisko Odboru stratégie a rozvoja mesta k návrhu obstarania a spracovania
požadovanej zmeny ÚPN mesta Piešťany:
Spracovanie navrhovaných ZaD ÚPN mesta Piešťany je nevyhnutné pre ďalší povoľovací
proces investičného zámeru priemyselného parku v k. ú. Bašovce, nakoľko dopravné
prepojenie na sieť miestnych komunikácií obce Bašovce cez nadjazd ponad diaľnicu je
obmedzené požiadavkou dotknutých dopravných orgánov na vylúčenie prejazdu nákladných
automobilov nad 3,5 t. Nákladná doprava priemyselného parku je tak, vzhľadom na dopravné
obmedzenia územia s jeho lokalizáciou (diaľnica, železnica, letisko), smerovaná na nové
komunikácie jeho pripojenia, pričom v k. ú. Piešťany má pokračovať v novo navrhovanej
polohe severným smerom popri železnici, cez lokalitu Dolné panské pole a Za
Rakytím v smere ku k. ú. Horná Streda.
V časti k. ú. Piešťany trasa kopíruje existujúcu poľnú cestu nadväzujúcich plôch poľnohospodárskej výroby a v časti Za Rakytím sa stáča do navrhovaného podjazdu železničnej trate
a cez poľnohospodársku pôdu lokality Dlhé kusy sa pripája na novovzniknutú križovatku na
ceste I/61 ku areálu Porsche.
Nová poloha trasy prístupovej komunikácie k priemyselnému parku mimo zastavaných častí
mesta Piešťany eliminuje vážnosť pripomienok z predchádzajúceho riešenia, ohľadne vplyvov
na existujúcu kapacitu a stav miestnych komunikácií mesta Piešťany ako aj na plochy
obytných častí mesta.
V prípade schválenia obstarania predmetnej iniciovanej zmeny doplnenia dopravnej
infraštruktúry mesta Piešťany požadujeme v rámci návrhu novej komunikácie zohľadniť
zásady a regulatívy starostlivosti o prvky ÚSES záväznej časti ÚPN mesta Piešťany a to
v intenciách zásad a odporúčaní pre interakčné prvky: interakčné prvky v extraviláne je
vhodné využívať obdobným spôsobom ako miestne biocentrá – prírode blízkymi spôsobmi
lesného hospodárstva v kombinácii s extenzívnym poľnohospodárstvom. Nové interakčné
prvky je vhodné založiť ako trvalé trávne porasty s výsadbou prirodzených drevín.
Na uskutočnených pracovných rokovaniach k novému návrhu trasy bolo investorovi
odporučené, vzhľadom na dôležitosť vyjadrení dotknutých inštitúcií, preveriť predbežné
stanoviská k novej trase predovšetkým so Železnicami SR, Dopravným úradom – sekciou
navigačných služieb a letísk, Slovenskou správou ciest, Okresným úradom Piešťany –
odborom ŽP a dotknutou obcou Bašovce.
Zároveň je potrebné v súvislosti s novým návrhom dopravného pripojenia zo strany investora
dôsledne vyhodnotiť potrebu spracovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
aj s touto dotknutou obcou, aby sa predišlo prípadnému nezosúladeniu komplexného riešenia
v širších dopravných väzbách.
Referát pre koncepciu dopravy uprednostňuje výber variantného riešenia s mimoúrovňovým
križovaním železničnej trate s napojením sa na cestu I/61 v mieste križovatky s areálom
Porsche. Toto riešenie sa javí ako vhodnejšie z viacerých pohľadov:
- ochrany obyvateľov Hornej Stredy pred hlukom, prašnosťou a vibráciami,
- nákladnej dopravy (priame napojenie na cestu vyššieho rádu I/61, blízkosť diaľničnej
križovatky, kratšie prepravné vzdialenosti, odklon dopravy od zastavaného územia
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mesta Piešťany, ako aj obce Horná Streda, nie je potrebné križovať diaľnicu D1 v
stiesnených priestorov pod diaľničným mostom),
osobnej dopravy - dopravného prístupu potenciálnych zamestnancov osobnou
dopravou z mesta Piešťany, pričom nie je potrebné prechádzať cez obec Horná Streda,
potenciálu budúcej výstavby s dostatočnou kapacitou komunikačnej siete.

Umiestnenie komunikácie v súčasnosti nie je zapracované do platného územného plánu
mesta Piešťany.
V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné:
- doložiť výpočet nárokov na statickú dopravu priemyselného parku spolu s kapacitným
posúdením križovatky na ceste I/61,
- stanovisko SSC ako správcu cesty I/61,
- stanovisko ŽSR pre realizáciu podjazdu železničnej trate č. 120,
- stanovisko dopravného úradu – sekcie navigačných služieb a letísk,
- ostatné stanoviská, ODI, KDI, životné prostredie, obcí Bašovce, Horná Streda a iné.
V prípade odsúhlasenia variantu s mimoúrovňovým križovaním železnice trate č. 120
podjazdom požadujeme podjazd riešiť s dostatočnou rezervou pre prípadné budúce
umiestnenie chodníka.
V súvislosti s predkladaním materiálu pre schválenie začatia obstarávania zmien a
doplnkov ÚPN mesta Piešťany na záver uvádzame nasledovné informácie:
V období 03/2020 – 06/2021 (t. j. za obdobie po prvotnom prerokovaní požadovanej zmeny
v súvislosti s dopravným riešením v k. ú. Piešťany pre priemyselný park Bašovce v MsZ,
obdržal MsÚ ďalších 8 podnetov na zmenu územného plánu mesta. Napriek tomu, že na
uvedené podnety bolo jednotlivým žiadateľom odpovedané, že Mesto Piešťany ako orgán
územného plánovania a obstarávateľ zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa
bude venovať týmto podnetom v rámci najbližšej aktualizácie ÚPN mesta, odporúčame
prípadný schválený proces spracovania ZaD v súvislosti s riešením dopravného pripojenia
priemyselného parku Bašovce riešiť osobitne/samostatne, s ohľadom na časové hľadisko
vedenia obstarávacieho procesu.
V súčasnosti Mesto Piešťany obstaráva zmeny a doplnky ÚPN mesta č. 12, ktoré zahŕňajú
riešenie podnetov fyzických a právnických osôb, obdržaných k termínu 12/2019. Ukončenie
obstarávacieho procesu predmetných zmien ÚPN mesta predpokladáme najskôr v 2. polroku
roku 2021. V zmysle usmernení Ministerstva dopravy a výstavby SR sa odporúča pristúpiť
k príprave spracovania prípadných ďalších podnetov, resp. preskúmania aktuálnosti
územnoplánovacej dokumentácie mesta až následne, po schválení predchádzajúcich
obstarávaných zmien a doplnkov. V zmysle § 30 ods. 4) stavebného zákona je potrebné
takéto vyhodnotenie stavu územnoplánovacej dokumentácie mesta - preskúmanie
schváleného územného plánu, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, uskutočniť min.
raz za štyri roky.
Vzhľadom na tieto skutočnosti predpokladá MsÚ – OSRM riešenie komplexnejšej aktualizácie
ÚPN mesta, t.j. aj vyhodnotenie všetkých obdržaných podnetov, v rámci prípravy správy
o preskúmaní aktuálnosti ÚPN mesta v roku 2022.
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2. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
S VYZNAČ. ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS
Legenda
Vymedzenie územia
hranica katastrálneho územia = riešené územie
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - NÁVRH
rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH
Dopravné a technické vybavenie
transformačné stanice
transformačné stanice - NÁVRH
elektrické vedenie VN vonkajšie
vysokotlakový plynovod
diaľnica
vysokorýchlostná trať - VÝHĽAD
cesty III. triedy
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
miestne a upokojené komunikácie - VÝHĽAD
chodníky pre chodcov
cyklotrasa - NÁVRH
zastávky hromadnej dopravy
zastávky hromadnej dopravy - NÁVRH
odstavné plochy
odstavné plochy - NÁVRH
Funkčné využitie územia
plochy občianskeho vybavenia
plochy bývania
plochy bývania - NÁVRH
plochy bývania - VÝHĽAD
plochy výroby, skladov a tech. vybavenia
plochy výroby, skladov a tech. vybavenia - NÁVRH
plochy športu a rekreácie
plochy športu a rekreácie - VÝHĽAD
vodné toky
plochy ornej pôdy
plochy záhrad
plochy vyhradenej zelene (cintorín)
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy drevinovej vegetácie - NÁVRH
plochy trvalých trávnych porastov
plochy trvalých trávnych porastov - NÁVRH
líniová zeleň - NÁVRH
Limity využitia územia
prírodná pamiatka
územie európskeho významu
centrálna zóna obce (hranica)
ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN
Zoznam verejnoprospešných stavieb (VPS)
[1] koridor vysokorýchlostnej železničnej trate
[2] rekonštrukcia a rozšírenie ciest III/1258, III/1259
[3] miestne obslužné komunikácie, vrátane inžinierskych sietí
[4] miestna komunikácia Bašovce – Široké
[5] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, vrátane inžinierskych sietí
[6] rekonštrukcia chodníkov pre chodcov pozdĺž cesty III. triedy v zastavanom území
[7] cyklistická trasa Piešťany – Bašovce – Ostrov
[8] autobusová zastávka pri výrobnej zóne
[9] verejná splašková kanalizácia, vrátane čerpacích staníc
[10] verejný vodovod - prívodné a rozvodné potrubia
[11] nové transformačné stanice, vrátane prívodných vedení

bezpečnostné pásma plynovodu
ochranné pásma hygienické (cintorína)
ochranné pásma ciest
ochranné pásma letiska

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Nová trasa napojenia

k.ú. Piešťany

Priemyselný
park
Bašovce

k.ú. Bašovce

Výrez ÚPN mesta Piešťany s vyznačením nového trasovania komunikácie v k. ú. Piešťany

