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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
       
     Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
jeho zmien a doplnkov obec pri výkone samosprávnych funkcií obstaráva a schvaľuje 
územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón.  
 
    Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon), obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce „Územný plán mesta 
Sereď “.  
 
     Oznámením č. 6897/ÚPaSP 978/2011 zo dňa 27.10.2011 o začatí obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie obce „Územný plán mesta Sereď“ (ďalej ÚPN-M Sereď) 
mesto začalo vykonávať prípravné práce v procese obstarania ÚPN-M Sereď. Oznámenie 
bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sereď v dňoch 28.10.2011- 16.12.2011. 
 
    Na základe výsledkov verejnej súťaže zhotoviteľom územnoplánovacej dokumentácie 
ÚPN-M Sereď  je Ing. arch. Ján Kubina, ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS, 026 01 Dolný 
Kubín, s ktorým bola uzavretá Zmluva o dielo dňa 10.01.2012, neskôr doplnená  Dodatkom č. 
1 zo dňa 14.11.2014 (zmena termínu odovzdania diela z dôvodu dlhšieho prerokúvania 
konceptu) a Dodatkom č. 2 zo dňa 14.10.2015 (zmena termínu odovzdania diela z dôvodu 
dlhšieho prerokúvania  návrhu) (ďalej ZoD). 
 
      Odborne spôsobilou osobou obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a 
stavebného zákona je Ing. Anna Halabrínová, reg. č. preukazu odbornej spôsobilosti 176, od 
06.11.2013 č. 342, preukaz vydaný MDV a RR SR. 
  
      Proces obstarávania Územného plánu mesta Sereď bol  rozčlenený do etáp: 

− prípravné práce  
− spracovanie dokumentácie Prieskumov a rozborov  
− spracovanie a prerokovanie Zadania pre vypracovanie  územného plánu mesta   
− schválenie Zadania  
− spracovanie a prerokovanie Konceptu  
− spracovanie a prerokovanie Návrhu  
− schválenie Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sereď a uloženie dokumentácie    

 
     Prieskumy a rozbory boli vykonané v čase od podpísania ZoD a odovzdané dňa 
08.06.2012. Zadanie bolo schválené uznesením MsZ v Seredi č. 226/2012  dňa 06.11.2012.  
Prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Sereď bolo vykonané v čase od 19.09.2013 
do 21.10.2013. Verejné prerokovanie Konceptu so všeobecne zrozumiteľným výkladom 
spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutočnilo dňa 09.10.2013. Súborné 
stanovisko ku Konceptu ÚPN-M Sereď bolo odsúhlasené uznesením MsZ v Seredi č. 69/2014  
dňa 15.04.2014, ako  výsledok procesu ukončenia prerokovania Konceptu ÚPN-M Sereď. Na 
základe vyhodnotenia návrhových variantov Konceptu riešenia ÚPN-M Sereď v súlade so 
Súborným stanoviskom bol vyhotovený Návrh ÚPN-M Sereď ako akceptovateľný, reálny, 
optimálny a primerane vhodný výber prvkov priestorového usporiadania a funkčného 
využívania z oboch návrhových variantov tak, ako to vyplynulo z prerokovania a 
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vyhodnotenia pripomienok a stanovísk ku Konceptu riešenia. Orgán územného plánovania 
listom č. 4326/ÚPaSP 271/2014 zo dňa 17.04.2014 oznámil ukončenie prerokovania 
Konceptu. 
 
     Návrh ÚPN-M Sereď je vypracovaný podľa ust. § 12 vyhl. č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch. 
 
    Oznámením č. 14057/ÚPaSP 574/2014 zo dňa 30.07.2014 bolo začaté prerokúvanie 
Návrhu ÚPN-M Sereď, ktoré bolo spolu s územnoplánovacou dokumentáciou zverejnené na 
webovej stránke mesta, zverejnené v miestnej tlači, na úradnej tabuli mesta Sereď (vyvesené 
01.08.2014, zvesené 08.09.2014).  Dotknutým orgánom štátnej správy (DOŠS), dotknutému 
samosprávnemu kraju (DSK), dotknutým obciam (DO) a dotknutým právnickým osobám 
(DPO) bolo oznámenie doručené jednotlivo. V lehote určenej na uplatnenie stanoviska, 
pripomienky bolo doručených na MsÚ v Seredi celkovo  28 stanovísk DOŠS (16), DSK (2), 
DO (1), a DPO (9) a  32 stanovísk  verejnosti. 
 
    Návrh ÚPN-M Sereď bol dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými 
právnickými osobami na úseku dopravy rokovaním uskutočnenom dňa 12.11.2014 na MsÚ v 
Seredi. Stanoviská boli po prerokovaní dohodnuté s dotknutými orgánmi štátnej správy - 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Galante. 
 
   V procese prerokovania Návrhu ÚPN-M Sereď boli vydané okrem iných nasledovné 
významné stanoviská DOŠS a DSK TTSK: 
− Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov udelil súhlas na použitie 

poľnohospodárskej pôdy na iné účely v rámci návrhu ÚPN-M Sereď listom č. OU-TT-
OOP4-2014/023679 zo dňa 27.10.2014. 

− Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor na základe žiadosti o vydanie súhlasu 
podľa § 6 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. vydal súhlasné stanovisko listom č. OU-GA-
PLO-2014/009217-002 zo dňa 17.09.2014. 

− Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zmysle § 9 ods. 1 
písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. stanovisko listom č. OU-TT-OSZPI-2014/018293-Pt zo 
dňa 08.09. 2014 v znení stanoviska č.  OU-TT-OSZPI-2014/018293-Pt-2 zo dňa 
20.11.2014. 

− Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal záväzné stanovisko 
listom č. 1240/2014 Pa dňa 29.09.2014 v znení jeho zmeny listom č.75/2015 zo dňa 
28.01.2015. 

− Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania 
a životného prostredia listom č. 02135/2014/OUPZP-012/So zo dňa 28.08.2014 súhlasí 
s predloženým Návrhom ÚPN-M Sereď a nemá k nemu pripomienky. 

 
     V procese prerokovania bolo vykonané opätovné prerokovanie stanovísk DPO podľa ust. § 
22 ods. 7 stavebného zákona : 
– so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., OZ Piešťany dňa 29.10.2014   
– so spoločnosťou  TOP OPTIMAL SK s.r.o. Sereď dňa 28.10.2014. 
 
     Opätovné prerokovanie uplatnených pripomienok verejnosti k Návrhu ÚPN-M Sereď 
podľa ust. § 22 ods. 7 stavebného zákona  bolo vykonané so spoločnosťou G&G s.r.o. Galanta 
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v dňoch 19.09.2014 a 02.10.2014, s ostatnými účastníkmi procesu sa rokovanie uskutočnilo v 
dňoch od 12.12.2014 do 19.12.2014. Tým, ktorým nevyhovoval stanovený termín rokovania, 
bol určený náhradný termín v čase od 12.01.2015 do 15.01.2015 a v dňoch 19.01.2015 - 
20.01.2015. 
 
          Dňa 23.04.2015 boli stanoviská a pripomienky uplatnené v procese prerokovania  
Návrhu ÚPN-M Sereď prerokované v MsZ v Seredi, ktoré  uznesením č. 51/2015 zo dňa 
23.04.2015 rozhodlo o uplatnených pripomienkach a stanoviskách a schválilo 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Návrhu ÚPN-M Sereď. 
 
     Listom č. 11047/ÚPaSP 625/25015 zo dňa 23.06.2015 orgán územného plánovania 
oznámil ukončenie procesu prerokovania ÚPN-M Sereď a všetkým zúčastneným doručil 
vyhodnotenie - rozhodnutie o uplatnených pripomienkach a stanoviskách spolu s uznesením 
MsZ v Seredi č.51/2015 zo dňa 23.04.2015. Zároveň oznámil verejnosti, ktorá uplatnila 
pripomienky a stanoviská a nezúčastnila sa opätovného prerokovania o možnosti opätovne 
prerokovať po rozhodnutí orgánom územného plánovania. Túto možnosť využilo občianske 
združenie Občan rozhodni, o.z., Sereď, s ktorým boli uplatnené pripomienky a stanoviská 
prerokované dňa 29.07.2015. 
 
   Na základe výsledku prerokovania Návrhu ÚPN-M Sereď bol zhotoviteľom 
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď vyhotovený čistopis so zapracovanými 
pripomienkami a stanoviskami v súlade s vyhodnotením stanovísk a pripomienok k Návrhu 
ÚPN-M Sereď. 
 
    Listom zo dňa 20.08.2015 Mesto Sereď požiadalo Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ako príslušný orgán územného 
plánovania,  o preskúmanie súladu návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 
mesta Sereď“ podľa § 25  stavebného zákona. 
 

      Okresný úrad Trnava vydal dňa 09.09.2015 pod č. OÚ-TT-OVBPI-2015/026923/Ti 
stanovisko z procesu preskúmania návrhu, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Sereď schváliť predloženú ÚPD „Územný plán mesta Sereď“, nakoľko 
v doterajšom procese obstarania, spracovania a prerokovania ÚPD nezistil zo strany 
Mesta Sereď v zastúpení primátorom mesta porušenie príslušných právnych predpisov 
platných na úseku územného plánovania. 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Sereď je vypracované v súlade s ustanovením § 13 v spojitosti s § 27 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 6 
a 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli 
Mesta Sereď a na  internetovej stránke mesta v súlade s ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obednom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
     Návrh ÚPN-M Sereď, ako i všetky doposiaľ vyhotovené etapy územnoplánovacej 
dokumentácie a vykonané práce v procese  obstarávania ÚPN-M Sereď, sú prístupné na 
webovom sídle  mesta Sereď http://www.sered.sk/spravy/764  
 

http://www.sered.sk/spravy/764
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          Schválením nového Územného plánu mesta Sereď stráca platnosť doteraz platný 
Územný plán sídelného útvaru Sereď - Šintava schválený uznesením Rady Okresného 
národného výboru v Galante č.43/R – 1986 zo dňa 27.2.1986 v znení jeho zmien a doplnkov 
č.1/2005, 2a/2007, 2b/2007, 2/2007, 3/2008, 4/2008, 5a/2009, 5b/2009.   
 
      Uloženie územnoplánovacej dokumentácie bude vykonané podľa § 28 stavebného zákona.  


