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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 v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 
zabezpečuje obstaranie  územnoplánovacej dokumentácie obce „Územný plán mesta Sereď, 
Zmeny a doplnky č.1/2016“. Predmetom zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď bola požiadavka 
navrhovateľa zmien a doplnkov I.D.C. Holding, a.s., Drieňová č. 3, 821 01 Bratislava 
rozšírenia výrobného areálu na Trnavskej ulici v Seredi pre dopravné účely, parkovacie 
plochy. Územie, ktoré je navrhované na zmenu funkčného využívania je v ÚPN-M Sereď 
funkčne určené na bývanie, označené  funkčným kódom BI-49 a BI-52. Novo navrhované 
funkčné využívanie územia podľa ÚPN-M Sereď, Zmeny a doplnky č.1/2016  je označené 
funkčným kódom DP-12, DP-13. 
Návrh územnoplánovacej dokumentácie  je vypracovaný v zmysle § 30 a § 31 stavebného 
zákona a vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii.  
Návrh je v súlade so zadaním ÚPN-M Sereď, ktoré bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Seredi č.226/2012 dňa 06.11.2012.  
Zhotoviteľom územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď – Zmeny a doplnky č. 1/2016 
je Ing. arch. Ján Kubina, ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS, 026 01 Dolný Kubín. 
 
     Návrh riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie bol prerokovaný podľa 
§  22 stavebného zákona  V čase od 14.06.2016 do 15.07.2016 bol vystavený na nahliadnutie 
na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku pre 
verejnosť. Návrh bol  zverejnený na internetovej stránke mesta Sereď. 
Záväzná časť územného plánu bude vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Mesta Sereď, 
ktorým sa mení VZN č. 7/2015. 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie podľa zák. 
č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OU-GA-OSZP-2016/007425 zo dňa 08.08.2016 
o tom, že strategický dokument ÚPN-M Sereď – Zmeny a doplnky č. 1/2016 sa nebude 
posudzovať. 
   Na základe výsledku prerokovania návrhu bol zhotoviteľom územnoplánovacej 
dokumentácie vyhotovený čistopis so zapracovanými pripomienkami a stanoviskami v súlade 
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok k návrhu. 
 
    Listom zo dňa 01.08.2016 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 – Zmeny a doplnky č.1/2016“ podľa § 25  stavebného zákona. 
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      Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky vydal dňa 19.08.2016 pod č. 
OÚ-TT-OVBPI-2016/025828/Há stanovisko z procesu preskúmania návrhu podľa § 25  
stavebného zákona, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Sereď schváliť 
predložený návrh zmien a doplnkov ÚPD mesta Sereď. 
 
     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. 
 
           Uloženie územnoplánovacej dokumentácie bude vykonané podľa § 28 stavebného 
zákona.  


