
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

- N á v r h -  

    
 

       
 

MESTO  SEREĎ 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. xx/2016 zo dňa 10.11.2016, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie  

Územný plán mesta Sereď v znení VZN  
č. 5/2016 

 

 

 

Schválené MsZ v Seredi  dňa : 10.11.2016 

Účinnosť od :  
 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
§ 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č.XX./2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 : 

 

Čl.1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016  sa mení a dopĺňa 
nasledovne:  
1. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď v znení VZN č. 5/2016 sa v textovej časti -  C. Záväzná časť územného plánu, časť 
C.1.1 Všeobecné záväzné regulatívy bod 10 e) nahrádza týmto novým znením: 
e) V urbanistickom obvode UO.1 (centrálna mestská zóna), je možné umiestniť len 
reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou  do 1,2 m2, a to na stĺpy verejného 
osvetlenia a stĺpy trakčných vedení, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej 
komunikácie, maximálny počet reklamných stavieb na jednom stĺpe sú dve stavby a na 
fasádu stavby za podmienky, že reklamná stavba obsahovo súvisí s prevádzkou 
umiestnenou v stavbe, na ktorej je reklamná stavba umiestnená. Ostatné reklamné stavby 
sa v urbanistickom obvode UO.1 nesmú umiestňovať. 

2. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď v znení VZN č. 5/2016 sa v textovej časti -  C. Záväzná časť územného plánu, časť 
C.1.2 Záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy, sa v stávajúcej tabuľke na strane 
č. 45  v riadku s označením funkčnej plochy „ZÚ-01, ZÚ-09“ vypúšťa kód „ZÚ-09“. 

3. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď v znení VZN č. 5/2016 sa v textovej časti -  C. Záväzná časť územného plánu, časť 
C.1.2 Záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy, sa v stávajúcej tabuľke na strane 
č. 45  za  riadkom s označením funkčnej plochy kódom „ZÚ-01“ vkladá nový riadok 
s označením funkčnej plochy kódom „ZÚ-09“, ktorý znie :  

 
 

Označenie 
funkčnej 
plochy 

      
 Charakteristika 

funkčnej plochy 

Regulatívy  

 Záväzné Smerné 

 

ZÚ-09; 

 
zmiešané územie 
s občianskou 
vybavenosťou 
a bývaním na 
pôvodnej 
parcelácii 
v centrálnej časti 

• hlavná funkcia – občianska vybavenosť bez nárokov na 
zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami a bývanie 
formou rodinných domov, 

• v parteri uličných priečelí preferovať umiestnenie 
občianskej vybavenosti, 

• prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako 
súčasť objektov) - drobná remeselná činnosť bez 

 



 
Označenie 
funkčnej 
plochy 

      
 Charakteristika 

funkčnej plochy 

Regulatívy  

 Záväzné Smerné 

mesta produkcie hluku, škodlivín a nárokov zásobovanie 
veľkými nákladnými vozidlami, 

• prípustná intenzifikácia zástavby s využitím 
vnútroblokov  za podmienky zabezpečenia 
vyhovujúceho dopravného napojenie stavieb vo  
vnútrobloku, 

• vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri 
novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať 
prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, 
sklon, tvar a orientácia striech, uličné čiary), 
zosúlaďovať architektonické riešenie všetkých stavieb 
na funkčnej ploche, rešpektovať dominantu kostola, 
max. výška stavieb je 2 nadzemné podlažia + 
podkrovie, zachovať drobnú mierku stavieb, 

• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v 
zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch 
jednotlivých stavieb ; 

 
 

Čl. 2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.XX/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď 
v znení VZN č. 5/2016  nadobúda účinnosť dňa ............. 
 
 
V Seredi dňa ............................... 
                                                                                              

         
 
                                                                          Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                         primátor mesta 
                                                                                           

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa ...........   uznesením číslo  
....... 
 
 
 
Deň vyhlásenia:  
 
Deň zvesenia:  


