
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
      Dňa 16.10.2017 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  
doručená žiadosť spoločnosti SAJVA, spol. s.r.o., Niklova  3663/12, 9266 00 Sereď, IČO: 
36 232 831 v zastúpení Jozefom Vaškom, konateľom  spoločnosti a BRUTTO, s.r.o., Trnavská 
cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 44 533 870, v zastúpení Ing. Mariánom Sidorom, CSc., 
konateľom o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). 
 
     Predmetom navrhovaných zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď je časť 
územia, ktoré je podľa ÚPN-M Sereď označené funkčným kódom V- 20 plochy výroby 
a skladov – existujúce a navrhované. Pre uvedenú plochu sú  v záväznej časti ÚPN-M Sereď 
stanovené nasledovné záväzné regulatívy: 

• hlavná funkcia - plocha výroby a skladov, 
• prípustná funkcia – občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), 
• v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať 

obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch 

jednotlivých zariadení a prevádzok; 
 
     V rámci zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď navrhovatelia požadujú, aby uvedená plocha 
bola zaradená medzi plochy polyfunkčného zmiešaného územia občianskej vybavenosti 
a výroby  (OVV) s komerčnou vybavenosťou, nevýrobné služby. Komerčnou vybavenosťou 
podľa ÚPN-M Sereď sú zariadenia malooobchodu, verejného stravovania a ubytovania, 
výrobné a nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v ostatných odvetviach 
(zdravotníctvo, sociálne služby OKa pod.) 
 
    V súlade s § 19 stavebného zákona je možné s navrhovateľom zmien a doplnkov územného 
plánu obce uzatvoriť zmluvu o spolupráci a požadovať úplnú úhradu nákladov za obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie.  
Náklady spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu  predstavujú: 
• náklady na vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente,  
• náklady na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie,  
• náklady na odborne spôsobilú osobu, prostredníctvom ktorej mesto obstará 

územnoplánovaciu dokumentáciu, 
• náklady na poštovné. 
 
    Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi odporúča schváliť 
zámer obstarať zmeny  a doplnky ÚPN-M Sereď v rozsahu požiadaviek navrhovateľov. 
 
     Územný plán mesta Sereď je verejne prístupný na webovom sídle mesta  
http://www.sered.sk/uzemny-plan 

http://www.sered.sk/uzemny-plan

