
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
       
     Dňa 24.10.2017 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  
doručená žiadosť Norberta Adamča o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Sereď.  
    Predmetom žiadosti je pozemok vo vlastníctve navrhovateľa parc. č. 2817 k. ú. Sereď. Ide 
o pozemok na ktorom je umiestnená kotolňa na Vonkajšom rade. Podľa ÚPN-M Sereď je 
pozemok funkčne určený ako plochy technickej vybavenosti, ktorá je zaradená medzi 
verejnoprospešné stavby s číslom 41 Kotolňa Vonkajší rad. Navrhovateľ požaduje, aby 
predmetné územie bolo zmenami a doplnkami ÚPN-M Sereď pričlenené k susednej ploche 
funkčne určenej na bývanie označenej funkčným kódom BH-07. 
 
     Pre plochy bývania platia nasledovné záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď : 
 
ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU BÝVANIA (OBYTNÉ 
ÚZEMIA, ZMIEŠANÉ ÚZEMIA S BÝVANÍM) : 
a) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 50 % z celkovej výmery  
obytných plôch s hromadnou bytovou výstavbou a polyfunkčných plôch s bývaním vo 
všetkých urbanistických obvodoch mesta s výnimkou urbanistického obvodu UO.1 (centrálna 
mestská zóna), v UO.1 nie je podiel zastavaných a spevnených plôch obmedzený; 
b) podiel zastavaných plôch nesmie prekročiť 40 % z celkovej výmery pozemkov rodinných 
domov, podiel zelene musí byť min. 40 % z výmery pozemku; 
c) pre obyvateľov obytných území a zmiešaných území s bývaním zriaďovať základnú 
športovú a rekreačnú vybavenosť vo vyhovujúcej dochádzkovej vzdialenosti (malé deti 400 
m, mládež a dospelí 800 m), vybavenosť doplniť verejnou zeleňou a miestami pre sociálny 
kontakt obyvateľov; 
d) v obytnom území je neprípustné umiestnenie hospodárskych stavieb v uličnej čiare; 
e) na plochách súvislej obytnej zástavby vylúčiť intenzívny drobnochov, chov kožušinovej 
zveri, hospodársky chov rýb a veľkých hospodárskych zvierat; 
f) pre rozvoj bývania v kontakte s dopravnými trasami, územiami výrobných prevádzok ako 
aj s územiami, určenými na rozvoj výroby, občianskej vybavenosti a polyfunkčnými plochami 
s výrobou a občianskou vybavenosťou, je potrebné zhodnotenie hlukových pomerov v území, 
určenom na bývanie. V prípade, že zhodnotenie preukáže prekročenie prípustných hodnôt 
hluku, infrazvuku a vibrácií podľa platných právnych predpisov, je potrebné navrhnúť a 
realizovať účinné opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov na bývanie. Pre rozvoj 
bývania v kontakte s existujúcimi výrobnými areálmi je potrebné súčasne zhodnotiť aj 
rozvojové zámery výroby v týchto areáloch. 
 
   
      Navrhovateľ predložil štúdiu - Investičný zámer bytového domu na Vonkajšom rade. 
Podľa predloženého zámeru výstavba bytového domu si vyžaduje  záber susedných 
pozemkov (príloha č.1  k dôvodovej správe ). 
   
 
 



 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. 
 
Územný plán mesta Sereď je verejne prístupný na webovom sídle mesta  
http://www.sered.sk/uzemny-plan 

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

