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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
   Spoločnosť Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60, 926 01 Sereď listom zo dňa 17.07.2017 

požiadala Mesto Sereď ako príslušný orgán územného plánovania o spoluprácu pri 
prerokúvaní návrhu urbanistickej štúdie  „Polyfunkčná zóna Prúdy“. 

 
     Zadanie Urbanistickej štúdie „Polyfunkčná zóna Prúdy“ bolo schválené uznesením MsZ 
Sereď č. 90/2017 zo dňa 27.04.2017. 

 
    Urbanistickú štúdiu vyhotovil Ing. arch. Lukáš Šíp, autorizovaný architekt, SKA reg. č. 
2211 AA.  
 
     Urbanistická štúdia je riešená podľa Územného plánu mesta Sereď pre územie 
urbanistických zón č. 5 a č. 9 v urbanistickom obvode č. 7,  ktoré je členené na funkčné 
plochy označené číselnými kódmi nasledovne: 
 
Urbanistická zóna č. 5 zahrňuje funkčné plochy: 
 
• BI-56 Plochy navrhovaných rodinných domov 
• BH-11 Plochy navrhovanej hromadnej bytovej výstavby 
• DKZ Plocha dopravy 
• OV-01 Plocha občianskej vybavenosti - navrhovaná 
• OV-37 Plocha občianskej vybavenosti – navrhovaná 
• OVV-9 Polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov – 

navrhovaná 
 Uznesením MsZ v Seredi č. 89/2017 zo dňa 27.04.2017 neschválilo obstaranie 

územného plánu zóny pre túto funkčnú plochu. 
 
Urbanistická zóna č. 9 zahrňuje funkčnú plochu: 
 
• BI-36 Plochy navrhovaných rodinných domov 

 
 Uznesením MsZ v Seredi č. 165/2016 zo dňa 10.11.2016 neschválilo obstaranie 

územného plánu zóny pre túto funkčnú plochu a uznesením č. 166/2016 schválilo 
obstaranie urbanistickej štúdie budúcim investorom pre podrobnejšie riešenie územia. 
 

     Dôvodom obstarania UŠ „Polyfunkčná zóna Prúdy“ je záujem konkrétnych stavebníkov a 
vlastníkov pozemkov na predmetnom území realizovať výstavbu radových a individuálnych 
rodinných domov, bytových domov, obchodných prevádzok a príslušného technického a 
dopravného vybavenia. Keďže platný územný plán mesta Sereď, vzhľadom na hĺbku 
spracovania a použitú mierku grafického zobrazenia, nie je dostatočným nástrojom pre 
reguláciu zástavby, je vypracovanie Urbanistickej štúdie, ako podrobnejšieho nástroja 
regulácie využitia a usporiadania územia, nevyhnutné. Vypracovanie UŠ pre riešené územie 
(urbanistická zóna „5“ a „9“ v urbanistickom obvode 7 podľa ÚPN-M) predstavuje záväznú 
požiadavku ÚPN mesta Sereď. Urbanistická štúdia bude podkladom pre vypracovávanie 
ďalších stupňov projektovej dokumentácie objektov v riešenom území. 
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     Pri riešení UŠ ide predovšetkým o: 
• zosúladenie komplexného rozvoja územia s koncepčnými dlhodobými zámermi mesta 

Sereď a konkrétnymi investično-podnikateľskými aktivitami a potrebu prispôsobiť tieto 
aktivity novému mestotvornému charakteru územia, 

• zosúladenie individuálnych a verejných záujmov v kontexte vymedzených vlastníckych 
vzťahov k pozemkom, 

• zvýšenie intenzity zástavby v riešenom území v súlade s funkčným využitím plôch v 
zmysle ÚPN mesta Sereď, 

• návrh dopravného napojenia navrhovaných stavebných objektov vrátane inžinierskych sietí 
pre riešenú lokalitu, 

• doplnenie riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnými funkčnými 
systémami v území – bývanie, občianska vybavenosť, nevyhnutná technická vybavenosť, 
zabezpečenie primeraného zastúpenia plošnej a líniovej zelene.  

 
     Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je zhodnotiť potenciál územia a navrhnúť koncepciu 
priestorového a funkčného využívania územia, pričom je potrebné stanoviť optimálnu 
intenzitu zástavby a využitia územia pri dodržaní týchto zásad: 
• formovať prostredie zóny v kontinuite kultúrno-spoločenských a historických tradícii, v 

nadväznosti na okolité funkčné využitie územia, 
• zvýšiť celkovú kvalitu životného prostredia pre ľudí a chrániť ich pred nepriaznivými 

vplyvmi vhodnou priestorovou organizáciou územia a vhodným využívaním funkčných 
plôch, 

• navrhnúť komplexné zásady utvárania zóny a regulatívy funkčného a priestorového 
využitia územia, 

• zabezpečiť primeranú dopravnú obsluhu územia, vrátane riešenia širších dopravných 
vzťahov, t.j. navrhnúť optimálne napojenie novej polyfunkčnej zóny na existujúcu 
dopravnú sieť v území v intenciách ÚP mesta, 

• hľadať možnosti pre zabezpečenie optimálneho riešenia statickej dopravy, 
• hľadať možnosti pre zabezpečenie optimálneho napojenia na inžinierske siete a stanoviť 

zásady skvalitnenia technickej infraštruktúry, 
• zabezpečiť primerané zastúpenie plôch zelene, 
• stanoviť vecnú a časovú koordináciu (etapizáciu) výstavby v území. 
 
 
     Základné údaje: 
Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Stredný Čepeň, v kontakte ulíc Šulekovská cesta 
(cesta III/1320), Strednočepeňská (cesta III/1347), Jelšová a Hornočepeňská ulica (cesta 
III/1320), pričom toto územie leží v extraviláne, medzi mestskými časťami Stredný a Horný 
Čepeň. Prevažnú časť riešeného územia tvorí v súčasnosti orná pôda. Riešené územie je 
rovinaté. Jedinou pozemnou stavbou, ktorá leží v rámci riešeného územia, je Kaplnka 
Nanebovzatia Panny Márie (verejnoprospešná stavba č.37 podľa ÚPN-M Sereď) na parc.č. 
254/1, ktorú obklopuje park s existujúcou vzrastlou zeleňou a zatrávnenými plochami. 
Súčasťou parku sú aj sochy krížovej cesty s cirkevnými motívmi, patriace k funkcii kaplnky. 
Požiadavka na urbanistickú koncepciu, priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia 
vychádza z nadradenej ÚPD, t.j. Územného plánu mesta Sereď. V zmysle ÚPN-M Sereď je 
riešené územie vo všeobecnosti definované ako polyfunkčné s tým, že sa člení na jednotlivé 
funkčné celky (viď. bod C.1 Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a príloha 
č.1: Výrezy z grafickej časti ÚPN mesta Sereď, výkres č.03). 



3 

 

 
Urbanistická štúdia dodržuje koncepciu priestorového a funkčného usporiadania definovanú 
v ÚPN-M Sereď. 
 
Prioritou urbanisticko - architektonickej koncepcie je komplexná prestavba riešeného územia 
s cieľom vytvoriť zo zóny obytné mestské prostredie, ktoré sa bude prejavovať jednak v 
novej, súčasnej forme výstavby, ako aj v primeranej funkčnej náplni plôch. Urbanistická 
štúdia rieši územno - technické súvislosti potenciálneho rozvoja územia, organizáciu, funkčno 
- prevádzkové využitie a hmotovopriestorové usporiadanie územia. Cieľom je overiť reálnu 
využiteľnosť záujmového územia pre novonavrhované funkčné využitie. 
 
Funkčné členenie územia : 
Individuálna bytová výstavba 
Urbanistické bloky BI-36-01 až BI-36-11 a BI-56-01 až BI-56-07 
Hromadná bytová výstavba 
Urbanistický blok BH-11-01 
Počet obyvateľov v riešenom území, po dokončení všetkých etáp jeho výstavby, sa odhaduje 
na 1827 a prírastok novovybudovaných bytov, v bytových a rodinných domoch spolu, sa 
odhaduje na 609 (BD – 345, RD- 264). Štúdia predpokladá, že v každom byte budú bývať v 
priemere 3 obyvatelia.  
Predpokladaná potreba parkovacích miest pre BD v riešenom území je 479. 
Občianska vybavenosť komerčná 
Urbanistický blok OV-01-01 a OV-37-01 
Občianska vybavenosť nekomerčná 
Urbanistický blok OV-01-02 a OV-01-03 
Verejná zeleň, športové a rekreačné plochy 
Urbanistický blok RŠ-04-01, VP-01 a OV-01-02; Miestny biokoridor MBk3 prechádza cez 
urbanistické bloky OV-01-01, BH-11-01, BI-56-01 a BI-56-02 
Občianska vybavenosť, výroba a sklady 
Urbanistický blok OVV-09-01. 
 
V rámci spracovania štúdie boli vyhotovené: 
- Rozptylová štúdia, ktorú vypracoval Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. v septembri 2017 
- Akustická štúdia č.17-126-s, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Plaskoň v septembri 2017. 
 
     Štúdia bola prerokovaná a pripomienkovaná dotknutými orgánmi, dotknutými 
právnickými osobami a verejnosťou, v čase od 18.07.2017 do 17.08.2017 bola zverejnená 
miestne obvyklým spôsobom, na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta. Vyhodnotenie 
stanovísk a pripomienok je súčasťou predkladaného materiálu. Akceptované pripomienky sú 
zapracované do čistopisu urbanistickej štúdie. 
 
     Dňa 04.09.2017 bola urbanistická štúdia prerokovaná v Komisii pre rozvoj mesta 
a životného prostredia, komisia súhlasí s predloženým návrhom UŠ. 
 
     Prerokovaná urbanistická štúdia bude podkladom pre následné konania pred stavebným 
úradom (územné rozhodnutia, stavebné povolenia). 


