
3. Zdôvodnenie stavby a charakteristika územia 

Zdôvodnenie stavby 

Dôvod rekonštrukcie 
Hlavným zámerom investora je kompletná rekonštrukcia jestvujúceho objektu so zmenou využitia 

účelu stavby v súlade s platným územným plánom obce Sereď a jeho regulatlvmi. Momentálna funkcia 
(polyfunkcia) a technický stav objektu už nedokáže naplňať súčasné potreby lokality, jej obyvateľov 
a majiteľov objektu. Na parcele sa v súčasnosti nachádza stavba v nevyhovujúcom technickom stave, 
ktorá neplní žiadnu funkciu. Objekt je v momentálnom stave nevhodný na ďalšie užívanie a o nájom 
priestoru nie je dlhodobo záujem, ani pri požadovanej výške nájmu pod úrovňou lokálneho priemeru. 

Dôvod zmeny využitia 
Súčasná funkcia objektu je občianska vybavenosť o ktorú nie je dlhodobo v lokalite záujem. 

V nadväznosti na práve realizované a plánované investlcie v bllzkom okoli je predpoklad nedostatku 
voľných bytov. Zo záväznej časti platného územného plánu: 

Rozvojové ciele mesta boli schválené v zadanl pre územný plán pre predpokladaný počet 17 250 
obyvateľov mesta v roku 2025 a pre dosiahnutie obývanosti 2,3 obyvateľa/1 byt bude do roku 2025 
potrebný celkový počet 7500 trvale obývaných bytov, t.j. pri zachovaní súčasného podielu neobývaných 
bytov je do roku 2025 potrebné postaviť približne 1100 bytov. Na základe doterajšieho vývoja 
predpokladáme, že k cieľovému roku 2025 budú niektoré obytné lokality len rozostavané, preto bolo v 
súlade so zadaním potrebné pripraviť obytné plochy väčšie o primeranú urbanistickú rezervu. 

Charakteristika pozemku a najbližšieho okolia - súčasný stav 

Stavba sa nachádza parcele číslo C 436. okr. Galanta, k.ú. Sereď, LV 1823. Jedná sa o zastavanú 
plochu a nádvorie. Na pozemku je postavená budova so súpisným číslom 3018. Pozemok je umiestnený 
v zastavanom území obce. 

Na parcele sa v súčasnosti nachádza jednopodlažná stavba v nevyhovujúcom technickom stave. Funkcia 
objektu bola občianska vybavenosť rôzneho zamerania. Objekt je v momentálnom stave nevhodný na 
ďalšie užívanie a o nájom priestoru nie je záujem ani pri požadovanej výške nájmu pod úrovňou 
lokálneho priemeru. 

Predmetná parcela sa nachádza v lokalite hromadnej bytovej výstavby a túto funkciu chce navrhovaná 
zmena funkcie prevziať. 

Pozemok je rovinatý a zastavaný na celej svojej ploche. Bezprostredne za objektom sa nachádza 
trávnatá plocha so stromami, ktoré nebudú výstavbou ohrozené a nie je potrebný ich výrub. Za touto 
plochou sa nachádza komunikácia s kolmým parkovaním a líniový bytový dom so šiestimi nadzemnými 
podlažiami. Zo severovýchodnej strany sú individuálne prizemné garážové bunky, ktoré sú podľa 
územného plánu v lokalite neprípustné. Z juhozápadnej strany je umiestnená ďalšia prizemná garážová 
bunka. Zo severozápadnej strany (naproti objektu) je umiestnené vonkajšie parkovanie (11 miest), ktoré 
ostane zachované. Parkovacie miesta sa v rámci rekonštrukcie označia vodorovným dopravným 
značením a pribudnú ďalšie (8 miest) v rámci objektu. Cez cestu sa nachádza pás zelene a chodník pre 
peších. Komunikácia je zároveň hranicou funkčnej plochy územného plánu. Za touto hranicou sa 
nachádza zóna s individuálnou bytovou výstavbou. 

Základy, inžinierske siete a parkovanie pre verejnosť pred objektom sa snaží riešená architektonická 
štúdia rešpektovať a zachovať. 
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Najbližšie bytové domy sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 30 metrov. Najbližší bytový dom je vo 
vzdialenosti cca 15 metrov. 

Limity vychádzajúce z platného územného plánu 

Stavba sa nachádza na časti parcely, ktorá sa nachádza na funkčnom kóde BH-04 

Z textovej časti územného plánu Serede je pre danú funkciu záväzné nasledovné: 

BH-04 - Plocha existujúcej hromadnei bvtovej vŕstavbv 
Hlavná funkcia- obvtná. vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej 
vybavenosti 

Rozvojové ciele mesta boli schválené v zadaní pre územný plán pre predpokladaný počet 17 250 
obyvateľov mesta v roku 2025 a pre dosiahnutie obývanosti 2,3 obyvateľa/1 byt bude do roku 2025 
potrebný celkový počet 7500 trvale obývaných bytov, t.j. pri zachovanf súčasného podielu neobývaných 
bytov je do roku 2025 potrebné postaviť približne 1100 bytov. Na základe doterajšieho vývoja 
predpokladáme, že k cieľovému roku 2025 budú niektoré obytné lokality len rozostavané, preto bolo v 
súlade so zadanlm potrebné pripraviť obytné plochy väčšie o primeranú urbanistickú rezervu. 

Z uvedeného vyplýva, že funkcia navrhovanej rekonštrukcie je v súlade so záväznými predpismi 
z územného plánu Serede v danej lokalite. 

4. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

Navrhovaná stavba je bytový dom chodbového typu. Má štyri nadzemné a jedno ustúpené strešné 
podlažie. Počet parkovacích miest je 19. Počet bytov je 17. 

Konštrukčný systém je kombinovaný železobetónový skelet s keramickým výplňovým murivom 
a priečkami. Výplne otvorov sú z termoizolačných plastový profilov s izolačným trojsklom. Fasa'da je 
zateplená fasádnym polystyrénom hrúbky 160mm a splňa teplotechnické normy platné od roku 2021. 
Strecha je plochá s izoláciou proti vode z mPVC a tepelnou izoláciou z polystyrénu hrúbky 200mm. 
Zakladanie sa bude bližšie špecifikovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Zámer je využiť 
jestvujúce základy do maximálnej možnej miery. 

Na prízemí bytového domu sa nachádza hlavný vstup pre obyvateľov so zázemim pre upratovačku. 
Hlavné komunikačné jadro je vybavené dvojramenným schodiskom a bezstrojovňovým komfortným 
výťahom. Vedľa vchodu je vjazd o krytých prízemných parkovacich miest (8). V severnej časti sa 
nachádza technická miestnosť na kotolňu a elektromery. Stojisko kontajnerov je včlenené do hmoty 
objektu a netvor! tak klasický nevkusný prvok vo verejnom priestore. Pre obyvateľov je prístup suchou 
nohou cez garáž. Zber OLO je zabezpečený prístupom z priamo z Pažitnej ulice. 

Na druhom až štvrtom poschodí sa nachádza po 5 bytových jednotiek. Všetky majú dve obytné izby, 
samostatné wc, kúpeľňu a stavebne oddeliteľný kuchynský kút. Celková výmera bytu je do 60 m2

• Byty 
orientované na severozápad majú balkóny s plochou do 5m2

. 

Na piatom ustúpenom podlaží sú dve bytové jednotky s dvoma obytnými izbami, samostatnou kúpeľňou a 
wc. Byty majú samostatný sklad na exteriérový nábytok, pristupný z terasy. Terasy sú pochôdzne 
s nášfapnou vrstvou z drevených dosiek. 
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5. Dopravné napojenie, technické napojenie a statická doprava 

Dopravné napojenie 
Výstavba objektu nevyžaduje budovanie novej dopravnej infraštruktúry. Vjazd do prízemných 
parkovacích miest je priamo z komunikácie Pažitná. Zvýšenie dopravnej intenzity o 6 vozidiel denne 
nemôže spôsobiť zahltenie ani zmenu prejazdnosti priľahlých komunikácii a križovatiek. 

Technické napojenie 
V okolí navrhovanej stavby sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske siete. Tento predpoklad vychádza 
z faktu, že aj súčasný objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Kúrenie bude teplovodné 
s doskovými telesami umiestnenými pod parapetom. Príprava TUV bude v samostatnej plynovej kotolni 
na prízemí v samostatne vyčlenenej miestnosti. Ich kapacity sa overia v ďa lš ích stupňoch projektovej 
dokumentácie. 

Statická doprava 
Požiadavky podľa STN 73 6110/Z2 a potreba objektu: 

N = 1, 1 X Oa+ 1, 1 X Po X kmp X kd 
Oa= 17x1= 17 
Pa= O 
Kmp = 1,0 
Kl= 1,2 

N = 1,1X17+1,1X0X1X1,2 = 18,7 

Z návrhu odstavných a parkovacích stojísk vyplýva potreba 19 miest. V objekte je navrhnutých 19 
miest. Nonna STN 73 6110 I Z2 je naplnená na 100 %. Všetky parkovacie miesta sú navrhnuté pre 
vozidlá kategórie 01 s minimálnym rozmerom miesta 2,4 x 4,5 metra. 

6. Plošné bilancie navrhovanej stavby 

Prevládajúca 
Podlažie 

funkcia 

5.NP Bývanie 
4.NP Bývanie 
3.NP Bývanie 
2.NP Bývanie 
1.NP Parkovanie 
Suma 

Prevládajúca funkcia 
Celková úžitková plocha 
Celková podlažná plocha 
Počet bytov 
Počet parkovacích miest 

Užitková plocha 
Podlažná 

Byty 
Parkovanie 

interiér 

225,93 
225,93 

117,84 
245,27 
245,27 
245,27 

853,65 

Bývanie 
1491,40 
1886,72 
17 
19 

Byty 
exteriér 
80,83 
13,83 
13,83 
13,83 

122,32 

m2 
m2 

Ostatné 

69,61 
50,61 
50,61 
50,61 
68,06 

289,50 

Spolu plocha 

268,28 369,18 
309,71 393,27 
309,71 393,27 
309,71 393,27 
293,99 337,73 
1491,40 1886,72 

(dvojizbových bytov) 
(01) 
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