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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
       
     Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
jeho zmien a doplnkov obec pri výkone samosprávnych funkcií obstaráva a schvaľuje 
územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón.  
 
     Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 
zabezpečuje obstaranie  územnoplánovacej dokumentácie obce „Územný plán mesta Sereď, 
Zmeny a doplnky č.4/2018“.  
 
     Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č. 4/2018 územného plánu mesta je zmena 
záväzných regulatívov funkčného využívania a priestorového usporiadania funkčnej plochy 
TV-4 tak, aby bolo umožnené jej pričlenenie k priľahlému obytnému územiu s hromadnou 
bytovou výstavbou BH-07, vypustenie plochy VPS č.41 - "Kotolňa Vonkajší rad" zo zoznamu 
verejnoprospešných stavieb v územnom pláne mesta a spresnenie záväzných regulatívov pre 
plochy výroby a skladov. Riešeným územím Zmien a doplnkov č.4/2018 Územného plánu 
mesta Sereď je pozemok bývalej kotolne na západnej strany ulice Vonkajší rad. V súčasnosti 
platnom územnom pláne mesta je označená kódom TV-4. Plocha je v katastrálnom území 
Sereď, v zastavanom území k 1.1.1990. V zmysle platného územného plánu mesta patrí 
riešené územie do urbanistického obvodu UO.2. Vzhľadom k potrebe spresniť záväzné 
regulatívy, sú riešeným územím Zmien a doplnkov č.4/2018  zároveň aj plochy výroby a 
skladov (existujúce aj navrhované). 

 
     Návrh Zmien a doplnkov č.4/2018 Územného plánu mesta Sereď je v súlade so Zadaním 
pre územný plán mesta, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 
226/2012 zo dňa 06.11.2012. 
 
      Návrh územnoplánovacej dokumentácie  je vypracovaný v zmysle § 30 a § 31 stavebného 
zákona a vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej 
dokumentácie bol prerokovaný podľa §  22 stavebného zákona  V čase od 24.04.2018 do 
28.05.2018 bol vystavený na nahliadnutie na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného 
plánovania a stavebného poriadku pre verejnosť. Návrh bol zverejnený na internetovej stránke 
mesta Sereď. Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb sú akceptované 
a zapracované v čistopise. Tie pripomienky, ktoré mali informatívny charakter boli 
vyhodnotené zobratím na vedomie. Verejnosť pripomienky k návrhu nepodala. 
 
      Na základe výsledku prerokovania návrhu bol zhotoviteľom územnoplánovacej 
dokumentácie vyhotovený čistopis so zapracovanými pripomienkami a stanoviskami v súlade 
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok k návrhu. 
 
     Listom zo dňa 20.06.2018 Mesto Sereď požiadalo Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ako príslušný orgán územného 
plánovania,  o preskúmanie súladu návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 
mesta Sereď – Zmeny a doplnky č.4/2018“ podľa § 25  stavebného zákona. 
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      Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky vydal dňa 04.07.2018 pod č. 
OÚ-TT-OVBPI-2017/023392/Há stanovisko z procesu preskúmania návrhu podľa § 25  
stavebného zákona, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Sereď schváliť 
predložený návrh zmien a doplnkov ÚPD mesta Sereď. 
 
     Záväzná časť územného plánu bude vyhlásená  všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Sereď, ktorým sa mení VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď, v znení VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016 a VZN č. 
5/2017. 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Sereď je vypracované v súlade s ustanovením § 13 v spojitosti s § 27 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 6 
a 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli 
Mesta Sereď a na  internetovej stránke mesta v súlade s ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
     Dňa 19.07.2018 bol na Mestský úrad v Seredi doručený list spoločnosti BRUTTO, s.r.o.,  
Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 44 533 870 v zastúpení konateľom Ing. Mariánom 
Sidorom, CSc. – zásadná pripomienka k návrhu VZN... Pripomienka je  súčasťou 
predkladaného materiálu.  
 
    K obsahu predloženej pripomienky oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
uvádza: 
- Predložená pripomienka sa týka predmetu návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ku 
ktorému bola verejnosť oprávnená podať pripomienky podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona 
v lehote na to určenej a to čase od 24.04.2018 do 28.05.2018. V predkladanému návrhu VZN 
je možné uplatniť stanovisko týkajúce sa jeho formálnej stránky, nie obsahovej, ktorá vyplýva 
z prerokovanej územnoplánovacej dokumentácii. 
- Doplnenie regulatívu do záväznej časti Územného plánu mesta Sereď vyplynulo len ako 
potreba na spresnenie regulatívov na plochách výroby a skladov, tak ako je uvedené v ÚPN-M 
Sereď ZaD č.4/2018 a to na základe výstupu z verejného zhromaždenia obyvateľov mesta 
Sereď k prerokovaniu žiadostí o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď, 
predmetom ktorých je najmä zmena funkčného využívania územia pre ubytovne na území 
mesta Sereď, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.02.2018. 
- Podľa záväznej časti Územného plánu mesta Sereď, časti C.1.1 Všeobecné záväzné 
regulatívy bod (1) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia  písm. b) je záväzné rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby – 
hlavná funkcia je prvoradá a určujúca, doplnkové funkcie sú prípustné v rozsahu, 
neobmedzujúcom hlavnú funkciu. Pre plochy funkčne určené ako plochy výroby a skladov – 
existujúce a navrhované, označené funkčným kódom V-20, V-21 platia 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, 
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• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch 
jednotlivých zariadení a prevádzok; 

Ubytovanie, ako nevýrobná služba na plochách výroby a skladov  nie je v súlade so záväznou 
časťou Územného plánu mesta Sereď, ktorá bola vyhlásená VZN č.7/2015 v znení jeho zmien 
a doplnení VZN č.5/2016, VZN č.6/2016 a VZN č. 5/2017. 
Podľa záväzných regulatívov pre funkčné plochy V-20, V-21 je prípustná funkcia občianskej 
vybavenosti v rozsahu výrobné služby, veľkoobchod a pod. Územný plán mesta Sereď  
stanovenými zásadami a regulatívmi určuje rešpektovať hlavnú funkciu, ktorá je prvoradá a 
určujúca a z uvedeného dôvodu na plochách výroby a skladov s ohľadom na existujúce  
výrobné areály a technologické zariadenia resp. budúce možné výrobné prevádzky nemožno 
ovplyvniť hlavnú funkciu na funkčnej ploche t. j. výrobu a sklady doplnkovou prípustnou 
funkciou nevýrobných služieb ako je ubytovanie a tým znížiť prípustné limity využívania 
územia pre výrobu a sklady. Preveriť túto funkciu v území je možné formou zmien 
a doplnkov územného plánu. 
Podľa záväznej časti Územného plánu mesta Sereď časti C.1.1 Všeobecné záväzné regulatívy 
bod (3) Zásady a regulatívy na umiestnenie občianskeho vybavenia územia, písm. a) 
ubytovanie patrí do komerčnej vybavenosti, ktorú tvoria zariadenia malooobchodu, verejného 
stravovania a ubytovania, výrobné a nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v 
ostatných odvetviach (zdravotníctvo, sociálne služby a pod.). Tieto funkcie je možné 
umiestniť na plochách, ktoré sú označené ako plochy občianskej vybavenosti (OV) alebo 
polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti, výroby a skladov (OVV). 
 
     Uloženie územnoplánovacej dokumentácie bude vykonané podľa § 28 stavebného zákona.  


