
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
       
     Dňa 23.05.2018 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  
doručená žiadosť Márie Javorovej o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Sereď. Predmetom žiadosti je pozemok vo vlastníctve Ivana Javora a Márie Javorovej parc. č. 
2362/2 k. ú. Sereď. Pozemok je podľa ÚPN-M Sereď funkčne určený ako plochy výroby a 
skladov - existujúce a navrhované, označené funkčným kódom V-13. Pozemok sa nachádza 
v urbanistickom obvode č. 5, na ul. Kasárenskej. 
 
Pre funkčnú plochu V-13 sú podľa ÚPN-M Sereď stanovené nasledovné regulatívy: 
• hlavná funkcia výroba a sklady 
• prípustná funkcia – občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.) 
• iné funkcie sú neprípustné, 
• neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky, 
• v ochrannom pásme dráhy železničných vlečiek rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce 

z platných právnych predpisov, 
• na ploche V-13 v prípade výrobnej prevádzky, ktorej charakter nevylučuje možné 

negatívne vplyvy na obytné prostredie, vysadiť pri kontaktných líniách z vnútornej strany 
výrobných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a 
ihličnatá drevinná vegetácia), 

• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 
• prevádzok; 
• vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivých areáloch 
 
    Navrhovateľka požaduje, aby zmenou Územného plánu mesta Sereď bol pozemok 
parc. č. 2362/2 k. ú. Sereď funkčne určený na bývanie formou rodinných domov  
(pričlenený k susednej ploche BI-44). 
 
   V prípade schválenia predloženej žiadosti oddelenie územného plánovania a stavebného 
poriadku MsÚ v Seredi odporúča zmeny a doplnky územného plánu riešiť s prihliadnutím na 
potrebu funkčného usporiadania aj susedných pozemkov z dôvodu celistvosti územia 
navrhovaného na zmenu funkcie. 
 
    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 podľa § 2a stavebného zákona  
• 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

