
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
       
     Dňa 28.06.2018 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  
doručená žiadosť spoločnosti WHITEWINE s.r.o. Bratislava o obstaranie zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Sereď.  
     Predmetom žiadosti sú pozemky parc. č. 3581/1, 3581/7 k. ú. Sereď, ktoré sú podľa ÚPN-
M Sereď súčasťou polyfunkčnej plochy občianskej vybavenosti, výroby a skladov – 
existujúca, označenej funkčným kódom OVV-8.  
Pre funkčnú plochu OVV-08 sú podľa ÚPN-M Sereď stanovené nasledovné regulatívy: 
• funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, 
• iné funkcie sú neprípustné, 
• neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky 
• v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať 

obmedzenia vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
• výška objektov max.3 nadz. podlažia, max. 10 m nad úroveň nivelety priľahlej 

komunikácie, 
• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch 
• jednotlivých zariadení a prevádzok; 
• nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zeleň 
 
    V rámci zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď navrhovateľ požaduje, aby uvedená plocha 
bola zaradená medzi plochy hromadnej bytovej výstavby (BH).  
K žiadosti predložil štúdiu navrhovaného bytového domu. 
  
     Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi navrhuje, aby 
funkčná plocha, ktorá je v ÚPN-M Sereď označená ako OVV-8 - občianska vybavenosť, 
výroba a sklady, bola v územnoplánovacej dokumentácii zmien a doplnkov riešená ako 
zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania formou viacpodlažnej bytovej výstavby. 
 
    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

