
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
     Dňa 24.08.2018 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  ktorý 
garantuje komunálne záujmy, doručená žiadosť AXA Projekt s.r.o., Mierové námestie  3165/5, 
924 01 Galanta v zastúpení objednávateľa DevelOP s.r.o. , 925 55 Vinohrady nad Váhom č. 
695 o vydanie súhlasu k  Zadaniu Urbanistickej štúdie pre lokalitu OV-10 - Sereď v súlade 
s ustanovením  § 4 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  
 
Zadanie urbanistickej štúdie vyhotovil Ing. arch.  Štefan Müller autorizovaný architekt. 
Zadanie urbanistickej štúdie je spracované v súlade so záväznou časťou Územného plánu 
mesta Sereď (ÚPN-M Sereď), rešpektuje záväzné regulatívy vyplývajúce z ÚPN-M Sereď. 
 
Účelom obstarania urbanistickej štúdie je spodrobnenie územného plánu, vyriešenie 
urbanisticko-architektonických a územno-technických problémov v území, ktoré je podľa 
ÚPN-M Sereď označené funkčným kódom OV-10. Územie sa nachádza v centrálnej mestskej 
zóne, ohraničené je ulicami Nám. slobody, ul. SNP, Kúpeľné námestie, Pekárska ulica, Nám. 
republiky, ul. M.R.Štefánika. 
 
Urbanistická štúdia bude podkladom pre stanovenie regulatívov využitia územia a podkladom 
pre ďalšiu projektovú prípravu (dokumentácia pre územné rozhodnutie) a rozhodovanie 
stavebného úradu. 
 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi odporúča vydať súhlas 
k predloženému zadaniu urbanistickej štúdie a s obstaraním urbanistickej štúdie 
v predloženom rozsahu za splnenia týchto podmienok: 
1. Urbanistická štúdia bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď. 
2. Urbanistická štúdia bude vypracovaná podľa § 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii oprávnenou osobou. 
3. Urbanistická štúdia bude obstaraná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na 

obstarávanie ÚPP a ÚPD. 
4. Návrh urbanistickej štúdie bude prerokovaný s dotknutou verejnosťou, dotknutými 

orgánmi a správcami verejného technického vybavenia územia za súčinnosti mesta. 
5. Návrh urbanistickej štúdie so zapracovanými pripomienkami a stanoviskami 

z prerokovania spolu s vyhodnotením uplatnených pripomienok a stanovísk bude 
predložený na prerokovanie a odsúhlasenie Mestskému zastupiteľstvu v Seredi. 

6. Urbanistická štúdia bude podkladom pre spracovanie následných stupňov projektovej 
dokumentácie potrebných pre konanie pred stavebným úradom.  

 
 
     Územný plán mesta Sereď v znení jeho zmien a doplnkov  je verejne prístupný na 
webovom sídle mesta na adrese:  https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
OV-10; plocha občianskej vybavenosti - existujúcej 
• funkcia - plocha občianskej vybavenosti, vrátane verejnoprospešnej vybavenosti (mestský 

úrad), 
• doplnková funkcia - bývanie v obmedzenom rozsahu s umiestnením mimo prízemia budov v 

uličných priečeliach, 

https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta


• neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, 
• rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v registri 

nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (meštiansky dom, Nám. 
slobody 

• pred začatím výstavby je potrebné podrobné riešenie územia územným plánom zóny, resp. 
urbanistickou štúdiou, 

• v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejné priestory (pešie a automobilové 
komunikácie, verejné priestranstvá a verejnú zeleň) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, 

• vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, rešpektovať prevládajúci charakter 
prostredia a zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech), rešpektovať 
dominantu kostola - max. výška stavieb je 2 nadzemné podlažia + podkrovie, zachovať 
drobnú mierku stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúlaďovať architektonické riešenie 
všetkých stavieb na funkčnej ploche, 

• kapacity zariadení občianskej vybavenosti a rozsah bývania sú obmedzené disponibilnou 
kapacitou odstavných plôch pre motorové vozidlá (pri zvyšovaní kapacity je potrebné preukázať 
zabezpečenie odstavných plôch); 

 
 


