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A. Identifikačné údaje 

Názov štúdie: Urbanistická štúdia pre lokalitu OV-10 Sereď 

Lokalita: Sereď 926 01 , okres Galanta, Trnavský kraj, k. ú. Sereď, urbanistický obvod OV - 1 O 

Objednávateľ: DevelOP s.r.o., Vinohrady nad Váhom 695, 925 55 

Spracovateľ: AXA Projekt s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta, tel.: +421(0)915 722 743, 
e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk, 
zodpovedný projektant: Ing. arch. Štefan MOLLER, č. opr. AA 1036 

Osoba poverená obstarávaním: 
Ing. Miriam Károlyiová, Galanta 924 01 , odborne spôsobilá na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon), registračné číslo preukazu OS: 339 

Príslušný orgán územného plánovania podľa§ 4 ods. 3 stavebného zákona: 
Mesto Sereď 
Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
Sereď 92601 

Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie lokality OV-10 v meste Sereď, je vypracované v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. 

B. Hlavné ciele a úlohy 

Urbanistická štúdia sa bude obstarávať z podnetu záujemcu o investičnú výstavbu v danej lokalite, 
pričom pri jej obstarávaní sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych 
predpisov a územného plánu mesta Sereď. 

Urbanistická štúdia zóny OV 1 O v meste Sereď sa spracováva za účelom spodrobnenia Územného 
plánu mesta Sereď, na riešenie špecifických územno-technických a urbanisticko-architektonických 
problémov a riešenie dopravnej a technickej vybavenosti v predmetnej lokalite. Keďže platný územný plán 
mesta Sereď, vzhľadom na hfbku spracovania a použitú mierku grafického zobrazenia, nie je dostatočným 
nástrojom pre reguláciu zástavby, je vypracovanie urbanistickej štúdie, ako podrobnejšieho nástroja 
regulácie využitia a usporiadania územia, nevyhnutné. 

Použitie územnoplánovacieho podkladu bude slúžiť na ďalšie usmerňovanie investičnej činnosti a 
pre územné rozhodovanie v lokalite OV 1 O. 

Pri riešení UŠ ide predovšetkým o: 

. zosúladenie komplexného rozvoja územia s koncepčnými dlhodobými zámermi mesta Sereď a 
konkrétnymi investično-podnikateľskými aktivitami , 

. potrebu prispôsobiť tieto aktivity novému charakteru územia, 

. zosúladenie individuálnych a verejných záujmov v kontexte vymedzených vlastníckych vzťahov k 
pozemkom, 

. zvýšenie intenzity zástavby v riešenom území, v súlade s funkčným využitím plôch v zmysle ÚPN mesta 
Sereď 

. návrh dopravného napojenia navrhovaných objektov vrátane inžinierskych sietí pre riešenú lokalitu. 
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Urbanistická štúdia pre lokalitu OV - 1 O bude po prerokovaní podľa príslušných ustanovení zákona 
č.50/1976 a Vyhlášky č.55/2001 Z. z. a schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď v zmysle § 4 
Zákona č.369/1990 zb. v znení noviel použitá: 

. na overenie dopravného napojenia navrhovaných obslužných komunikácii tak, aby predmetná lokalita bola 
navrhnutá v rámci pripojenia na nadradený komunikačný systém v súlade s STN EN 73 611 O Projektovanie 
miestnych komunikácií, 
. na určenie regulatívov a podmienok výstavby nadzemných objektov a dopravnej infraštruktúry, 
. ako koncepcia rozvoja ďalšej výstavby v riešenom území, 
. bude môcť byť použitá ako územnoplánovacf podklad pre vydanie Územného rozhodnutia v súlade s § 
37 Zákona č.50/1976 v znení noviel (Stavebný zákon), 

. zároveň bude podkladom pre obstarávanie ďalších územnoplánovacích podkladov pre riešenú a 
pre koordináciu jednotlivých podkladov vo vymedzenom území. 

Hlavnými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie je ustanoviť na vymedzenom území: 

. zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, 
stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, 

. zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a 
zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, 

. zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické 
vybavenie územia, 

. zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, 

. umiestnenie zelene na jednotlivých pozemkoch, 

. vecnú a časovú koordináciu novej výstavby. 

C. Požiadavky z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie 

V zmysle platného Územného plánu mesta Sereď, schváleného uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Sereď č. 192/2015 zo dňa 12.11.2015 a jeho záväznej časti , ktorá bola vyhlásená VZN 
č.7/2015 zo dňa 12.11.2015, riešené územie je v súčasnosti zaradené medzi .Plochy občianskej 
vybavenosti" (označenie OV - 10). 

Návrh Územného plánu mesta Sereď definuje pre riešené územie tieto regulatívy: 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY: 

(1) ZÁSADY A REGULATfVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA: 

a) sídlo bude rozvíjané ako súvisle urbanizovaný celok, vo voľnej krajine nevytvárať izolované zastavané 
plochy alebo samoty; 
b) rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby - hlavná funkcia je prvoradá a určujúca, 
doplnkové funkcie sú prípustné v rozsahu, neobmedzujúcom hlavnú funkciu; 
c) ako hlavnú pozdÍžnu kompozičnú os urbanistickej štruktúry mesta rozvíjať líniu, tvorenú ulicami Šintavská 
a M.R. štefánika; 
d) ako hlavnú priečnu os urbanistickej štruktúry rozvíjať líniu , vedúcu od železničnej stanice ku školským 
areálom na Kamenského ulici, ďalej cez Dolnomajerskú a Spádovú ulicu k Námestiu republiky 
s pokračovaním južným smerom okolo kostola sv. J. Krstiteľa, Gymnázia, Domu kultúry a mestskej tržnice k 
nábrežiu Váhu; 
e) zachovať, chrániť a skvalitňovať prostredie verejných priestranstiev a plôch verejnej zelene, vrátane 
zelených pásov ulíc; 
f) v architektonickom riešení stavieb nepoužívať historizujúce a cudzie regionálne prvky; 
g) pri osadzovaní stavieb (odstupy od hraníc pozemkov) rešpektovať platné právne predpisy (stavebný zákon 
č.50/1976 Zb. v platnom znení a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických podmienkach na 
výstavbu); 
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h) stavby, ktoré sa nachádzajú na územ[ s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd, je potrebné osádzať 
s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov; 
i) v prípade kontaktu obytných a rekreačných plôch s výrobnou funkciou, ktorej charakter nevylučuje možné 
negatívne vplyvy na obytné a rekreačné prostredie, vysadiť pri kontaktných líniách z vnútornej strany 
výrobných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a ihličnatá drevinná 
vegetácia); 

(2) ZÁSADY A REGULATfVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU BÝVANIA (OBYTNÉ ÚZEMIA, ZMIEŠANÉ 
ÚZEMIA S BÝVANfM): 

a) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 50 % z celkovej výmery obytných plôch s 
hromadnou bytovou výstavbou a polyfunkčných plôch s bývaním vo všetkých urbanistických obvodoch mesta 
s výnimkou urbanistického obvodu U0.1 (centrálna mestská zóna), v U0.1 nie je podiel zastavaných a 
spevnených plôch obmedzený; 
b) podiel zastavaných nesmie prekročiť 40 % z celkovej výmery pozemkov rodinných domov, podiel zelene 
musi byť min. 40 % z výmery pozemku; 
c) pre obyvateľov obytných územ[ a zmiešaných území s bývaním zriaďovať základnú športovú a rekreačnú 
vybavenosť vo vyhovujúcej dochádzkovej vzdialenosti (malé deti 400 m , mládež a dospelí 800 m), 
vybavenosť doplniť verejnou zeleňou a miestami pre sociálny kontakt obyvateľov; 

d) v obytnom území je neprípustné umiestnenie hospodárskych stavieb v uličnej čiare; 
e) na plochách súvislej obytnej zástavby vylúčiť intenzívny drobnochov, chov kožušinovej zverí, hospodársky 
chov rýb a veľkých hospodárskych zvierat; 
f) pre rozvoj bývania v kontakte s dopravnými trasami, územiami výrobných prevádzok ako aj s územiami, 
určenými na rozvoj výroby, občianskej vybavenosti a polyfunkčnými plochami s výrobou a občianskou 
vybavenosťou , je potrebné zhodnotenie hlukových pomerov v území, určenom na bývanie. V prípade, že 
zhodnotenie preukáže prekročenie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa platných právnych 
predpisov, je potrebné navrhnúť a realizovať účinné opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov na 
bývanie. Pre rozvoj bývania v kontakte s existujúcimi výrobnými areálmi je potrebné 

(3) ZÁSADY A REGULATÍVY NA UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA: 

a) občianskou vybavenosťou sú rôzne druhy zariadení v území, ktorých prevádzkou sa zabezpečuje 
poskytovanie služieb obyvateľom a návštevníkom obce : 
Nekomerčnú (verejnoprospešnú) vybavenosť tvoria zariadenia školstva, kultúry, telovýchovy a športu, 
zdravotníctva (čiastočne - štátne zariadenia), sociálne služby, verejná správa. 
Komerčnú vybavenosť tvoria zariadenia malooobchodu, verejného stravovania a ubytovania, výrobné a 
nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v ostatných odvetviach (zdravotníctvo, sociálne služby 
a pod.) 
b) pri jednotlivých druhoch verejnoprospešných stavieb rešpektovať umiestnenie, určené územným plánom; 
c) základnú vybavenosť umiestňovať v rámci plôch, určených pre občiansku vybavenosť, polyfunkčné plochy 
s funkciou vybavenosť - bývanie, polyfunkčné plochy s funkciou rekreácia - bývanie a v obytnom území; 
e) komerčnú vyššiu a špecifickú vybavenosť, prevádzky výrobných služieb a vybavenosť s vyššími plošnými 
a objemovými nárokmi umiestňovať v území, určenom pre funkciu občianska vybavenosť a v polyfunkčnom 
území výroba - občianska vybavenosť; 
f) zariadenia občianskej vybavenosti prednostne umiestňovať pozdÍž hlavných peších a kompozičných osí; 
d) pri umiestnení vybavenosti v obytnom a funkčne zmiešanom území rešpektovať výškové zónovanie a 
mierku okolitého prostredia; 
e) odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení 
občianskej vybavenosti; 
f) pri zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a bývania je potrebné pred umiestnením podnikateľských 

aktivít do tohoto územia zhodnotiť vplyv prevádzky na životné prostredie vrátane hluku a vibrácií a preukázať, 
či vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné hodnoty, určené právnymi predpismi pre vonkajšie a 
vnútorné prostredie budov. 

(4) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU VÝROBY A SKLADOV: 
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a) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 70 % z celkovej výmery plôch výrobných 
areálov, plochy zelene majú tvoriť min. 30 % z ich celkovej výmery ; 
b) pri umiestňovaní podnikateľských aktivít je potrebné zhodnotiť vplyv zvýšenej dopravnej záťaže a vplyv 
prevádzky na zložky životného prostredia vrátane hluku a vibrácií vo vzťahu k územiu, určenému na bývanie, 
oddych a rekreáciu. V prípade prekročenia limitných hodnôt pre hluk a vibrácie je potrebné navrhnúť účinné 
opatrenia. 

(5) ZÁSADY A REGULATÍVY RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA: 

a) rešpektovať komunikačnú kostru, navrhnutú v územnom pláne mesta a v nadradenej územnoplánovacej 
dokumentácii (ÚPN-R Trnavský samosprávny kraj); 
b) v prípade výstavby na plochách juhozápadne od cesty R1 dobudovať existujúce neúplné mimoúrovňové 
križovatky (napájajúce mesto Sereď na R1) tak, aby zabezpečovali priame pripojenie nových výrobných 
plôch na cestu R1 ; 
c) chrániť územie pre navrhované automobilové komunikácie a rešpektovať navrhované kategórie 
mestských komunikácií; 
d) chrániť územie pre navrhované pešie a cyklistické komunikácie; 
e) chrániť územie pre navrhované zastávky hromadnej dopravy, verejné odstavné a parkovacie plochy pre 
motorové vozidlá; 
t) uvažované úpravy mimoúrovňových križovatiek je potrebné riešiť na základe dopravnoinžinierskych 
podkladov, posúdenia dopravnej výkonnos ti križovatiek, v súlade s platnými STN a TP v samostatných 
projektových dokumentáciách. Návrhy úprav križovatiek odsúhlasiť so správcom ciest; 
g) pre navrhované nové dopravné trasy v kontakte s obytným prostredím vypracovať akustické štúdie; 
h) v prípade navrhovaných komunikácií, ktoré zasahujú do existujúcich zavlažovacích zariadení, je potrebné 
realizáciu navrhovaných komunikácií riešiť tak, aby zostala zachovaná funkčnosť zavlažovacích zariadení 
na poľnohospodárskej pôde, 
i) v novonavrhovaných obytných a výrobných územiach vyčleniť pre komunikácie dostatočne široké koridory, 
umožňujúce výsadbu uličnej zelene a bezkolízne umiestnenie sietí technickej infraštruktúry, 
j) rešpektovať jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR, zachovať ich dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru 
mesta; 

(6) ZÁSADY A REGULATÍVY RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA: 

a) rešpektovať ochranné pásma existujúcich a navrhovaných sietí technickej infraštruktúry a vodných tokov 
v území; 
b) územne chrániť koridory a plochy existujúcich a navrhovaných trás a zariadení inžinierskych sietí (trasy 
komunikácií, vodovodov, kanalizácie, elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, plochy 
trafostaníc, čerpacích staníc odpadových vôd, prečerpávacích staníc pitnej vody a pod.); 
c) zásobovanie územia pitnou vodou riešiť napojením na existujúci verejný vodovod; 
d) rešpektovať diaľkový privádzač pitnej vody Galanta-Sereď DN 600 mm s vynechaním zeleného pásu nad 
potrubím v šírke 10 m ( 5 mod osi potrubia na každú stranu), prípadne zabezpečiť jeho prekládku v rámci 
vyvolaných investícií, 
e) dobudovať verejnú kanalizáciu na celom území mesta a následne zabezpečiť napojenie všetkých objektov 
do existujúcich a navrhovaných kanalizačných zberačov s čistením v existujúcej ČOV Dolná Streda, 
t) elektrické a telekomunikačné vedenia v zastavanom území realizovať ako podzemné - kábelové, 
g) navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť technicky riešené v zmysle platných 
STN (v súčasnosti STN 73 6822 . Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi"), 
h) v rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v 
území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej 
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente, 
i) v prípade navrhovaných zariadení technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, čerpacie stanice, 
trafostanica), ktorých trasy križujú podzemné závlahové potrubia alebo zasahujú do záujmového územia 
uvedených závlah, je potrebné realizáciu zariadení technickej infraštruktúr riešiť tak, aby zostala zachovaná 
funkčnosť zavlažovacích zariadení na poľnohospodárskej pôde. 

(7) ZÁSADY A REGULATÍVY NA ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT: 
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V súlade s ustanoveniami zákona č.49/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov (pamiatkový zákon) rešpektovať podmienky ochrany objektov, ktoré sú zapísané v registri 
nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. 

U objektov, ktoré sú súčasťou pamiatkového fondu, je potrebné rešpektovať podmienky ochrany 
objektov v súlade s ustanoveniami zákona č.42/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov. 

Pre zachovanie hodnôt prostredia historickej časti mesta je i významné zachovanie historickej 
zelene. 

V katastrálnych územiach mesta je evidovaná významná koncentrácia archeologických lokalít. Je 
preto pravdepodobné, že pri zemných prácach, spojených so stavebnou činnosťou v riešenom území dôjde 
k narušeniu archeologických nálezísk. V zmysle platných ustanovení pamiatkového zákona a stavebného 
zákona je preto potrebné rešpektovať povinnosť ohlásenia archeologického nálezu pri stavebnej činnosti a 
zemných prácach; Stavebník/investor je povinný pri každej stavbe, vyžadujúcej si zemné práce, v 
jednotlivýchstupňoch územného a stavebného konania vyžiadať od príslušného orgánu 
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k 
možnosti narušenia archeologických nálezísk. 

O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje príslušný pamiatkový úrad. V prípade 
záchranného archeologického výskumu vydá príslušný pamiatkový úrad rozhodnutie. 

Na ploche národnej kultúrnej pamiatky - parku a archeologického náleziska vodného hradu Šintava 
neumiestňovať ďalšiu zástavbu, okrem stavieb, ktoré boli Krajským pamiatkovým úradom Trnava doteraz 
povolené. 

Na ostatné nehnuteľné NKP sa vzťahuje ochrana, vyplývajúca z pamiatkového zákona č.49/2002 
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, dotýkajúca sa individuálnej ochrany 
vlastnej veci, ako aj ochrany, vyplývajúcej z povinnosti trvalého udržiavania vhodného prostredia kultúrnej 
pamiatky, podľa §-u 27 pamiatkového zákona, umožňujúceho využívanie a prezentáciu nehnuteľnej NKP 
spôsobom, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote. Cieľom ochrany je zachovanie špecifických hodnôt 
objektov NKP, ich jedinečnosti, ako aj hodnôt prostredia, v ktorom sú situované. Z §-14 pamiatkového zákona 
vyplýva povinnosť utvárať podmienky na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového 
fondu obce. 

V zmysle §27 ods.2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 
nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej 
pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou 
pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

(8) ZÁSADY A REGULATfVY OCHRANY A VYUŽIVANIA PRIRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PR[RODY 
A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY: 

a) v katastrálnom území obce rešpektovať územnú ochranu prírody a krajiny v súlade s požiadavkami, 
stanovenými pre jednotlivé stupne ochrany v zmysle zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; 
b) rešpektovať funkciu a chrániť vytypované prvky kostry ÚSES (územný systém ekologickej stability) -
navrhované prvky kostry ÚSES sú v územnom pláne vymedzené smerovo podľa spracovaného MÚSES 
(Miestny územný systém ekologickej stability). Presnú polohu, reálnu dižku a šírku, ako aj vegetačné 
zloženie prvkov je potrebné doriešiť vo vykonávacom projekte MÚSES, pričom pre regionálny biokoridor je 
potrebné vyčleniť pás krajinnej zelene (drevitá vegetácia, trvalé trávne porasty) v celkovej šírke 40 m, pre 
miestny biokoridor je potrebné vyčleniť pás krajinnej zelene v šírke min.1 O - 20 m, pre interakčný prvok v 
šírke 2 - 5 m; 
c) zachovať a chrániť plochy pramenísk, brehových porastov, prírodné zdroje využívať bez devastácie 
prostredia) pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu ponechať manipulačný pás v šírke 4 m od brehovej čiary 
vodných tokov, 
d) obmedziť aplikáciu chemických prostriedkov, používaných pri rastlinnej výrobe v blízkosti nových obytných 
zón, prvkov ÚSES a otvorených vodných plôch (herbicídy, desikanty, fungicídy, morforegulátory), 
e) záber biotopov, odstraňovanie nelesnej drevinnej vegetácie a vegetácie v zastavanom území mesta a 
ďalšie ujmy v oblasti ochrany bioty kompenzovať reálnymi opatreniami, najmä náhradnou výsadbou alebo 
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účelovou finančnou kompenzáciou, určenou na rozvoj mestskej zelene. Odstraňovanie krajinnej zelene, 
okrem nepôvodných druhov, povoľovať iba na základe dôkladne odôvodnených návrhov, 
f) projekty výsadby vegetácie pripravovať a povoľovať iba so zásadnou orientáciou na potenciálne pôvodné, 
domáce, v mieste sa vyskytujúce a stanovištným podmienkam vyhovujúce druhy rastlín, 
g) podporovať rozčlenenie veľkoblokov ornej pôdy na mozaiku maloblokových polí, medzí, úhorov, nelesnej 
drevinnej vegetácie, trvalých trávnych porastov a prirodzene podmáčaných plôch, 
h) obmedzovať fragmentáciu lužných lesov výstavbou ciest a súborov objektov na rekreáciu a šport a 
pripravovať budovanie náučných chodníkov a cyklotrás v medzihrádzovom priestore Váhu, 
ch) pri príprave a povoľovaní rozvojových zámerov vyžadovať od investora predložiť akceptovateľný návrh 
nakladania s vodami z povrchového odtoku s cieľom obmedziť ich neproduktívny odtok z územia a tak 
využívať retenčné kapacity krajiny; 

(9) ZÁSADY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY: 

a) zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov 
pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami, zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných 
plodín; 
b) podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na územiach, začlenených do územného systému 
ekologickej stability; 
c) poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu 
len na základe právoplatného rozhodnutia, vydaného v zmysle §-u 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy; 
d) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným 
situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie 
poľnohospodárskymi mechanizmami; 
e) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest 
na náklady investorov; 
f) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich 
hospodárne a účelné využitie na základe skrývky humusového horizontu; 
g) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred 
zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín; 
h) prípadne poškodenú priľahlú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady investora. 

(10) ZÁSADY UMIESTŇOVANIA REKLAMNÝCH STAVIEB: 

a) Reklamné stavby nesmú svojím umiestnením a vyhotovením narúšať krajinný ráz, siluetu a vzhľad mesta, 
ohrozovať verejnú bezpečnosť, poriadok a estetiku, zabraňovať rozhľadu na cestách a miestnych 
komunikáciách a na úrovňových križovatkách týchto komunikácií s celoštátnymi dráhami a vlečkami a nesmú 
nadmerne rušiť okolie, najmä obytné prostredie hlukom alebo svetlom, najmä prerušovaným svetlom. 
b) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať na národných kultúrnych pamiatkach, na stavbách slúžiacich 
kultovým a pohrebným účelom, na budovách škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, orgánov verejnej 
správy, policajných, armádnych , hasičských a záchranných zložiek a k nim patriacich zariadeniach vrátane 
oplotenia ich areálov, okrem zákonom určených a potrebných identifikačných a informačných zariadení 
týchto budov (miest) a ich súčastí, na a v blízkosti solitérnych a skupinových prvkoch ochrany prírody a 
krajiny, na pomníkoch, na pamätníkoch a pamätných tabuliach a v ich okolí, ak by tieto reklamné stavby 
mohli reálne a potenciálne obmedziť alebo znemožniť ich funkčné, vizuálne a priestorové vnímanie, 
prehliadnutie, alebo nejednoznačnú alebo nesprávnu identifikáciu. 
c) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať na mostoch, zábradliach a iných pevných zariadeniach určených 
na identifikáciu alebo súvisiacich s ochranou iných verejných a súkromných zariadení a bezpečnosťou 
prevádzky ciest, celoštátnych dráh a vodných tokov, stavieb a zariadení. 
d) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať v blízkosti optických a zvukových značiek a signálov, ktoré slúžia 
na riadenie a reguláciu cestnej, železničnej , vodnej a leteckej dopravy, od týchto značiek sa musia 
úpravou a farbou zreteľne odlišovať. 
e) V centrálnej mestskej zóne (CMZ), vymedzenou ulicami Šintavská, Námestie slobody, ul. M. R. štefánika, 
Námestie republiky, ul. SNP, ul. Parková, ul. Pekárska, Kúpeľné námestie je možné umiestniť len reklamné 
stavby s najväčšou informačnou plochou do 1,2 m2 a to na stfpy verejného osvetlenia a stf py trakčných 
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vedení ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie, maximálny počet reklamných stavieb 
na jednom stlpe sú dve stavby a na fasádu stavby za podmienky, že reklamná stavba obsahovo súvisí 
s prevádzkou umiestnenou v stavbe, na ktorej je reklamná stavba umiestnená. Ostatné 
reklamné stavby sa v CMZ nesmú umiestňovať. 
f) Reklamné stavby s informačnou plochou väčšou ako 15 m2 sa nesmú umiestňovať v zastavanom území 
mesta. 
g) Reklamné stavby umiestnené na stavbách sa musia prispôsobiť ich architektúre a nesmú rušiť základné 
členenie priečelia a strešného plášťa alebo jeho charakteristické detaily. 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY OV-10: 

Pre plochy označené funkčným kódom OV - 1 O sú záväzné časti Územného plánu mesta Sereď 
premietnuté do .Regulačného listu" z ktorého vyplývajú nasledovné regulatívy pre riešenie uvedených plôch: 

· funkcia - plocha občianskej vybavenosti , vrátane verejnoprospešnej vybavenosti (mestský úrad), 
· doplnková funkcia - bývanie v obmedzenom rozsahu s umiestnením mimo prízemia budov v uličných 
priečeliach, 

· 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 22), 
· 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 kapacíty je potrebné preukázať zabezpečenie 
odstavných plôch); 

O. Vymedzenie hraníc riešeného územia 

Kraj: Trnavský 
Okres: Galanta 
Obec: Sereď 
Katastrálne územie: Sereď 
Urbanistický obvod: OV - 1 O 

Mesto Sereď leží v okrese Galanta, Trnavský samosprávny kraj. 
Riešené územie o rozlohe 16.644 m2 (viď. výkres č.3 Riešené územie) - sa nachádza v centrálnej 

časti mesta Sereď , vo vnútrobloku záhrad, ohraničenom prevažne nízkopodlažnou zástavbou medzi ulicami 
M. R. štefánika, Pekárska, Kúpeľné námestie, Čepenská a Námestie Slobody. 

Zahŕňa pozemky C-KN č. 132/6, 132/5, 132/3, 661 /1 - E 661/1 , 132/3, 132/4 - E 659,658, 133 - E 
660, 657, 132/8, 132/9, 132/10, 128/2 - E 663, 126/2 - E 663, 80/3 - E 663, 120/2 - E 663, 135/5, 128/1, 
126/1 , 124/1, 124/2, 122, 120/1 , 118, 116, 109, 83/3, 83/2, 80/2, 135/5, 135/6, 13517, 135/8, 135/3, 135/4, 
63/2, 55/2, 54, 55/3, 55/1, 67, 64/8, 64/9, 75, 79, 78, 80/1 , 83/1 . 

Do celkového riešenia je možné zahrnúť i pozemky C-KN č. 110/6, 108/1 k vytvoreniu prípadného 
pešieho prepojenia vnútrobloku s okolitým komunikačným ťahom . 

E. Obsah urbanistickej štúdie 

Požiadavky z hľadiska širších vzťahov: 

• vyjadriť problémy a strety záujmov v území 
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• vyjadriť funkčné, prevádzkové a kompozičné vzťahy urbánnych priestorov 

V riešení zohľadniť a preukázať väzby na: 
• funkčné a priestorové usporiadanie územia 
• existujúce a navrhované dopravné vybavenie územia 
• existujúce a navrhované technické vybavenie územia 
• navrhované prvky MÚSES mesta Sereď (spracovateľ: Šembera et al., Ekojet 
spol. s r.o. - priemyselná a krajinná ekológia, August 2008) 

E.1 Koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

Požiadavka na urbanistickú koncepciu, priestorové usporiadanie a funkčné vyuz1vanie územia bude 
vychádzať z nadradenej ÚPD, t.j. Územného plánu mesta Sereď. V zmysle ÚPN Sereď je riešené územie 
vo všeobecnosti definované ako lokalita občianskej vybavenosti. 

Návrh musí smerovať k optimálnemu územnému a kapacitnému usporiadaniu územia. Pritom je 
nevyhnutné dodržať všetky záväzné časti ÚPN mesta Sereď, 

Ostatné poznámky k obsahu UŠ: 
• Prioritou urbanisticko - architektonickej koncepcie bude komplexná prestavba riešeného územia s cieľom 
vytvoriť zo zóny obytné mestské prostredie, ktoré sa bude prejavovať jednak v novej modernej forme 
výstavby, ako aj v primeranej funkčnej náplni plôch; 
• V odvetvovej a funkčnej skladbe navrhovaných zariadení občianskej vybavenosti je potrebné uplatniť 
členenie na komerčnú a nekomerčnú občiansku vybavenosť; 
• Urbanistická štúdia bude riešiť územno - technické súvislosti potenciálneho rozvoja územia, organizáciu, 
funkčne - prevádzkové využitie a hmotovopriestorové usporiadanie územia. Urbanistická štúdia overí reálnu 
využiteľnosť záujmového územia pre novonavrhované funkčné využitie; 

E.2 Doprava 

Z hľadiska funkcie dopravy musí urbanistická štúdia v maximálnej miere rešpektovať založený 
dopravný systém v území definovaný ulicami M.R.Štefánika, Pekárska, Kúpeľné námestie a Námestie 
Slobody. 

Návrh musí smerovať k optimálnej sieti miestnych komunikácií a plôch statickej dopravy. Pritom je 
nevyhnutné dodržať všetky záväzné časti ÚPN mesta Sereď. 

Statická doprava 
Výpočet nárokov na nové odstavné stojiská v Seredi vychádza z návrhu riešenia zástavby. Postup 

je založený na aplikácii ustanovení STN 73 611 O/Z1 , Z2. 
Odstavné stojiská pre objekty je možné realizovať niekoľkými spôsobmi. V závislosti od umiestnenia 

objektu je uvažované s odstavovaním vozidiel v objektoch hromadných garáži a taktiež na plochách na 
teréne. Vo všeobecnosti sa však odporúča využiť realizáciu objektov hromadných garáží, len v prípade 
voľných disponibilných plôch - nie na úkor zelene - je možné uvažovať s odstavovaním vozidiel na teréne. 

Aplikácia ustanovení STN 73 611 O/Z1 , Z2 predpokladá detailnejšie poznanie typov navrhovaných 
budov. 

Cyklistická doprava 
V návrhu UŠ je žiadúce zvážiť návrh komunikácie pre cyklistov pozdfž obslužných komunikácií, 

s napojením na existujúcu sieť cyklociest v meste. 

Ostatné požiadavky na návrh dopravného riešenie v UŠ: 
• Overiť rozsah novonavrhovaných kapacít z hľadiska zabezpečenia ich dopravnej obsluhy a z toho 
vyplývajúcich nárokov na dynamickú a statickú dopravu v riešenom území; 
• Navrhnúť komplexný systém dopravnej obsluhy navrhovanej zástavby, včítane preverenia možnosti 
vytvorenia nových dopravných vstupov; 
• V návrhu zvážiť priestorovú organizáciu dopravy na všetkých komunikáciách v lokalite a navrhnúť ich 
funkčné triedy a kategórie v zmysle STN ako aj ich návrh na zatriedenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na novonavrhovanú 
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zástavbu; 
• V zóne riešiť statickú dopravu s ohľadom na intenzitu zástavby. Pri výpočte kapacít vychádzať z platnej 
STN736110; 
• Premietnuť z nadradených celomestských koncepcií riešenie mestskej hromadnej dopravy a nosného 
systému MHD; 
• Hlavné pešie trasy navrhnúť tak, aby najkratšou vzdialenosťou spájali najfrekventovanejšie verejné 
priestory a tvorili bezpečný prístup k zastávkam MHD. 

E.3 Technická infraštruktúra 

Všeobecné požiadavky na riešenie technickej infraštruktúry v návrhu UŠ: 
• vyjadriť väzby urbanistického riešenia na existujúce a navrhované technické vybavenie; 
• riešiť technickú vybavenosť vo všetkých jej funkčných systémoch, relevantných pre dané územia, t.j. 
zásobovanie vodou, odkanalizovanie, zásobovanie plynom, teplom, elektrickou energiou, telekomunikácie; 
·zdokumentovať nároky na pitnú a požiarnu vodu , množstvo splaškových a dažďových vôd. Výpočet potreby 
vody je nutné previesť podľa prílohy č. 1 Vyhlášky ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 zo dňa 
14.11 .2006; 
• zahrnúť do riešenia technickej vybavenosti všetky systémy verejné a neverejné; 
• riešenie má vychádzať z prijatých celomestských koncepcií v ÚPD vyšších stupňov a z územných generelov 
jednotlivých systémov technického vybavenia; 
• vybilancovať nároky na dodávku médií pre jednotlivé funkčné celky v riešenom území; 
• vypracovať riešenie technickej vybavenosti vo väzbe na okolité územie, v zásade rešpektovať existujúce 
objekty, koridory a trasy hlavných vedení technickej vybavenosti; v prípade, že návrh novej zástavby 
zasahujúci do uvedených koridorov vyvolá potrebu preloženia dotknutých vedení do náhradných trás. 

E.4 Regulačné prvky 

Urbanistická štúdia musí obsahovať nasledovné základné prvky plošného a priestorového 
usporiadania - prvky pre regulovanie využitia územia : 
• funkčnú reguláciu 
• návrh umiestnenia stavieb na pozemkoch 
• návrh indexov zastavanosti, podlažných plôch a stavebného objemu 
• návrh indexu zelene 
• uličné čiary 
• stavebné čiary 
• podlažnosť stavieb 
• napojenie stavieb - pešie, dopravné 
• tvar striech 
• poloha verejného technického vybavenia 
• iné prvky podľa návrhu urbanistickej štúdie 

E.5 Etapizácia a časová koordinácia výstavby 
V urbanistickej štúdii je potrebné navrhnúť etapizáciu výstavby. Projekt nepodlieha žiadnym ďalším 

súvisiacim investíciám. 

F. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia 

Zo strany obstarávateľa urbanistickej štúdie nie sú kladené požiadavky na varianty a alternatívy 
riešenia. 
G. Rozsah spracovania textovej a grafickej časti štúdie 

Urbanistická štúdia bude spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Urbanistická štúdia bude 
vypracovaná v klasickej forme ako textová a grafická časť v 10-tich fyzických vyhotoveniach a na CD nosiči 
v tomto rozsahu: 

Urbanistická štúdia pre lokalitu OV-10 Sereď 



1. Zadanie urbanistickej štúdie 
• Vypracovanie návrhu zadania 
• Vypracovanie čistopisu zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie 

2. Návrh riešenia urbanistickej štúdie 
Vypracovanie konceptu a návrhu urbanistickej štúdie v nasledovnej skladbe: 

Textová a tabuľková časť 

Grafická časť 
·Výkres širších územných vzťahov M 1 :5000 

Väzby na územný plán 
Vymedzenie riešeného územia M 1: 1 OOO 
Komplexný urbanistický návrh M 1: 1 OOO 
Návrh dopravy M 1: 1 OOO 
Návrh technickej infraštruktúry M 1: 1 OOO 
Návrh priestorovej a funkčnej regulácie M 1: 1 OOO 
Výkres zelene, ochrany prírody a tvorby krajiny M 1: 1 OOO 

V Galante 20. 08. 2018, Ing.arch. Štefan MOller 

Urbanistická štúdia pre lokalitu OV-10 Sereď 



,, 
'·~ 

o 

Q 
o 

9 

m 

'td'B 

Cll 
m 

Q 

uvažovaná lokalita 

Cl 

m :. .,. 

AXA Projekt S.LO. 

lno. arch. Štefan Muller 

lnq. arch. Štefan Muller 

Miesto: K.ú. Sereď 

Investor: DevelDP s.r.o., Vinohrady nad Váhom 695, 925 55 

Stavba: 

Urbanistická štúdia pre lokalitu OV 1 O-Sereď 

Obsah: časť: 

ŠIRŠIE vzt AHY 

Formát: 

Dátum: 

Účel: 

Q 

/ 
AAA Projekt s.r.o . 
• :11 .... ,... • ..,. ... ft\. )ll~a.i...t.I 
ld. •41•~·:.11110 
.-1 er„aitO•u ,.,.1t111tu ••• „ •. ..,.„ .... ....., 

2xA4 

0812018 

URBAN. ŠTÚDIA 

č. zákazky: D026-2018 

č. ocrávnenia: 1036AA 

Mierka: Čislo výkresu: 

1:10 OOO 01 



LEGENDA 
STAV NA.VRH VYHĽAD 

F - ·- :Ji==i i==i ...... „ ...... „ 
r-· JC:=J i==i IWM'U__.._.~O•WMl:,;auctl 

~ i==i c__J N~:.H~a.~'1.: ....... 1\ 1 11990 

~I -] C:=J tw"nwnM.i.~~-„ 
L__J ~ c=__J "'M'l.." Vl~~._,~„ce~ 
-~i==i , ..... „„ .... ..... 
-~i==i „ .......... ......... 

[===1 i==i :.. .......... ~ ....... ~,.--t~ · . ...,t ... ~ 
i==i i==J i==i .......... „,,,,_ 
c:=J ~ ľ2:ZL1 tolÚ1'<..c.,,... ... ,u.....o1&„ .,~a.„~~ 
~ i==i \., „ ... lfld..-~„,~;..J 

(::::=l ~ C:=J prectv"'-.,a..-~ 
r---1 ~ c=-"J pioct-„~M-, .a~· ref.tn.Jo.'...Kall.-:-oane i==i c_=i ~ __ _.., 

l==i ~ 1 =1 -.rv000ta.-1Jta·.wi· i==i i==i _.... __ . 
---c=-J i==i ~~-·· r-==-==i ~ i==i ·~·„„$~af'1;',,l 

i==i c=:J i==i N....,,.._., 
i==i c:=;J i==J .„._, • .,..,, 
[==1 ~ i==i "8U'Vll'V~llU.y<:f1oAO 

- ~~~ i==i ·--~'"'' c=J Ľ::J i==i ·-"~°'"' 
C:=J L::.:....J C:=J ·-".-.~ "'""'""'"' 
-~i==i ·-·-· i==i - i==i _.„. 
C:=J E:::::3 C:=J ne1„ • .....,,ov.11 

ZDROJ: ÚPN mesta Sereď; spracovateľ: Ing. arch. Ján Kubina 

Navrhol: AXA Projekt s.r.o. 

Zodp. projektant: Ing. arch. Štefan Muller 

Vunracoval: lna. arch. Štefan Muller 

Miesto: K.ú. Sereď 

Investor: DevelOP s.r.o. Vinohradv nad Váhom 695 925 55 

Stavba: 

Urbanistická štúdia pre lokalitu OV 1 O-Sereď 

Obsah: časť: 

VÄZBY NA ÚPN 

/' 
AXA Projekt s.r.o. 
•••u.,,._.-.ll.,.m316'$0.......,, 
ld. ••11('Q')01$ 7U74l 
e.-f •"llf:"'~O•w·•••MM 
-b tep f.„ u prl'jil.ll'Ulll 

Formát: 2xA4 

Dátum: 08/2018 

Účel: URBAN. ŠTÚDIA 

č. zákazky: 0026-2018 

č. oorávnenia: 1036AA 

Mierka: Číslo výkresu: 

1:2 500 02 



12e;1 
133 

,,_"(!, ,'l„<t> 
. 

13!>'& 

"' 
13513 

~ 13~·· 11312 

122 
12412 \) 

90,7 

1:40'1 

g „ , 
7~ 

1:Jf2 

118 
1 8011 
113-2 

C3 .0 

-~ 
~ . " "'" /· />\ ' 

-:-.____ 

\ \ 

~ ~ / Nóm. Slobody 

- ~/\~ 

/ 

1 

'-. 

LEGENDA 

~ 
C=:J 
E::SJ 
C=:J 

\· 

"\ 

~/ 
-~\v 

. "\_" 

~„//K 
( \ 

Hranica riešeného územia 

Plocha riešeného územia 

Plocha rozšírenia riešeného územia 

Číslo parcely 

~ Člslo riešenej parcely 

AXA Projekt s.r.o. 

lnQ. arch. Štefan Múller 

lnQ. arch. Štefan Múller 

K.ú. Sereď 

Investor: DevelOP s.r .o„ Vinohrady nad Váhom 695" 925 55 

Stavba: 

Urbanistická štúdia pre lokalitu OV 1 O-Sereď 

Obsah: časr: 

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

detské dopr. ihrisko 

Formát: 

Dátum: 

Účel: 

/' 
AXA Projekt s.r.o. 
.„u U.-tinollr~m.31~, 0.'-l't• 
ld. •01(0)01~7'1174.) 

e..fnlM H•~lllQu.,,,...,1o1u 

-b ~l·•••9fdd"' 

2xA4 

08/2018 

URBAN. ŠTÚDIA 

ô. zákazky: 0026-2018 

ô. oprávnenia: 1036 AA 

Mierka: Ôíslo výkresu: 

1:1000 03 


