
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
     Dňa 10.08.2018 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  ktorý 
garantuje komunálne záujmy, doručená žiadosť Tomáša Zyka, Kataríny Zykovej a Jaroslava 
Javora o vydanie súhlasu k  Zadaniu Urbanistickej štúdie „Dolnostredská ulica“ 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.  Ján Špánik, autorizovaný architekt a Ing. 
arch. Ľuboš Beno. 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. Vlastníci 
pozemkov parc. č. 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 k. ú. Sereď  majú záujem 
v časti lokality označenej podľa Územného plánu mesta Sereď funkčným kódom BI-39 
označenej ako časť A realizovať výstavbu nízkopodlažných bytových domov a príslušného 
technického a dopravného vybavenia. Uvedené územie je označené ako I. stavba. 
 
Urbanistická štúdia bude podkladom pre stanovenie regulatívov využitia územia a podkladom 
pre ďalšiu projektovú prípravu (dokumentácia pre územné rozhodnutie) a rozhodovanie 
stavebného úradu a v súlade s predloženým zadaním  je potrebné urbanisticky vyriešiť celú 
funkčnú plochu BI-39 časť A. 
 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi odporúča vydať súhlas 
k predloženému zadaniu urbanistickej štúdie a s obstaraním urbanistickej štúdie za splnenia 
týchto podmienok: 
1. Urbanistická štúdia bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď a bude 

vyhotovená a obstaraná pre funkčnú plochu BI- 39 časť A. 
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  https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
 
BI-39; plochy existujúcich rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov 
• hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov, 
• prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) – občianska  vybavenosť, 

drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými 
nákladnými vozidlami, 

• výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je prípustná len po vypracovaní urbanistickej štúdie 
a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou, 

• v ochrannom pásme cintorína rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych 
predpisov, 

• pri zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, 
sklon, tvar a orientácia strechy), uličnú čiaru, zachovať drobnú mierku stavieb, max. výška 
stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, 

• zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých 
objektov, 

• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch 
jednotlivých stavieb; 
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