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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 prerokovalo žiadosť 
spoločnosti KONTRAKT SK, s.r.o., IČO: 43 944 281, so sídlom Vonkajší rad č. 794/6, Sereď 
o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď)  a  
 

s ú h l a s í   
 
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 
podľa predloženej žiadosti za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď 
uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.  
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Dňa 02.04.2019 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  doručená 
žiadosť spoločnosti KONTRAKT SK s.r.o., IČO: 43 944 281 so sídlom Vonkajší rad 794/6, 
926 01 Sereď o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). 
Dôvodom žiadosti je investičný zámer navrhovateľa realizovať stavebné úpravy existujúcej 
administratívnej budovy s. č. 4733 postavenej na pozemku parc. č. 3952/6 k. ú. Sereď 
spojenej so zmenou funkčného využívania  na účel nájomného ubytovacieho zariadenia.  
Predmetná stavba a priľahlé pozemky sú súčasťou územia funkčne určeného ako plochy 
výroby a skladov, označenej  funkčným kódom V-05  
V záväznej časti ÚPN-M Sereď pre túto plochu sú stanovené nasledovné záväzné regulatívy: 
ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHU S FUNKCIOU VÝROBY A SKLADOV 
A PRE POLYFUNKČNÉ PLOCHY VÝROBY A SKLADOV: 
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, 
c) neprípustné sú stavby s funkciami: bývanie, prechodné ubytovanie a rekreácia. 
 
Pre funkčnú plochu V-05 plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované sú stanovené v 
záväznej časti ÚPN-M Sereď nasledovné záväzné regulatívy:  
• hlavná funkcia výroba a sklady, 
• prípustná funkcia – občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), 
• v projektovej príprave výrobných areálov zohľadniť záplavové územia toku Derňa podľa 

spracovaných povodňových máp (MŽP SR) 
• v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R-1 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z 

platných právnych predpisov, 
• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 

prevádzok ; 
 

Pre funkčnú plochu V-05 plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované sú stanovené 
záväznej časti ÚPN-M Sereď nasledovné smerné regulatívy: 
• vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivých areáloch 
 
Susedná plocha označená funkčným kódom V-14 (v súčasnosti obytná) je podľa ÚPN-M 
Sereď určená na reštrukturalizáciu súčasného obytného územia s rodinnými domami, 
existujúce rodinné domy sú určené na dožitia a zmenu funkcie. 
Pre funkčnú plochu V-14 plochy výroby a skladov – navrhované sú stanovené záväznej časti 
ÚPN-M Sereď nasledovné záväzné regulatívy:  
• hlavná funkcia výroba a sklady - reštrukturalizácia súčasného obytného územia 

s rodinnými domami, 
• prípustná funkcia – občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), 
• existujúce obytné domy sú určené na dožitie a zmenu funkcie - v súčasnom obytnom 

území 



• nepripustiť obytné novostavby ani významnejšie investície v rozpore s určenou hlavnou 
funkciou plochy, prípustné sú len nevyhnutná údržba a opravy obytných domov, 

• do doby dožitia obytných domov alebo zmeny funkcie celej plochy sú neprípustné hlučné, 
nehygienické prevádzky, 

• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 
prevádzok. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností zámer vlastníka stavby nie je v súlade s Územným 
plánom mesta Sereď. 
Podľa ustanovenia § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), orgánom územného plánovania je 
obec, ktorá má kompetenciu obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu obce, vrátane jej 
zmien a doplnkov. 
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, 
• náklady na poštovné. 

 
 
Územný plán mesta Sereď v znení zmien a doplnkov č. 1 – 5 je verejne prístupný na 
webovom sídle mesta na adrese:  https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
 

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


KONTRAKT SK s.r.o. 

Vonkajší rad 6/794, SK-926 01 SEREĎ 

IČO: 43 944 281, IČ DPH: SK2022543754 

tel.0905 392 118, 0905 627 566 

VEC 

Mestský úrad Sereď 

Ing. Halabrínová 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

01. apríla 2019 

v Seredi 

Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov k územnému plánu - prehodnotenie žiadosti 

Spoločnosť KONTRAKT SK s.r.o. so sídlom na Vonkajšom rade 794/6 v Seredi IČO: 43 944 281 je 

vlastníkom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 5488, k.ú. Sereď, vedeného Okresným 

úradom Galanta, odbom katastrálnym. 

Spoločnosť KONTRAKT SK s.r.o., zastúpená Františkam Forgáčom, konateľom žiada o zmenu 

územného plánu mesta Sereď týkajúcu sa zmeny funkčného využitia pozemku pare. Registra C 

číslo 3952/6, na ktorom je postavená administratívna budova súpisné číslo 4733 a priľahlého 

pozemku pare.registra C č.3952/34 a 3952/35, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sereď, 

časť Nový Majer č.4733 /autobusová zastávka Majer/, na križovatke ciest, v tesnej blízkosti obytnej 

časti /V-14/. 

Zámerom zmeny územného plánu je prebudovať administratívnu budovu areálu bývalého poľno

hosporárskeho družstva postavenej na pozemku 3952/6 v minulosti využívanú na kancelárie, 

škôlku, jedáleň, šatne/ na priestor s hlavnou funkciou nájomného ubytovacieho za riadenia. 

Objekt je dlhodobo nevužívaný pre pôvodné funkčné využitie a tiež vzhľadom na polohu v tesnej 

obytnej časti V-14, žiadame o predmetnú zmenu funkčného využitia budovy a pozemku. 

Náklady spojené s obstarením celej zmeny budeme hradiť ako investor v plnej výške. 

Prílohy: 
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ÚPN mesta Sereď - čistopis 

c) základnú vybavenosť umiestňovať v rámci plôch, určených pre občian
sku 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 pozd(ž hlav
ných pešich 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 preu
kázať, či vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné hodnoty, ur
čené právnymi predpismi pre vonkajšie a vnútorné prostredie budov. 

(4) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU VÝROBY A SKLADOV: 

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 pros
tredia vrátane hluku a vibrácií vo vzťahu k územiu, určenému na býva
nie, 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 samo
správny kraj); 

b) v prípade výstavby na plochách juhozápadne od cesty R1 dobudovať e
xistujúce 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 rešpekto
vať 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; 

f) uvažované úpravy mimoúrovňových križovatiek je potrebné riešiť na zá
klade dopravnoinžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnos-

132 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa§ 6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
§ 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č.7/2018, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016, VZN 
č.6/2016 a VZN č. 5/2017 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/20 15 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016 a VZN 
č.5/2017sa mení a dopÍňa nasledovne: 

1. V Prílohe - Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č.7/20 1 5 , 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď v znení VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016 a VZN č. 5/2017 sa v textovej časti - C. 
Záväzná časť územného plánu, časť C.1. l Všeobecné záväzné regulatívy, podkap. (4) 
Zásady a regulatívy pre plochu s funkciou výroby a skladov sa za odsek b) dopÍňa odsek 
c), ktorý znie : 

„c) neprípustné sú stavby s funkciami: bývanie, prechodné ubytovanie a rekreácia". 

2. V Prílohe - Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č. 712015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď v znení VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016 a VZN č. 5/2017 sa v textovej časti - C. 
Záväzná časť územného plánu, časť C.4 Vymedzenie verejnoprospešných stavieb 
vypúšťa: 

„VPS č.41-Kotolňa Vonkajš í rad". 

3. V Prílohe - Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č. 7120 J 5, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď v znení VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2015 a VZN č.5/2017 sa v grafickej časti -
výkres č. 9a Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (M = l: 5 OOO) 
a výkres č. 9b Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (M = 1: 5 OOO), 
urbanistický obvod č. 2: 
mení plocha označená funkčným kódom BH-07 a to tak, že sa zruší plocha TV-4 a táto 
plocha sa pričlení k pôvodnej ploche BH-07. 
(Po=námka: zmeny podľa bodu 3. uskutočnené v grafickej časti prílohy tvoria obsah priesvitky k výkresu 
9.4 Urbanisticf...ý obvod č.2) 

4. DopÍňa sa o novú prílohu č. 3 s označením „Územný plán mesta Sereď- Zmeny 
a doplnky č.4/2018 - výkres č. 9 .4 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných 
stavieb" . 

Čl. 2 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 7/2015 v znení 





ÚPN mesta Sereď, čistopis 

Označenie Charakteristika Regulatívy 

funkčnej plochy funkčnej plochy Záväzné Smerné 

votneho prostredia vratane hluku a vibraci1 vo vzťahu k bhzkym obytnym uzemiam, 

• na ploche V-01 v prípade výrobnej prevádzky, ktorej charakter nevylučuje možné negatív-
ne vplyvy na obytné prostredie, vysadiť pri kontaktných líniách z vnútornej strany výrob-
ných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a ihličnatá dre-
vinná vegetácia); 

• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 
prevádzok; 

V-02; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia výroba a sklady, • vypracovať návrh, realizovať 

existuj úce a navrhované • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), a udržiavať sadovnícke úpravy 

• iné funkcie sú neprípustné, v j ednotlivých areáloch 

• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 
prevádzok; 

V-03; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia výroba a sklady, • nezastavané a nespevnené 

existujúce • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), plochy využiť ako zeleň, 

• iné funkcie sú neprípustné, • pozd(ž hranice s obytným ú-
• v susedstve plôch s obytnou funkciou je neprípustné umiestnenie prevádzok s nepriazni- zemím vysadiť pás izolačnej 

vým vplyvom na bývanie, zelene 
• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 

prevádzok; 

V-04; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia výroba a sklady, • organizačnými opatreniami 

existujúce • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), plocha znížiť dopravnú záťaž, vyvo-
dopravných zariadení (hromadné garáže a pod.), lanú výrobnou prevádzkou, na 

• prípustná zmena funkcie celého areálu na funkciu občianska vybavenosť, bývanie, obytné územie, 

• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch prevádzky; • vypracovať návrh, realizovať 
a udržiavať sadovnícke úpra-
vy v areáli 

V-05; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia výroba a sklady, • vypracovať návrh, realizovať 

existujúce a navrhované • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), a udržiavať sadovnícke úpra-

• v projektovej príprave výrobných areálov zohľadniť záplavové územia toku Derňa podľa vy v jednotlivých areáloch 

spracovaných povodňových máp (MŽP SR) 

• v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R-1 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce 
z platných právnych predpisov, 

• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 
prevádzok; 

V-06, V-09, plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia výroba a sklady, • vypracovať návrh, realizovať 
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