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1. NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 prerokovalo žiadosť 
spoločnosti DevelOP, s.r.o., IČO: 50 743 651, so sídlom  925 55 Vinohrady nad Váhom č. 695 
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 
na základe predloženej žiadosti v rozsahu zmeny funkčného využívania plochy označenej 
funkčným kódom OV-10 – časť rozvojové územie na funkciu zmiešaného územia s občianskou 
vybavenosťou a bývaním, so zmenou záväzných regulatívov bez povinnosti vyhotovenia 
podrobného riešenia územia územným plánom zóny, resp. urbanistickou štúdiou a za 
podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené 
s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

 
 

 
2. NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 prerokovalo žiadosť 
spoločnosti DevelOP, s.r.o., IČO: 50 743 651, so sídlom  925 55 Vinohrady nad Váhom č. 695 
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 
na základe predloženej žiadosti v rozsahu zmeny záväzných regulatívov pre plochu označenú 
funkčným kódom OV-10 a to vypustenie nasledovného textu:  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 a za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky 
náklady spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Dňa 29.05.2019 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  doručená 
žiadosť spoločnosti DevelOP s.r.o., IČO: 50 743 651 so sídlom 925 55 Vinohrady nad Váhom 
č. 695, zastúpená spoločnosťou AXA Projekt s.r.o. Galanta, o obstaranie zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Dôvodom žiadosti je investičný zámer 
navrhovateľa realizovať výstavbu na pozemkoch v jeho vlastníctve na ploche, ktorá je podľa 
ÚPN-M Sereď funkčne určená ako plocha občianskej vybavenosti – existujúcej, označená 
funkčným kódom OV-10. 
 
V záväznej časti ÚPN-M Sereď pre túto plochu sú stanovené nasledovné záväzné regulatívy: 
 
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 maloobchodu, 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; 

d) 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; 

e) zariadenia občianskej vybavenosti prednostne umiestňovať pozdĺž hlavných peších a 
kompozičných osí; 

f) pri umiestnení vybavenosti v obytnom a funkčne zmiešanom území rešpektovať výškové 
zónovanie a mierku okolitého prostredia; 

g) odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných  
pozemkoch zariadení občianskej vybavenosti; 

h) pri zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a bývania je potrebné pred 
umiestnením podnikateľských aktivít do tohto 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. 

 
Pre funkčnú plochu  OV- 10: plocha existujúcej občianskej vybavenosti : 
Záväzné regulatívy: 
• funkcia - plocha občianskej vybavenosti, vrátane verejnoprospešnej vybavenosti (mestský 

úrad), 
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• 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 kapacity je potrebné 
preukázať zabezpečenie odstavných plôch); 

 
 Na základe vyššie uvedených skutočností, v ÚPN-M Sereď sú záväzné regulatívy, ktorými je 
určené, že pred začatím výstavby je potrebné podrobné riešenie územia územným plánom 
zóny, resp. urbanistickou štúdiou a 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, je potrebné  obstarať podrobné riešenie územia.  
Územie lokality OV-10 je ÚPN-M Sereď určené na zástavbu. 
Územný plán zóny (ÚPZ)  je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá sa obstaráva v stupňoch 
ÚPD (prípravné práce § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (SZ), prieskumy a rozbory § 19c SZ, zadanie § 20 SZ, 
návrh § 23 SZ ) a jej záväznosť sa vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. ÚPZ obstaráva 
mesto prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (§ 2a SZ). 
Urbanistická štúdia (UŠ) (§ 4 SZ) rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa pri príprave 
územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia alebo na spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a doplnkoch 
územného plánu, alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-
ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v 
území ako podklad pre územné rozhodovanie, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis. 
Vyhotovuje sa spravidla v stupni návrh, ktorý sa prerokuje. Legislatíva nepojednáva o procese 
prerokovania a schválenia urbanistickej štúdie. UŠ je územnoplánovací podklad. Záväznosť je 
možné dosiahnuť jej zapracovaním do územného plánu mesta. UŠ obstaráva mesto alebo 
ktokoľvek, v koho záujme je obstarať UŠ, avšak prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (§ 
2a SZ). 
Podrobné riešenie územia územným plánom zóny a urbanistickou štúdiou je zhodné a musí 
vychádzať zo záväzných regulatívov ÚPN-M (funkčné využívanie a priestorové 
usporiadanie). 
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Navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN.M Sereď, ako uvádza v dôvodovej časti svojej žiadosti, 
predložil na prerokovanie a odsúhlasenie MsZ v Seredi zadanie urbanistickej štúdie podľa ust. 
§ 4 ods. 3 SZ dvakrát. Uznesenie k predloženej žiadosti MsZ v Seredi neboli prijaté.  
 
Na návrh primátora mesta sa dňa 15.05.2019 uskutočnilo na MsÚ v Seredi rokovanie za 
účasti navrhovateľa ako aj niektorých vlastníkov nehnuteľností v tejto lokalite. Po prekovaní 
predložených návrhov riešení prítomnými neprišlo k vzájomnej dohode o tom, ako 
postupovať pri realizácii investičných zámerov v tejto lokalite. 
 
V tomto štádiu návrh koncepcie zástavby rozvojového územia funkčnej plochy OV-10 nie je 
spracovaný, nakoľko nebolo odsúhlasené zadanie urbanistickej štúdie. 
 
Navrhovanou zmenou ÚPN-M Sereď navrhovateľ predkladá alternatívne riešenie zmien 
a doplnkov ÚPN-M Sereď: 
1. zmeny funkčného využívania lokality OV-10 na bývanie so zmenou záväzných regulatívov 

bez povinnosti vyhotovenia urbanistickej štúdie na spodrobnenie lokality resp. územia OV 
10 

alebo: 
2. zmeny záväzných regulatívov v rámci terajšieho funkčného využívania lokality OV-10 tak, 

aby došlo k vypusteniu  nasledovného textu:  pred začatím výstavby je potrebné podrobné 
riešenie územia územným plánom  zóny, resp. urbanistickou štúdiou  
 

Alternatíva č. 1 vychádza z rokovania zo dňa 15.05.2019, kde sa prítomní vyjadrili, že 
preferujú v nezastavanom území lokality OV-10 uskutočňovanie stavieb na bývanie a nie 
stavieb občianskej vybavenosti. Zmenou ÚPN-M Sereď je zmena funkcie, ktorú oddelenie 
ÚPaSP MsÚ v Seredi navrhuje na funkciu zmiešané územie s občianskou vybavenosťou 
a bývaním a zároveň zrovnoprávniť postavenie všetkých vlastníkov nehnuteľností a to 
možnosť realizovať stavby na vlastných pozemkoch s vlastným dopravným napojením na 
cestnú komunikačnú sieť a napojením na verejné technické vybavenie územia (prípojky) bez 
povinnosti riešiť koncepciu zástavby  na cudzích pozemkoch, na celej funkčnej ploche. 
 
Alternatíva č. 2 navrhuje zmenu záväzných regulatívov pre plochu označenú funkčným 
kódom OV-10, ktorými zrovnoprávňuje postavenie všetkých vlastníkov nehnuteľností a to 
možnosť realizovať stavby na vlastných pozemkoch s vlastným dopravným napojením na 
cestnú komunikačnú sieť a napojením na verejné technické vybavenie územia (prípojky) bez 
povinnosti riešiť koncepciu zástavby  na cudzích pozemkoch so zachovaním súčasnej funkcie 
určenej v ÚPN-M Sereď. Oddelenie ÚPaSP MsÚ v Seredi navrhuje zároveň vypustiť zo 
záväzných regulatívov  aj nasledovný text: 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). 
 
 
Podľa ustanovenia § 16 ods. 2  SZ 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 
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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
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Vec: Žiadosť o zmenu UPN pre lokalitu OV 10 - Sereď: 

Sídlo: 
Mierové námestie 3165/5 
924O1 Galanta 

Titl: 
Mesto Sereď 
Oddelenie územného 
plánovania a stavebného 
poriadku 
927 01 Sereď 

V Galante, dňa 27.05.2019 

V zastúpení objednávateľa „DevelOP s.r.o. Vinohrady nad Váhom 695", Vás žiadam 
o súhlas s obstaraním zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď pre lokalitu označenú s 
funkčným kódom OV 1 O Sereď (ÚPN-M Sereď) . 

Zmeny a doplnky územného plánu žiadame v nasledovnom rozsahu : 
1. Zmenu funkčného využitia lokality OV 1 O na bývanie so zmenou regulatívov, bez 

povinnosti vyhotovenia urbanistickej štúdie na spodrobnenie lokality resp. územia OV 
10, 

Alebo 

2. Zmenu regulatívov v rámci terajšieho funkčného využitia lokality OV 1 O (občianska 
vybavenosť) tak, aby došlo k vypusteniu nasledovného textu: 

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

Zároveň žiadame v rámci zmien a doplnkov - rozčlenenie uplatnenia regulatívov na jestvujúcu 
zástavbu v rámci lokality OV 1 O a navrhovanú zástavbu v rámci OV 1 O ( teda územie určené na 
rozvoj OV 1 O). 

Navrhovanú žiadosť odôvodňujeme nasledovne : 
Investor, ako jeden z vlastníkov pozemkov v uvedenej lokalite má záujem o vybudovanie 
zástavby v rámci svojich pozemkov ako aj prestavbu objektov v rámci jestvujúcej zástavby CMZ. 
Platný UPN mesta pri rozvoji tejto lokality ukladá podmienku, že ... " pred začatím výstavby je 
potrebné podrobné riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickou štúdiou". 
V súlade s platným UPN mesta požiadal vlastník Mestské zastupiteľstvo v Seredi o odsúhlasenie 
Zadania Urbanistickej štúdie pre navrhovanú lokalitu OV 1 O, ktorej súčasťou sú pozemky v jeho 
vlastníctve. Žiadosť bola podaná v rovnakej veci dva krát, pričom prvý krát MsZ nerozhodlo, 
žiadosť o schválenie Zadania Urbanistickej štúdie bola stiahnutá z rokovania z dôvodu podania 
petície obyvateľov a druhý krát taktiež nedošlo zo strany MsZ k odsúhlaseniu zadania, napriek 
tomu, že bol uplatnený a dodržaný postup podľa platného územného plánu. 

IČO : 48 008 931 
IČ DPH : SK212 OOO 5965 

email : axaprojekt@axaprojekt.sk 
tel. +421 (0)911938944 



„ 

AXA PROJEKT s.r.o. 

Sídlo: 
Mierové námestie 3165/5 
924 O 1 Galanta 

K danej problematike boli podané protesty a petície zo strany obyvateľov, v dôsledku ktorých 
bolo na pôde Mesta Sereď pod vedením primátora mesta zvolané pracovné rokovanie dňa 
15 .5.2019 v tejto veci, za účasti ostatných vlastníkov z predmetného územia. Záverom rokovania 
došlo ku konštatovaniu, že nie je možné zosúladiť zámery obyvateľov. Obyvatelia nemajú 
záujem o využitie a zástavbu lokality OV 10 tak ako je to navrhnuté v UPN mesta a vyjadrili 
nesúhlas s akýmkoľvek riešením iným ako terajším stavom. 

Nakoľko tento jav zamedzuje a bráni vlastníkovi ako osobe k nakladaniu s jeho 
majetkom a nie je možné realizovať akékoľvek využitie a zastavanie pozemkov bez schválenia 
urbanistickej štúdie, čo patrí do kompetencie Mestského zastupiteľstva, žiadame zmenu 
Územného plánu mesta Sereď, tak ako je vyššie uvedené v bodoch 1 alebo 2. 

IČO : 48 008 931 
IČ DPH : SK212 OOO 5965 

Í ·- \ AXA Projekt s.r.o. 
;\ ~Aoo0'"',; ~..:.~~•"13165/5 

to 
131 -2-

\.~g. Miriam ' olyiová ·············r.········T· 
V \ konná riadite ka spoločnosti 

email : axaprojeld@axaprojekt.sk 
tel. +421 (0)911938944 
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ÚPN mesta Sereď, čistopis 

Označenie Charakteristika ReRulatívv 

funkčnej plochy funkčnej plochy Záväzné Smerné 

• rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v registri 
nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (kaštieľ a par1< Sereď) , 

• wsoké nárokv na architektonické riešenie stavieb a kvalitu orostredia; 

OV-03, plocha občianskej • funkcia - plocha verejnoprospešnej základnej vybavenosti (materská škola). 

OV-20; vybavenosti - existujúcej • iné funkcie sú neprípustné, 

• pri zmenách stavieb dodržať j ednotný charakter objektov v areáli; 

OV-04; plocha občianskej • funkcia - plocha verejnoprospešnej vybavenosti (domov dôchodcov) , 
vybavenosti - existujúcej • iné funkcie sú neprípustné, 

• pri zmenách stavieb dodržať j ednotný charakter objektov v areáli· 

OV-05, plocha občianskej • funkcia - plocha verejnoprospešnej základnej vybavenosti (areál základných škôl) , 

OV-24; vybavenosti - existujúcej • prípustné využitie - vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity obyvateľov, 

• iné funkcie sú neprípustné, 

• ori zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli ; 

OV-07; plocha občianskej • funkcia - plocha verejnoprospešnej vybavenosti (mestská poliklinika), 
vybavenosti - existujúcej • iné funkcie sú neprípustné, 

• ori zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli; 

OV-08; plocha občianskej • funkcia - plocha verejnoprospešnej vybavenosti (amfiteáter). 
vybavenosti - existujúcej • iné funkcie sú neprípustné, 

• rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v registri 
nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (kaštieľ a par1< Sereď) , 

• rešpektovať podmienky ochrany prírody, vyplývajúce z polohy v rámci Chráneného areálu Seredský 
par1< so 4. stupňom ochrany, 

• wsoké nárokv na architektonické riešenie stavieb· 

OV-09; plocha občianskej • funkcia - plocha verejnoprospešnej vybavenosti (kaplnka a park s kalváriou), 
vybavenosti - existujúcej • iné funkcie sú neprípustné, 

• ako pamätihodnosť mesta zachovať a chrániť kaplnku Nanebovstúpenia P. Márie a zeleň 
parku s kalváriou v areáli kaplnky; 

OV-10; plocha občianskej • funkcia - plocha občianskej vybavenosti, vrátane verejnoprospešnej vybavenosti (mestský 
vybavenosti - existujúcej úrad), 

• doplnková funkcia - bývanie v obmedzenom rozsahu s umiestnením mimo prízemia budov 
v uličnvch oriečeliach , 
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funkčnej plochy funkčnej plochy Záväzné Smerné 

• 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 automo-
bitové 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)· 

OV-11; • hlavná funkcia - vyššia a špecifická občianska vybavenosť , • zmenou funkcie v časti plochy plocha občianskej • neprípustná výstavba samostatných skladových objektov, s existujúcimi obytnými a vybavenosti - existujúcej a • neprípustná obytná funkcia, hospodárskymi objektami navrhovanej • neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, zvýšiť úroveň nábrežnej zóny 
• výška objektov max.2 nadz. podlažia, max. 8 m nad úroveň nivelety priľahlej komunikácie, 
• rešpektovať plánované vodné dielo Sereď - Hlohovec a jeho ochranné pásmo . 

• vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb 
zosúlaďovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, zachovať 
drobnú mierku stavieb, 

• pri návrhu jednotlivých zariadení vyhradiť koridory pre prístup verejnosti k vodnej ploche, 

• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných 
pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti· 

• hlavná funkcia - vyššia, špecifická a základná občianska vybavenosť, 

OV-12; plocha občianskej • prípustná obytná funkcia, 
vybavenosti - existujúcej • neprípustná výstavba samostatných skladových objektov v uličnej čiare , 

• neprípustné hlučné , nehygienické prevádzky, 
• pri zmenách stavieb rešpektovať charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, 

tvar a orientácia strechvl 
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