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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 prerokovalo žiadosť 
spoločnosti BAU TRADE SK a.s., IČO:  36 490 261 so sídlom Vonkajší rad 795, 926 01 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 nasledovných podmienok: 
1. bude dodržaný záväzný regulatív týkajúci sa  podielu zastavaných a spevnených plôch na 

funkčnej ploche BH-08, ktorý nesmie prekročiť 50 % z celkovej výmery obytných plôch s 
hromadnou bytovou výstavbou,  

2. navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené 
s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Dňa 28.05.2019 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  doručená 
žiadosť spoločnosti BAU TRADE SK a.s., IČO:  36 490 261 so sídlom Vonkajší rad 795, 926 
01 Sereď o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). 
Dôvodom žiadosti je investičný zámer navrhovateľa realizovať bytovú výstavbu na 
pozemkoch parc. č. 3117, 3128/3, 3128/4  k. ú. Sereď.  Predmetné pozemky sú súčasťou 
územia funkčne určeného ako plochy existujúcej hromadnej bytovej výstavby, označenej  
funkčným kódom BH-08. 
V záväznej časti ÚPN-M Sereď pre túto plochu sú stanovené nasledovné záväzné regulatívy: 
ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU BÝVANIA (OBYTNÉ ÚZEMIA, 
ZMIEŠANÉ ÚZEMIA S BÝVANÍM) : 
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 UO.1 (centrálna 
mestská zóna), v UO.1 nie je podiel zastavaných a spevnených plôch obmedzený; 
b) podiel zastavaných nesmie prekročiť 40 % z celkovej výmery pozemkov rodinných domov, 
podiel zelene musí byť min. 40 % z výmery pozemku; 
c) pre obyvateľov obytných území 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 
zveri, 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 súčasne zhodnotiť aj 
rozvojové zámery výroby v týchto areáloch. 
 
Pre funkčnú plochu BH-08 plocha existujúcej hromadnej bytovej výstavby: 
Záväzné regulatívy: 
• hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej 

vybavenosti, 
• prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) – občianska 

vybavenosť, 
• neprípustná plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení 

občianskej vybavenosti, 
• neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, 

neprípustná výstavba prízemných individuálnych garáží a extenzívne zvyšovanie kapacít 
odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene - riešiť formou 
viacpodlažných parkovísk a hromadných garáží; 
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Smerné regulatívy: 
• znížiť energetickú náročnosť zateplením budov, výmenou výplní otvorov –zároveň zlepšiť 

architektonický vzhľad domov, · 
• architektonické úpravy zosúladiť v celej obytnej skupine, 
• nezastavané plochy využiť pre každodennú rekreáciu a šport, verejnú zeleň a upravené 

verejné priestranstvá 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností t.j., že v ÚPN-M Sereď je záväzný regulatív, 
ktorým je neprípustná plošná intenzifikácia obytnej zástavby v tomto území a extenzívne 
zvyšovanie kapacít odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene, zámer 
vlastníka pozemku nie je v súlade s Územným plánom mesta Sereď. 
 
Ďalej je potrebné dodržať záväzný regulatív, ktorým sa určuje, že podiel zastavaných a 
spevnených plôch nesmie prekročiť 50 % z celkovej výmery obytných plôch s hromadnou 
bytovou výstavbou a polyfunkčných plôch s bývaním. 
 
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
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Vec : Zmena Územného plánu - Žiadosť 

Mestský úrad SEREĎ 
OdborÚPaSP 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 SEREĎ 

Spoločnosť BAU Trade SK, a.s., Vonkajší rad 795, Sereď, IČO 36490261, ako 
vlastník nehnuteľností na pozemkoch parc.č. 31 17, 3128/3 a 3128/4, ktoré sú súčasťou 
funkčnej plochy, značenej v ÚP mesta Sereď ako BH-08, ako plocha existujúcej 
hromadnej bytovej výstavby, žiadame týmto MÚ o zmenu, alt. doplnenie záväzného 
regulatívu v ÚP mesta pre využitie predmetnej lokality o doplnenie zastavanosti bytovej 
výstavby. 

Túto žiadosť o zmenu požadujeme na základe nášho zámeru realizácie výstavby 
bytového domu na vyššie uvedených pozemkoch, ktoré sú po celej ploche zastavané 
stavbami (nadzemnými aj podzemnými), ktoré sú vo výlučnom vlastníctve našej 
spoločnosti. Tento náš zámer bol už raz v minulosti schválený MZ mesta Sereď, avšak pri 
aktualizácii ÚP v následnom období, táto skutočnosť nebola do ÚP zapracovaná. 

Pri posúdení zastavanosti danej lokality, náš projektovaný zámer výstavby 
bytového domu by predstavoval zastavanosť cca 15%. Za vybavenie a podporenie 
rozvoja mesta našim zámerom týmto vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

IČO: 36 ./90 261 DRČ: 2021775019 
Spoločnosť registrovaná v Obch registri OS Tmava 
oddiel As. vlo::.ka číslo 10394fľ 

Ing. Tanuška Romeo 
Predseda predstavenstva 

(! 

BRU Tf·o E lK, a.s. 
VonkaJ5i rad 785 
cr~5 r.o 5r'fť·-i 





ÚPN mesta Sereď, čistopis 

------- · .. -
Označenie Charakteristika Re1:?ulatívy 

funkčnej plochy funkčnej plochy Záväzné Smerné 

regulatívy pre výstavbu, 
• neprípustné sú hlučné a nehygienicke prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, 

• neprípustná výstavba prízemných individuálnych garáží - garážovanie riešiť formou 
hromadn\Ích 11aráží príp. v suterénoch navrhovan\Ích obiektov; 

BH-02, plocha existujúcej • hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej • znížiť energetickú náročnosť 

BH-03, hromadnej bytovej výstavby vybavenosti. zateplením budov, výmenou 

BH-07, • prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako sučasť objektov) občianska vybavenosť, výplní otvorov -zároveň zlepšiť 

• neprípustna plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení občianskej 
architektonický vzhľad domov, 

BH-08, vybavenosti, • architektonické úpravy 

BH-09; • neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, zosúladiť v celej obytnej 

• neprípustná výstavba prízemných individuálnych garaži a extenzívne zvyšovanie kapacít skupine. 

odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene - riešiť formou • nezastavané plochy využiť pre 
viacpodlažných parkovisk a hromadných garáží; každodennú rekreáciu a šport , 

verejnu zeleň a upravené 
vereiné priestranstvá; 

plocha existujucej 
• hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej • znížiť energetickú náročnosť 

BH-04; hromadnej bytovej výstavby 
vybavenosti. zateplením budov, výmenou 

• prípustná doplnková funkcin (snmostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, výplni otvorov - zároveň 
• neprípustná plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení občianskej zlepšiť architektonický vzhlad 

vybavenosti, domov. 
• neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, • architektonické úpravy 
• novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, zosúladiť v celej obytnej 

spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásme skupine, 
dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy 
z hľadiska hluku. vibrácii a pod. na náklndy investora. • nezastavané plochy využiť pre 

• neprípustná výstavba prízemných individuálnych garaží a extenzívne zvyšovanie kapacít každodennú rekreáciu a šport, 

odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene - riešiť formou 
verejnú zeleň a uprnvenč 

viacpodlažných parkovísk a hromadných l!aráfr 
verejné priestranstvá; 

plocha existujúcej 
• hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej • znížiť energetickú náročnosť 

BH-06; hromadnej bytovej výstavby 
vybavenosti, 

zateplením budov. výmenou 
• prípustná doplnková funkcia (samostat ná a aj ako súčasť objektov) · občianska vybavenosť, výplni otvorov zároveň 

• neprípustná plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení občianskej zlepšiť architekt. vzhľad 
vybavenosti , domov 

• prípustná bytová wstavba vvužitím podkroví existuiúcich bvtowch domov. 
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ÚPN mesta Sereď - čistopis 

(2) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU BÝVANIA (OBYTNÉ ÚZEMIA, 
ZMIEŠANÉ ÚZEMIA S BÝVANÍM) : 

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 musí byť min. 40 % z výmery 
pozemku; 

c) pre obyvateľov obytných území 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 súčasne 
zhodnotiť aj rozvojové zámery výroby v týchto areáloch. 

(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; 
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