
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
     Obec pri výkone samosprávnych funkcií obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu 
dokumentáciu obcí a zón v zmysle ustanovenia  § 4 ods.3 písm. j) zákona SNR č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. noviel a doplnení. 
 
      Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení   neskorších predpisov (stavebný zákon), 
pristúpilo k obstaraniu  územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán mesta Sereď, Zmeny 
a doplnky - Zmena 05/2009“ v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 
278/2009 zo dňa 15. a 16.12 .2009 
 
   Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo 
smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej 
dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb. 
Záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľujúci orgán vyhlasuje všeobecne 
záväzným nariadením. 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2004 v znení jeho Dodatku č.1/2007, 
Dodatku č.2/2008, Dodatku č. 3/2008, Dodatku č. 4/2009  a Dodatku č. 5/2009  sa mení 
a dopĺňa  podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta „Územný plán  mesta 
Sereď ZMENY  A DOPLNKY – ZMENA 05a/2009“  a to nasledovne : 
 

1. § 4 Postup spracovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie jednotlivých častí mesta sa dopĺňa nasledovne:   

 
  Za posledný riadok na str. 24 sa doplní nasledovný text: 
 

- rozlohou také isté územie ochrannej, príp. verejnej zelene sa vymedzí pri 
nasledujúcich zmenách a doplnkoch ÚPN-M Sereď, aké bolo zabraté v rámci lokality 
L11- Trnavská východ zmenou funkcie ochrannej zelene na plochy vybavenosti 
obslužného charakteru – areál OUS OA. 

- Táto požiadavka vyplynula zo stanoviska Krajského úradu životného prostredia 

v Trnave, štátnej správy ochrany prírody a krajiny. 

 
     2.    Prílohou tohto dodatku je výkres  územnoplánovacej dokumentácie: 

Územný plán  mesta Sereď ZMENY  A DOPLNKY – ZMENA 05a/2009 - Výkres č. C.2 
Regulatívy územného rozvoja  a schéma záväzných častí riešenia   

 
     Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu Dodatku č. 6/2010 k VZN č.4/2004 
bolo vykonané dňa  25.03.2010 na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. K návrhu neboli 
predložené žiadne pripomienky. 
 
 
 
 
Vypracovala : Ing. Anna Halabrínová 
 


