
SPRÁVA O OBSTARANÍ  ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 
DOKUMENTÁCIE 

 
 
   V zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho  
zmien a doplnení obec obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón.  
 
     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. 
   
   Na základe rozhodnutia obstarávateľa sa územnoplánovacia dokumentácia obce „Územný 
plán mesta Sereď ZMENY A DOPLNKY – ZMENA 05/2009“ rozčlenila na dva samostatné 
celky, ktoré sú označené ako „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky- Zmena  
05a/2009“ (lokalita L10 a L11)  (už schválený) a  „Územný plán mesta Sereď, Zmeny 
a doplnky – Zmena  05b/2009“ (lokalita L12). Niektoré stanoviská sú udelené pre spoločný 
návrh riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie (Zmeny a doplnky – 
Zmena 05/2009) . 
Dôvody rozčlenenia dokumentácie boli v  odsúhlasovaní návrhu ÚPD Krajským 
pozemkovým úradom v Trnave, ako dotknutého orgánu štátnej správy, kde na základe ich 
predbežného stanoviska bolo potrebné návrh riešenia opätovne prerokovať.  
 
     Predmetom prerokovania je „Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky - Zmena 
05b/2009“ (Návrh) – smerná časť. Záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným 
nariadením, ktoré bude predložené na prerokovanie v nasledujúcom bode rokovania. 
 
Riešené územie: 
 
Lokalita L12 – Dopravné napojenie Nový Majer – juh – predstavuje prístupovú 
komunikáciu, na ktorú budú napojené jednotlivé sektory výrobnej zóny Nový Majer – 
juh s dĺžkou 1,9298 km (riešená v inej trase v rámci zmien a doplnkov ÚPD Zmena 
02/2008). Hlavnou funkciou komunikácie je prepojenie veľkej okružnej križovatky na 
ceste I/62 s komunikáciami vonkajšej infraštruktúry výrobno-logistickej zóny. 
 
     Odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 2a stavebného zákona, prostredníctvom 
ktorej  mesto obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je Ing. Anna Halabrínová, 
Registračné číslo preukazu o odbornej spôsobilosti 176, preukaz vydaný Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 27.10.2003. 
 
   Návrh územnoplánovacej dokumentácie  je vypracovaný v zmysle § 30 a § 31 stavebného 
zákona a § 17 vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii.  
 
     Návrh riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie bol prerokovaný podľa 
§  22 stavebného zákona. V čase od 15.04.2010 do 17.05.2010 bol vystavený na nahliadnutie 
na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania  a stavebného poriadku pre 
verejnosť. Návrh bol  zverejnený na internetovej stránke mesta Sereď. 
 



 2 

     Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb k Návrhu  
sú podľa požiadaviek zapracované v čistopise (v zmysle tabuľky vyhodnotenia stanovísk 
a pripomienok). Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu – tabuľka aj 
s návrhom na vyhodnotenie pripomienok – je samostatnou prílohou predkladaného materiálu. 
Verejnosť nepodala žiadne pripomienky v určených lehotách. 
 
     Záväzná časť Územného plánu mesta Sereď bude vyhlásená Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Sereď č. 4/2004, jeho Dodatkom č.7/2010. 
 
     Obvodný úrad životného prostredia v Galante vydal rozhodnutie podľa zák. č. 24/2006 
Z.z.  pod č. A2009/01786/EIA, A2010/00379/EIA dňa 28.01.2010, ktorým rozhodol, že 
strategický dokument sa nebude posudzovať. 
 
     Preskúmanie  návrhu Územného plánu mesta Sereď Zmeny a doplnky – Zmena 
05b/2009 bolo ukončené listom Krajského stavebného úradu Trnava č. KSÚ-OÚP-
00601/2010/Ti zo dňa 01.06.2010. 
 
 Schválený územný plán  sa uloží v súlade s ustanovením § 28 stavebného zákona (ÚPD sa 
označí schvaľovacou doložkou, schválený územný plán sa uloží na mestskom úrade, 
Krajskom stavebnom úrade v Trnave a na stavebnom úrade, vyhotoví sa o obsahu územného 
plánu registračný list a zašle na MVaRR SR) . 
 
 
 
Vypracovala : Ing. Anna Halabrínová 


