
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
     Obec pri výkone samosprávy 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, Dodatku č. 5/2009  a Dodatku č. 
6/2010 sa mení a dopĺňa  podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta „Územný 
plán  mesta Sereď ZMENY  A DOPLNKY – ZMENA 05b/2009“  a to nasledovne : 
 
§ 2 Záväzné zásady a  regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania  
územia sa dopĺňajú nasledovne:   

 
5. Koncepcia dopravy a technického zariadenia 
 

� časť 5.1 Doprava   
� a) Cestná doprava sa  na str. 19 dopĺňa za posledný riadok  nasledovný text: 

 
Navrhované plochy výrobno-logistickej zóny Sereď - Nový Majer – juh budú napojené 
pomocou komunikácie trasou „V1“ na cestu I/62. 
Ústredným bodom bude vybudovanie okružnej križovatky  na ceste I/62 s elipsovitým 
tvarom, polomerom stredového ostrovčeka min. R=29,5 m, max. R=38 m, šírky prvkov 4,5 
m. V smere Sereď – Bratislava sú dva jazdné pruhy, v smeroch s nižšou intenzitou dopravy, 
jeden jazdný pruh. 
Na ceste I/62 je potrebné realizovať ďalšie úpravy a to: 
• rozšírenie priľahlého úseku cesty I/62 k navrhovanej okružnej križovatke v smere 

Bratislava, na ktorom sa existujúca komunikácia rozšíri na štvorpruh so šírkou prvkov 
3,5 m – celá vetva je v priamej línii. 

• rozšírenie priľahlého úseku cesta I/62 k navrhovanej okružnej križovatke v smere 
Sereď, na ktorom sa existujúca komunikácia rozšíri na štvorpruh so šírkou prvkov 3,5 
m, minimálny polomer smerového oblúka je R=750 m. Prístupová cesta – označovaná 
ako Vetva „V1“ bude kategórie B3 red. MZK9,5/60 (MZ11,5/60) s dĺžkou 1,92982 
km. Táto komunikácia bude spájať veľkú okružnú križovatku „K1“ s malou okružnou 
križovatkou „K2“, ktorá je súčasťou plôch výrobno-logistickej zóny Sereď – Nový 
Majer. 
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§ 3 Verejnoprospešné stavby sa dopĺňa nasledovne:   

• Verejnoprospešné stavby na úseku dopravy sa  na str. 23  dopĺňa za posledný riadok 
nasledovný text: 

- vybudovanie komunikácie „V1“ spájajúcej výrobno-logistickú zónu Nový Majer – juh 
s cestou I/62, 

- vybudovanie veľkej okružnej križovatky na ceste I/62. 
 

 
Prílohou tohto dodatku je výkres  územnoplánovacej dokumentácie: 

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

 
     Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu Dodatku č. 7/2010 k VZN č.4/2004 
bolo vykonané dňa  21.05.2010 na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.  
 
 
 
Vypracovala : Ing. Anna Halabrínová 
 


