
 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 

      V zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

jeho  zmien a doplnkov obec pri výkone samosprávnych funkcií obstaráva a schvaľuje 

územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón.  

 

      Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 

zákon), obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce „Územný plán mesta Sereď “.  

    Na základe výsledkov verejnej súťaže zhotoviteľom územnoplánovacej dokumentácie 

mesta je Ing. arch. Ján Kubina, ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS, Aleja Slobody 2245/7, 

026 01 Dolný Kubín. Cena za zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie je  45 480,- eur.  

      Odborne spôsobilou osobou obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a 

stavebného zákona je Ing. Anna Halabrínová, reg. č. preukazu odbornej spôsobilosti 342. 

      

     Celkový   podrobný   harmonogram   etáp   obstarávania   kompletnej   

územnoplánovacej     dokumentácie,    ku    ktorej    sa    vzťahuje    žiadosť     o    

poskytnutie    dotácie     ( §  19a   zákona   č.   50/1976   Zb.  o    územnom    plánovaní    a    

stavebnom    poriadku  (stavebný   zákon)   v   znení   zákona   č.     237/2000   Z.z. ): 

 

 Etapa                                             Dátum                         Uskutočnená                    Náklady       
 (Názov,   popis)                           (rok/mesiac)                     (Áno/Nie)                           (eur)        

 

Prípravné práce                                 2011/december                Áno                                 - 

…................................................................................................................................................... 

Prieskumy a rozbory                         2012/jún                          Áno                            16.440,-    

…................................................................................................................................................... 

Zadanie                                             2012/november               Áno                              1.440,- 

Schválené uznesením MsZ v Seredi  

č.226/2012 dňa 06.11.2012 

…................................................................................................................................................... 

Koncept                                            2014/február                  Nie                                  16.680,- 

dohľad nad jeho spracovaním  

a jeho prerokovanie                                                 prebieha proces prerokovania 

…..................................................................................................................................................  

Návrh                                               2014/august                     Nie                                 8.640,-  

dohľad nad jeho spracovaním  

a jeho prerokovanie 

…................................................................................................................................................... 

Prípravu podkladov na schválenie      2014/september            Nie                                 - 

návrhu územnoplánovacej  

dokumentácie 

….................................................................................................................................................. 

Návrh - čistopis                                  2014/november              Nie                               2.280,-  

…................................................................................................................................................... 
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     Mesto Sereď v januári 2014 podá žiadosť o poskytnutie dotácie na Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

spracovanie  územnoplánovacej dokumentácie obcí ( ďalej len „zákon“). 

 

Podľa ustanovenia § 5 zákona  

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú 

predkladá žiadateľ ministerstvu na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe zákona. 

(2) Žiadateľ priloží k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu  aj 

a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia 

obecného zastupiteľstva o schválení zadania, 

 b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje, 

 c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie, 

 d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o 

zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20% oprávnených 

nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace, 

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok 

žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie, 
 f) vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie 

podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona. 

  

     Jednou z povinných príloh k žiadosti je i uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, 

ktorý nie je starší ako tri mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o 

poskytnutí dotácie. Na základe vyššie uvedených skutočností je potrebné k podaniu 

žiadosti prijať uznesenie MsZ. 


