
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
      Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. j) zákona 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 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, 026 01 Dolný Kubín.  

      Odborne spôsobilou osobou obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a 
stavebného zákona je Ing. Anna Halabrínová, reg. č. preukazu odbornej spôsobilosti 176, od 
06.11.2013 č. 342. 
  
Proces obstarávania Územného plánu mesta Sereď je rozčlenený do etáp: 

− prípravné práce  
− spracovanie dokumentácie Prieskumov a rozborov  
− spracovanie a prerokovanie Zadania pre vypracovanie  územného plánu mesta   
− schválenie Zadania  
− spracovanie a prerokovanie Konceptu  
− spracovanie a prerokovanie Návrhu  
− schválenie Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sereď a uloženie dokumentácie    

 
     Súborné stanovisko ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď  (ďalej len ÚPN-M) 
je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o obstarávaní  
územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladoch výsledok procesu 
prerokovania Konceptu. Súborným stanoviskom sa dáva pokyn spracovateľovi ÚPN-M 
na vyhotovenie Návrhu ÚPN-M. 
 
     Návrh územného plánu obce sa podľa ust. § 12 vyhl. č. 55/2001 Z.z. vypracúva 
invariantne. Na základe vyhodnotenia návrhových variantov Konceptu riešenia ÚPN-M  v 
súlade so Súborným stanoviskom sa vypracuje Návrh ÚPN-M  ako akceptovateľný, reálny, 
optimálny a primerane vhodný výber prvkov priestorového usporiadania a funkčného 
využívania z oboch návrhových variantov tak, ako to vyplynulo z prerokovania a 
vyhodnotenia pripomienok ku Konceptu riešenia. 
 
     Podľa stavebného zákona a vykonávacích predpisov k nemu nie je povinnosť prerokovať 
Súborné stanovisko v mestskom zastupiteľstve, ako v orgáne, ktorý schvaľuje územný plán 
obce. Avšak vzhľadom na závažnosť problematiky, akou je spracovanie Územného plánu 
mesta Sereď, dôležitého rozvojového strategického dokumentu, Vás oboznamujem s 
predloženým materiálom, ktorým sa dáva pokyn spracovateľovi na vypracovanie Návrhu 
ÚPN-M.  
 
    Po doručení Súborného stanoviska zhotoviteľ v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo 
vyhotoví invariantné riešenie  Návrhu ÚPN-M. 
 



     Návrh ÚPN-M je podľa stavebného zákona ďalším stupňom v spracovaní 
územnoplánovacej dokumentácie, ktorá rovnako ako Koncept ÚPN-M podlieha prerokovaniu 
podľa § 22 stavebného zákona  – verejnému  pripomienkovaniu, podávaniu písomných 
stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií v tomto 
procese a verejnosti. Návrh po prerokovaní podľa stavebného zákona schvaľuje mestké 
zastupiteľstvo, záväzná časť územného plánu obce sa vyhlasuje všeobecne záväzným 
nariadením obce.  
                                               
    
 


