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      Podľa ustanovenia § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), orgánom územného plánovania je 
obec, ktorá má kompetenciu obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu obce, vrátane jej 
zmien a doplnkov. 
      Dňa 06.04.2016 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  
doručená žiadosť Andreja Žemlu, Radoslava Bachratého a Mariána Marunu o obstaranie 
zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Predmetom žiadosti je 
zmena záväzného regulatívu na ploche označenej funkčným kódom ZÚ-09 (zmiešané územie 
s občianskou vybavenosťou a bývaním na pôvodnej parcelácii v centrálnej časti mesta): 
prípustná intezifikácia zástavby s využitím vnútroblokov bez výstavby nových samostatných 
rodinných domov vo vnútroblokoch.  
 
     Dôvodom podania žiadosti je zámer stavebníkov uskutočniť na pozemkoch parc. č. 1201, 
1211, 1212, 1213, 1214 k. ú. Sereď dva samostatne stojace rodinné domy tak, že jedna stavba 
bude umiestnená ako samostatne stojaci rodinný dom vo vnútrobloku. Uvedený zámer je 
potrebné zosúladiť so záväznými regulatívami Územného plánu mesta Sereď. 
 
    V súlade s § 19 stavebného zákona je možné s navrhovateľom zmien a doplnkov územného 
plánu obce uzatvoriť zmluvu o spolupráci a požadovať úplnú úhradu nákladov za obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie.  
Náklady spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu  predstavujú: 
• náklady na vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente,  
• náklady na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie,  
• náklady na odborne spôsobilú osobu, prostredníctvom ktorej mesto obstará 

územnoplánovaciu dokumentáciu, 
• náklady na poštovné. 
 
   Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi odporúča preveriť 
územie označené funkčným kódom ZÚ-09 obstaraním urbanistickej štúdie za účelom 
spodrobnenia územného plánu mesta a na riešenie územno-technických problémov v území,  
ktorú obstarajú navrhovatelia zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď. Možnosťou navrhovateľov 
zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď je i preveriť spôsob zástavby riešených pozemkov dvomi 
samostatnými stavbami v radovej zástavbe v uličnej čiare, v tomto prípade nie je potrebné 
meniť záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď. 


