
ELDi Group, s.r.o., so sídlom Železničná 3086/60, Sereď 926 01. IČO: 46 450 939 
STEH EL CONSTRUCTION, s.r.o., so sídlom 639, Šintava 925 51. IČO: 36 781 622 

V Seredi, 13.10.2016 

Mestský úrad v Seredi 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vec: 

u„ 1 ~l"' \ UR.\D 
SEREĎ 

• . ;J!I 

Žiadosť o obstaranie územného plánu zóny pre lokalitu v ÚPN-M Sereď označenú 
funkčným kódom 81-36 

V zastúpení investora - ELDI Group, s.r.o. , Železničná 3086/60, Sereď a STEHEL 
CONSTRUCTION, s.r.o., 639, Šintava, týmto predkladáme žiadosť na mesto Sereď, ako 
príslušný orgán územného plánovania, o vypracovanie územného plánu zóny pre lokalitu 
označenú v Územnom pláne mesta Sereď (ÚPN-M Sereď) funkčným kódom Bl-36, plochy 
navrhovaných rodinných domov, nakoľko v záväznej časti ÚPN-M Sereď je uvedený 
záväzný regulatív, ktorý predpisuje pred začatím výstavby obstarať podrobné riešenie 
územia územným plánom zóny. 

Ako dôvod predloženia žiadosti uvádzame, že v predmetnej lokalite máme záujem 
realizovať výstavbu rodinných domov. Ako budúci developeri v tomto území sme ochotní 
obstarať na vlastné náklady urbanistickú štúdiu za účelom spodrobnenia ÚPN-M Sereď 
danej lokality. 

Ďakujeme za skoré vyjadrenie. 

S úctou 

Prílohy: 
Výrez z ÚPN-M Sereď 

- Grafická časť 
- Textová časť 

Územnoplánovacia informácia 

Lukáš Hracho, k nat~ľ ELDi Group, s.r.o 
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ÚPN mest a Sered', č istopis 

Označenie Charakt eristika Regulativy 

funkčnej p lochy funkčnej plochy zaväzné Smerné 
. novobudované obj ekty situovať za hranicou naj vyššej pripustnej hodnoty hladiny hluku , 

spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V pripade ich umiest nenia v ochrannom päs-
me dráhy zabezpečir opa1renia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy 
z hľadiska hluku, vibrácii a pod. na náklady investora. . pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevl3dajúci charakter okolitej zästav-
by (vyškové zónovanie, sklon. tvar a orientácia strechy), uličné čiary, zachovať drobnú 
mierku st avieb, . max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrCNia, výška podlahy prizemia max . 
50 cm nad úrovňou nivele ty komunikácie. 
zosúlad iť tvarové a architektonické r iešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu 
rešpektovať plochy exist ujúcich komunikácií a navrhovaných komun ikačných napoj ení s 
kat egóriami mestských komunikácii podľa platných STN. 
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedaj úcej kapacite na vlastných po-
zemkoch j ednotl ivých st avieb; 

hlavná funkc ia obytná - byYanie formou rodinných domov, 

Bl-36; 
plochy navrhovaných rodin- prípustná doplnkova fu nkcia {samostatná a aj ako súčasť obj ektov) - menšie zariadenia: spolu s novými stavbami u-
n}'ch domov občianskej vybavenosti a drobná remeselná č innosť bez produkcie hluku, škodliv ín a bez končovať aj terénne úpravy 

nárokov na zásobovanie veľký-mi nákladnými vozidlami, s vysadbou zelene, nezast a-
pred začatim vystavby je potrebné podrobné riešenie územia územnym planom zóny, vané plochy pozemkov využiť 
v podrobnom riešeni j e potrebné vyčleniť plochy pre verej né priestory (komunikácie, i h- naj mä ako obytnú zeleň 
ri ská pre deti a dospelých . verejnú zeleň) a určiť priest orové regulativy pre vystavbu 
chrániť a rešpektovať navrhnuté miest a dopravných napoj ení, navrhované komunikécie 
a komunikačné napoj enia rieši ť v kat egóriách mestských komunikácii podľa platných STN, 
výška stavieb max . 2 nadzemné podlažia vrát ane podkrovia . vyska podlahy prizemia max. 
50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie. 
zosúladiť tvarové a architekt onické r iešenie všet kYch stavieb na pozemku rodinného domu 
odstavné plochy pre mot orové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch j ednotl ivYch stavieb; 

hlavná funkcia obytná - bYvanie formou rodinnych domov. 
plochy navrhovaných rodin- pripustná doplnková funkc ia (samost at ná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia spolu s noyYmi stavbami u-

Bl-37, Bl-40; nych domov občianskej vybavenosti a d robná reme!elná činnosť bez produkcie hluku, škodlivin a bez končovar aj terénne úpravy 
nárokov na zásobovanie veľk)'mi nákladnými vozid lami , s výsadbou zelene, nezast a-
v ochrannom pasme dráhy rešpektovať obmedzenia, vyplývaj úce z plat ných právnych vane plochy pozemkov využir 
predpisov, najmä ako obytnú zeleň 
novobudované obj ekty situovať za hranicou naj vyššej pripustnej hodnoty hladiny hluku. 
spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy_ V pripade ich umiest nenia v ochrannom pás-
me dráhy zabezpečiť opatrenia na el imináciu nepriazniv)'ch účinkov železničnej dopravy 
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ÚPN mesta Sereď , čisto pis 

Označenie Charakt e ristika Regulativy 

funkčnej p lochy funkčnej p lochy Za väz né Smerné 

z hľadiska hluku, vibrácii a pod. na náklady investora, 
pred začatim v)'stavby j e potrebné podrobné r iešenie územia územným plánom zóny, resp_ 
urbanist ickou štúdiou, 
v podrobnom riešení j e potrebné vyčleniť plochy pre verej né priestory (komunikácie, ih-
riska pre deti a dospelych . verej nú zeleň) a určiť pr iestorové regulativy pre výstavbu 
navrhované komunikácte a komun ikačné napoj enia rieš iť v kategóriách mest sk)'ch komuni-
kacii podľa plat nych STN, 
výška stavieb max. 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, v)'ška podlahy prízemia max. 
50 cm nad úrovňou nivelety komuni kácie, 
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkych stavieb na pozemku rodinného domu 
odstavné plochv pre mot orové vozidlá riešir na v lastnVch pozemkoch iednotlivVch st avieb; 

Bl-39; hlavná funkcia obytná· byvanie formou rodinných domov a nizkopodlažnych bytovych do-
plochy existujúcich rodinnych mov, . nezast avané plochy pozemkov 
domov a nizkopodlažných pripustna doplnková funkcia (samost at ná a aj ako súčasť obj ektov)· občianska vybave- využiť naj mä ako obyt nú zeleň 
bytovych domov nosť . drobná remese lná činnosť bez produkcie hluku, škodliv ín a bez nárokov na zásobe-

vanie velkými nákladnými vozid lami, 
VYst avba rodinnych domov VO vnútrobJOkOCh je pr ípustná len po vypracovani Urbanist ickej 
št údie a za podmienky spríst upnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou, 
v ochrannom pásme cintorína rešpektovať obmedzenia. vyplývaj úce z platných prävnych 
predpisov. 
pri zmenách stavieb rešpektovať prevlädajúci charilkter okolitej zastavby (výškové zó-
navanie, sklon. tvar a orientácia strechy), uličnú Čiaru, zachovať drobnU mierku stavieb, 
max. vyška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, 
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkych stavieb na pozemkoch j ednotlivych 
objektov, 
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapaci te na vlastnych po-
zemkoch j ednotlivych st avieb; 

Bl-42; hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinn)'ch domov, 
plochy existujúcich rodinnych pripustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) · obč ianska vybave- nezast avané plochy pozemkov 
domov a nizkopodlažnych nosť. drobná remeselná č innosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobe- využiť naj mä ako obytnú zeleň 
bytovych domov vanie velKými nákladnými vozidlami, 

výst avba rodinn)'ch domov vo vnút roblokoch j e pr ípustná len po vypracovaní urbanistickej 
št tidie a za podmienky spríst upnenia vnútrobloku verej nou komunikáciou, 
v ochrannom pásme cintorlna a ochrannom pásme dráhy železničnej vlečky rešpektovať 
obmedzenia. vyplývaj úce z platných právnych predpis.ov, 
novobudované objekty situovať za hranicou na jvyššej pripustnei hodnoty h ladiny hluku , 
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Mesto Sered' 
Námestie republiky 1176110, 926 01 Sereď 

Číslo: 9363ÚPaSP 369/2016 

Ing. Miriama Juhásová 
 

  

Vec: Územnoplánovacia informácia - potvrdenie 

V Seredi, dňa 22.04.2016 

Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania podľa§ 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na 
základe žiadosti Ing. Miriamy Juhásovej zo dňa 18.04.2016 vydáva nasledovnú územnoplá
novaciu informáciu a potvrdenie, že: 

Lokalita označená funkčným kódom BI - 36, ktorej súčasťou. sú pozemky pare. reg. „E" č. 
11212, 115, 11711, Il7/2, 554, 555, 556, 557, 558 k. ú. Sereď, je podľa Územného plánu. 
mesta Sereď funkčne určená ako plochy navrhovaných rodinných domov. 

Príloha: 
Výrez z ÚPN-M Sereď 
- grafická časť 
- textová záväzná časť 

Vybavuje : 
Ing. Anna Halabrínová 
e-mail: anna.halabrinova(@,sered.sk 
mobil: 0918450852 

Te le fón.: +421 - 3 1 - 789 2392 

Fax: 
789 2393 

421- 3 1- 789 2447 

e-mail: 

web: 

/1~~~{/ 
Ing. Martin To# ányi 

primátor mesta 

mu@sered.sk 
prednosta@sered.sk 

http://www.scred.sk 




