
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Listom doručeným na Mestský úrad v Seredi dňa 27.03.2017 predložili ELDI Group, s.r.o., 
Sereď a STEHEL  CONTRUCTION, s.r.o. Šintava žiadosť na  Mesto Sereď, ako príslušný 
orgán územného plánovania, o vypracovanie územného plánu zóny pre lokality označené 
v Územnom pláne mesta Sereď (ÚPN-M Sereď) funkčným kódom: 

- BI-56 Plochy navrhovaných rodinných domov 
- BH-11 Plochy navrhovanej hromadnej bytovej výstavby 
- DKZ Plocha dopravy 
- OV-01 Plocha občianskej vybavenosti - navrhovaná 
- OV-37 Plocha občianskej vybavenosti – navrhovaná 
- OVV-9 Polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - 

navrhovaná 
 V záväznej časti ÚPN-M Sereď je pre funkčnú plochu BH-11 uvedený záväzný regulatív, 
ktorý predpisuje pre uvedenú plochu  pred začatím výstavby obstarať podrobné riešenie 
územia územným plánom zóny spolu s plochou BI-56. Dôvodom predloženia žiadosti je 
záujem v predmetnej lokalite realizovať výstavbu. 
 
Územný plán zóny je územnoplánovacia dokumentácia, ktorú podľa stavebného zákona 
obstarávajú orgány územného plánovania. Podľa § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
je obec príslušným orgánom územného plánovania. Územný plán obce ustanovuje, pre ktoré 
časti obce treba obstarať a schváliť územný plán zóny. V prípade, že by obec mala záujem 
alebo potrebu obstarať územný plán zóny  pre vymedzenú časť obce  alebo vymedziť 
pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely a uvedená požiadavka by nebola predpísaná 
v územnom pláne obce, nebolo by tak možné bez zmien a doplnkov územného plánu obce.  
Územný plán zóny je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá má smernú a záväznú časť. 
 
Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa pri príprave územného 
plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo 
na spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a doplnkoch územného plánu, 
alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, 
environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad 
pre územné rozhodovanie, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis. Urbanistickú štúdiu 
obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona alebo na jej obstaranie finančne 
prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa 
určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, 
regionálne, resp. komunálne záujmy. 
Urbanistická štúdia je územnoplánovací podklad, ktorý je nezáväzný. 
 
V tomto prípade je možné upustiť od obstarania územného plánu zóny mestom a súhlasiť 
s obstaraním urbanistickej štúdie budúcim investorom  pre vyššie uvedené Urbanistická 
štúdia bude vypracovaná a obstaraná podľa ustanovení stavebného zákona a príslušných 
vykonávacích predpisov. Územný plán mesta Sereď je verejne prístupný na webovom sídle 
mesta  http://www.sered.sk/uzemny-plan 
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