
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 Dňa 22.02.2017 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  ktorý 
garantuje komunálne záujmy, doručená žiadosť Daniela Tagaja o vydanie súhlasu k zadaniu 
urbanistickej štúdie „IBV ul. Svätoplukova – Sereď - lokalita BI-55“ podľa § 4 ods. 3 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Zadanie je spracované v súlade so záväznou časťou Územného plánu 
mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Zadanie UŠ vyhotovil Ing. arch. Róbert Kráľ, autorizovaný 
architekt. 
 
Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza v časti mesta Sereď v k. ú. Dolný 
Čepeň, lokalita v rámci regulačného bloku označeného podľa ÚPN-M Sereď funkčným 
kódom BI-55. Územie je ohraničené zo severu. ul. Svätoplukovou, z východu ul. 8.mája, z 
juhu ul. Dlhou a západu ul. Murgašovou s výmerou cca 48.080 m2.  Pre uvedenú lokalitu je 
v ÚPN-M Sereď stanovený regulatív:  
výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je prípustná len po vypracovaní urbanistickej 
štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou. 
 
Spracovateľ v predloženom zadaní v závere uvádza : 
„V rámci vnútrobloku územia označeného funkčným kódom BI-55 sa nachádzajú relatívne 
voľné plochy územia, ktoré sú v súčasnosti využívané ako záhrady. Na pozemkoch 
z východnej a západnej časti územia (ul.8.mája, Murgašova) sa nachádzajú stavby, ktoré 
znemožňujú dopravné  prepojenie oboch priečnych komunikácií smerom východ/západ, čím 
značne obmedzujú sprístupnenie a dopravnú obsluhu posudzovaného vnútrobloku verejnou 
komunikáciou. Pri podrobnom pohľade na riešené územie sa javí využitie disponibilných  
plôch lokality BI – 55 s dodržaním záväzných regulatívov ÚPN-M Sereď (koeficientu 
zastavanosti a minimálnej plochy zelene) a ponechania primeraných zelených plôch pre 
existujúce rodinné domy, ako značne neefektívne. Negatívny činiteľ posudzovania sa javí aj 
ekonomické zhodnotenie nákladov vynaložených na realizáciu technickej infraštruktúry pri 
počte reálne využiteľných pozemkov na výstavbu rodinných domov aj forma jednostrannej ul. 
zástavby hlavne v západnej časti územia. Na základe urbanistického vyhodnotenia riešeného 
územia s uplatnením záväzných regulatívov ÚPN-M Sereď uvádzam, že nie je potrebné ďalej 
rozpracúvať skúmané územie formou urbanistickej štúdie /ako územnoplánovacieho 
podkladu/. Pre novo - navrhované stavby tohto územia platia všetky ostatné všeobecné 
regulatívy uvedené v ÚPN mesta Sereď. Ďalej pri projektovej príprave a povoľovaní stavieb 
je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov.“ 
 
Územný plán mesta Sereď je verejne prístupný na webovom sídle mesta  
http://www.sered.sk/uzemny-plan 
 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi odporúča vydať súhlas 
k predloženému zadaniu, pre územie označené podľa ÚPN-M Sereď funkčným kódom BI –55 
nie je potrebné ďalej spracovať urbanistickú štúdiu.  
 

http://www.sered.sk/uzemny-plan

