
Dôvodová správa 

Listom zo dňa 06.04.2017 požiadal Ing. Marián Sidor, CSc. o schválenie návrhu riešenia 
zmeny urbanistickej štúdie „IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 1/2017“. Pôvodná 
urbanistická štúdia bola obstaraná v roku 2008, odsúhlasená MsZ v Seredi uznesením č. 
91/2008 zo dňa 17.06.2008 v znení jej zmeny odsúhlasenej MsZ v Seredi uznesením č. 
201/2008 zo dňa 28.10.2008. Urbanistická štúdia bola obstaraná v súlade so záväznou časťou 
Územného plánu mesta Sereď za účelom spodrobnenia rozvojovej lokality IBV. Na  podklade 
obstaranej urbanistickej štúdie stavebný úrad vydal územné rozhodnutie a stavebné povolenia 
na technickú infraštruktúru pre I. etapu výstavby - vetva „C“. V rámci tejto etapy sú vydané  
povolenia na výstavbu rodinných domov na časť pozemkov.  

Zásadná aktualizácia Územného plánu mesta Sereď  (ÚPN-M Sereď) bola spracovaná 
v zmysle platnej metodiky a legislatívy a ÚPN-M Sereď bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 192/2015 zo dňa 12.11.2015 a jeho záväzná časť bola 
vyhlásená VZN č.7/2015 zo dňa 12.11.2015. Podľa ÚPN- Mesta Sereď sú plochy BI-46, BI-
49 (pracovne nazvané IBV Kasárenská Sereď a IBV Trnavská, Kasárenská 2 –Sereď) 
definované ako plochy navrhovaných rodinných domov (BI-46) a ako plochy existujúcich 
rodinných domov (BI-49). 
     

Urbanistickú štúdiu a jej zmenu č.1/2017 spracoval  Ing. arch. Róbert Kráľ, autorizovaný 
architekt.  
 
Dôvod obstarania  zmeny urbanistickej štúdie je aktualizácia I. etapy  - vetvy „C“ 
a implementácia platnej ÚPN-M Sereď pre prípravu územia obytnej zóny, ktorá je 
určená na výstavbu rodinných domov a to formou samostatne stojacich rodinných 
domov a vložením radovej zástavby rodinných domov. Mení sa počet rodinných domov 
z 54 na 66. Koncepcia verejného dopravného a technického vybavenia územia zostáva 
nezmenená. 
 
Funkčno-priestorová zmena je zachytená v ÚPN-M Sereď, ktorý zaväzuje pred začatím 
výstavby spracovaním podrobného riešenia územia. Pozemky riešené v štúdii sú situované 
v západnom cípe mesta Sereď v lokalite, ktorá je podľa ÚPN-M Sereď označená funkčným 
kódom BI-46 a BI-49. Územie je vymedzené zo severu areálom kasární a ul. Kasárenskou, z 
východu je územie kontaktné cez voľné parcely s areálom IDC Holding a.s, Sereď. Z juhu je 
územie kontaktné s parcelami rodinných domov orientovaných do ulice Trnavskej. Zo západu 
je územie orientované do voľného priestranstva nezastavaných pozemkov využívaných na 
poľnohospodárske účely. 
 
Na základe podnetu vlastníkov nehnuteľnosti v lokalite bude plocha vymedzená pre  mestské 
formy zástavby rodinných domov formou samostatne stojacich rodinných domov a 
intenzifikácia vložením radovej zástavby rodinných domov. Obstaranie zmeny štúdie 
determinuje aktívny vplyv demografického rozvoja, potreby rastu funkcie bývania 
vyplývajúce z rastu a oživenia hospodárskych činností mesta Sereď. 

 
 


