
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
      Dňa 16.10.2017 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  
doručená žiadosť spoločnosti VIVA SEREĎ s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď a spoločnosti 
FORCHEM s.r.o., Pri Vinohradoch 172, 831 06 Bratislava o obstaranie zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). 
 
     Predmetom navrhovaných zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď je územie -  
pozemky parc. č. 3663/109, 3663/133, 3663/23, 3663/165 k. ú. Sereď , ktoré je podľa ÚPN-M 
Sereď súčasťou územia označeného funkčným kódom V- 20 - plochy výroby a skladov – 
existujúce a navrhované. Pre uvedenú plochu sú  v záväznej časti ÚPN-M Sereď stanovené 
nasledovné záväzné regulatívy: 

• hlavná funkcia - plocha výroby a skladov, 
• prípustná funkcia – občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), 
• v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať 

obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch 

jednotlivých zariadení a prevádzok; 
 
     V rámci obstarania zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď navrhovatelia požadujú, aby uvedená 
plocha bola zaradená medzi plochy polyfunkčného zmiešaného územia občianskej 
vybavenosti a výroby  (OVV) s komerčnou vybavenosťou, nevýrobné služby. Komerčnou 
vybavenosťou podľa ÚPN-M Sereď sú zariadenia malooobchodu, verejného stravovania a 
ubytovania, výrobné a nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v ostatných 
odvetviach (zdravotníctvo, sociálne služby a pod.). Územie, ktoré je predmetom žiadosti, sa 
nachádza takmer uprostred bývalého areálu Niklovej huty  na hranici katastrálneho územia 
s obcou Dolná Streda. V tejto časti sú umiestnené výrobné areály DIPEX, MACH TRADE,...   
Územným plánovaním sa vytvárajú predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s 
osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy 
a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja... Plocha, ktorá je predmetom riešenia zmien 
a doplnkov, má tvoriť ucelené územie s istou funkciou. V tomto prípade je problematické 
takéto územie navrhnúť. Zmeniť funkciu na celom území výrobného areálu bývalej Niklovej 
huty by malo dopad na existujúce výrobné prevádzky – najmä tie hlučné a nehygienické resp. 
opačne, výroba na funkciu občianskej vybavenosti (ubytovanie).  
 
    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. 
 
     Územný plán mesta Sereď je verejne prístupný na webovom sídle mesta  
http://www.sered.sk/uzemny-plan 

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

