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     Dňa 21.03.2018 bol na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  doručený 
návrh spoločnosti STAVEBNINY QUATRO s.r.o., Sereď o obstaranie zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Sereď a dňa 29.03.2018 bol doručený návrh právneho zástupcu 
spoločnosti VRAMON, spol. s r. o. Sereď JUDr. Martina Kanása o obstaranie zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta Sereď. Spoločnosť STAVEBNINY  QUATRO, s.r.o. návrh 
na zmenu územného plánu dňa 11.04.2018 doplnila a požaduje, aby pozemky vo  vlastníctve 
spoločnosti boli zaradené na funkčné využívanie ako plochy skladov a obchodné priestory.  
Predmetom oboch žiadostí je územie nachádzajúcich sa na Trnavskej ulici v Seredi, ktoré je 
vyznačené na priloženom mapovom podklade.  
 
   Podľa ÚPN-M Sereď je táto plocha funkčne určená ako plocha zelene cintorína označenej 
funkčným kódom ZC-02, pohrebisko zaradené medzi  verejnoprospešné stavby s číslom 30 – 
Mestský cintorín v k. ú. Sereď. 
 
    Územný plán sídelného útvaru Sereď Šintava z roku 1986 predmetné územie funkčne určil 
ako plochy cintorína a na pozemkoch stavebnín navrhol stavebnú uzáveru. Prvé veľké zmeny 
a doplnky ÚPN SÚ Sereď Šintava z roku 2004 toto územie v celosti navrhujú ako plochu 
cintorína. Územný plán mesta Sereď, ktorý bol schválený v roku 2015 prebral funkciu 
mestského cintorína v celosti z predchádzajúceho územného plánu mesta. Ochranné pásmo 
cintorína je stanovené v územnoplánovacej dokumentácii z roku 2015 a to 50 m v súlade s § 
15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Uvedená požiadavka vyplývala i zo 
záväzného stanoviska dotknutého orgánu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Galante v procese prerokovania návrhu ÚPN-M Sereď.  
 
    Mesto Sereď, orgán územného plánovania pri obstaraní Územného plánu mesta Sereď, 
ktorý bol schválený uznesením MsZ v Seredi č. 192/2015  dňa 12.11.2015 vykonal všetky 
procesné úkony v súlade s ustanoveniami § 19a - 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Návrh územnoplánovacej dokumentácie 
„Územný plán mesta Sereď“ preskúmal pred schválením Okresný úrad Trnava, odbor 
výstavby a bytovej politiky, ktorý listom č. UO-TT-OVBP1-2015/026923/Ti zo dňa 
09.09.2015 odporučil MsZ v Seredi predloženú územnoplánovaciu dokumentáciu schváliť. 
Jednotlivé etapy územnoplánovacej dokumentácie boli verejne prerokúvané o čom bola 
verejnosť vždy upovedomená formou oznámenia na úradnej tabuli, web stránke mesta, 
mestským rozhlasom i v tlači v Sereďských novinkách. Predmetné územie je od roku 1986 
podľa územného plánu mesta navrhnuté na funkčné využívanie ako mestský cintorín. 
 
     V prípade, že Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď rozhodne o obstaraní zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Sereď, je zároveň potrebné určiť novú plochu pre mestský cintorín 
(pohrebisko) a vyčleniť finančné prostriedky pre vybudovanie nového technického 
a obslužného vybavenia cintorína. Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 15 ods. 1  zákona  
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  
 
    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 
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