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Námestie republiky 1176/10 

V Seredi 18.07 .2018 

Zásadná pripomienka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č . .... /2018, ktorým sa mení 
VZN č. 7 /2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 

Sereď, ktorý bol na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sereď zverejnený od 10.07.2018. 

Vyjadrujem zásadnú pripomienku k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení VZN 
č. 7 /2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, ktorý 
bol na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sereď zverejnený od 10.07.2018. 

Zásadná pripomienka - vypustiť v celom rozsahu z návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Sereď č. „ . ./2018, ktorým sa mení VZN č. 7 /2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď, v Čl.I bod 1, ktorý znie: 

11V prílohe - Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016, VZN č. 
6/2016 a VZN č. 5/2017 sa v textovej časti - C. Záväzná časť územného plánu, časť C.1.1 Všeobecné záväzné 
regulatívy, podkap. (4) Zásady a regulatívy pre plochu s funkciou výroby a skladov sa za odsek b) dopÍňa 
odsek c), ktorý znie: 
„c), neprípustné sú stavby s funkciami: bývanie, prechodné ubytovanie a rekreácie". 

Odôvodnenie: 

1. Obstaranie zmien a doplnkov 4/2018 odsúhlasilo MsZ uznesením č. 224/2017 pre žiadateľa Norbert 

Adamča - riešenie územia bývalej kotolne na ulici Vonkajší rad v Seredi dňa 09.11.2017. 

Obstaranie zmien a doplnkov obsahuje aj doplnenie záväzných regulatívov pre plochu s funkciou výroby 

a skladov, ktoré mestské zastupiteľstvo neprerokovávalo a neodsúhlasilo. 

Oznámenie o prerokovaní „ Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky č. 4/ 2018" - Návrh - nebolo 
zverejnené na úradnej tabul i v súlade s uznesením č. 224/ 2017. Návrh bol doplnený zo strany mesta Sereď 
o doplnenie Zásad a regulatívov pre plochu s funkciou výroby a skladov, ktoré neboli mestským 
zastupiteľstvom prerokované a odsúhlasené. 
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2) Vyhláška 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii § 12 
Obsah územného plánu obce, ods. 4 Riešenie územného plánu obce, písm. f), hovorí „návrh funkčného 
územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, 
výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, 
obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania. „ 

Na základe uvedeného som navštívil vedúcu oddelenia ÚPaSP, ktorej som sa spýtal, či územný plán 
skutočne zakazuje funkciu ubytovania pre dané územie, pretože platný územný plán neobsahuje 
zakazujúce funkčné využitie. Funkcia občianskej vybavenosti, ktorá je prípustná v danom území 
umožňuje funkciu ubytovania v danom území. 

Platný územný plán teda nezakazuje funkciu ubytovania. 
Bol som zavádzaný spolu s ostatnými žiadateľmi o zmenu územného plánu. ktorí svoje žiadosti 

predložili dňa 09.11.2017 na mestské zastupiteľstvo. 

Môj pôvodný zámer bol požiadať o zmenu účelu stavby v zmysle stavebného zákona, o ktorej rozhoduje 

stavebný úrad. Na základe informácie zo stavebného úradu, ktorá bola prezentovaná poslancom mestského 

zastupiteľstva /zavádzanie poslancov MsZ, ako i občanov mesta Sereď na zhromaždení občanov dňa 05.02.2018, kde 

som svoj zámer prezentoval/ na rokovaní dňa 09.11.2017 spôsobom, že v danom území platný územný plán 

nepripúšťa funkciu ubytovania a túto funkciu je možné doplniť iba zmenami a doplnkami k územnému 

plánu, ktorý schvaľujú poslanci MsZ nie stavebný úrad, som predložil žiadosť spolu so spoločnosťou SAJVA 

o zmenu územného plánu. Naša žiadosť nebola MsZ odsúhlasená. 

V decembri 2017 bola moja žiadosť opätovne predložená na rokovanie MsZ, rozhodovanie bolo odložené 

v zmysle uznesenia č. 300/2017, ktorým bolo schválené verejné zhromaždenie občanov. Celú túto situáciu 

spôsobil nesprávny výklad územného plánu mesta Sereď zo strany stavebného úradu. 

3) Snaha /vedúcej oddelenia ÚPaSP/, následne doplniť záväzné regulatívy pre plochy výroby a skladov bez 
prerokovania v mestskom zastupiteľstve dokazuje. že územný plán mesta Sereď pripúšťal a pripúšťa 
v území označenom V-20, V-21 v rámci „občianskej vybavenosti aj funkciu ubytovania, čím sa potvrdilo, že 
konanie mesta Sereď trvaním na zmene územného plánu bolo v rozpore s VZN č. 7 /2015. 

4) Touto zmenou, je bez prerokovania v mestskom zastupiteľstve na rozdiel od žiadosti o zmenu územného 
plánu, o ktorej rozhodlo MsZ uznesením č. 224/2017 zasiahnutá veľká časť územia označená v územnom 
plánom ,,V" plochy výroby a skladov. Súhlas k obstarávaniu zmien a doplnkov k územnému plánu spadá do 
právomoci mestského zastupiteľstva a nie do právomoci mesta Sereď. 

Okrem iného poukazujem na ustanovenie § 43c (1) stavebného zákona „Nebytové budovy sú stavby, v 
ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové 
budovy patria a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,". Preto 
nerozumiem z akého dôvodu mi nebolo vydané rozhodnutie o zmene účelu stavby ak to zákonná norma 
pripúšťa a dovoľuje a z akého dôvodu som musel dávať žiadosť o zmenu územného plánu 

Ing. Marián Sidor CSc. 
Konateľ spoločnosti Brutto s:~9-
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