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Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 23.11.2021 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  23.11.2021  vo veľkej  zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30    hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.00    hod. 
 

 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová (EČ), JUDr. Irsák (MI), JUDr. Tóth (MTo),         

JUDr. Zuzana Pastuchová (ZP), JUDr. Klenovič (MK), JUDr. Takáč (MTa),  

 

Ospravedlnení:    JUDr. Hudák (MH) 

 

  Hostia:   Mgr. Kováčová, Ing. Halabrínová, Ing. Krajčovič 

 

  Verejnosť:        

 

Program:  
1.) Otvorenie 
2.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších 
nariadení 

3.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď 

4.) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2022 
5.) Rôzne 
6.) Záver 

 

BOD č. 1 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie JUDr. Edita Červeňová, privítala prítomných 

členov komisie, hostí a ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí JUDr. Hudáka. 

 

BODč. 2 
Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej 
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších 
nariadení 
Návrh uviedla Mgr. Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN zverejniť. 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  MI, ZP, EČ, MTa, MK 
ZA: 5   MI, ZP, EČ, MTa, MK    
PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

. 
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BOD č. 3  
Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď 
Návrh VZN uviedla Ing. Halabrínová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť 

po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

- v názve návrhu VZN  a v úvodnej vete upraviť znenie: ,,Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č. x/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie  č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení“; 

- Čl.1 sa nahrádza novým znením:  

,,Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení sa mení a dopĺňa 

nasledovne:  

1. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď sa 

textová časť - C. Záväzná časť územného plánu, kapitola C.1.1  Všeobecne záväzné 

regulatívy, ods. (5) Zásady a regulatívy riešenia verejného dopravného vybavenia dopĺňa o 

písmeno „k)“, ktoré znie: 

„k) na plochách statickej dopravy s kapacitou nad 6 stání je potrebné riešiť výsadbu drevín 

v  počte min. 1 strom na 6 odstavných a parkovacích miest ;"  

 

2. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď sa 

textová časť - C. Záväzná časť územného plánu, kapitola C.1.1  Všeobecne záväzné 

regulatívy, ods. (6) Zásady a regulatívy riešenia verejného technického vybavenia dopĺňa  o 

písmeno „j)“, ktoré znie: 

„j) v existujúcej zástavbe, ako aj v objektoch v nových rozvojových plochách mesta 

vytvárať zariadenia civilnej ochrany - ochranné stavby typu jednoduchý úkryt budovaný 

svojpomocne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov (zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláška o podrobnostiach na 

zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 

ochrany)." 

 

3. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď sa 

textová časť - C. Záväzná časť územného plánu, kapitola C.1.2 Záväzné regulatívy pre 

jednotlivé funkčné plochy v stávajúcej tabuľke za riadok s označením funkčnej plochy BH-

11 dopĺňa nový riadok pre funkčnú plochu BH-12, ktorý znie:  

 

Označenie 

funkčnej plochy 

Charakteristika 

funkčnej plochy 

Regulatívy 

BH-12 ; 

 

plocha 

nízkopodlažnej 

hromadnej 

bytovej výstavby 

 hlavná funkcia obytná,  

 prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj 

ako súčasť objektov) – občianska vybavenosť, 

 neprípustné sú hlučné a nehygienické 

prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, 

 forma zástavby – nízkopodlažný bytový dom, 

 neprípustná je zvyšovanie súčasnej výšky 

objektov v uličnom domoradí, max. výška 

stavieb je 9 m nad úroveň nivelety priľahlej 

komunikácie, 
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 odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť 

prednostne v rámci bytových domov (spodné 

podlažie) 

 

 

4. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď sa 

textová časť - C. Záväzná časť územného plánu, kapitola C.4 Vymedzenie 

verejnoprospešných stavieb mení nasledovne: 

vypúšťa sa riadok „VPS č. 24 – technická vybavenosť (energetika – Zsl. distribučná a.s.)“, 

 

5. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď sa 

textová časť - C. Záväzná časť územného plánu, kapitola C.5 Požiadavky na spracovanie 

územných plánov zóny mení nasledovne: 

riadok pre územie č. 6 sa nahrádza novým znením:  

     „č.6 – obytná plocha BI-33, v lok. Bereky v k. ú. Sereď. ÚPN-Z je možné nahradiť 

urbanistickou štúdiou,“ 

 

6.  V Prílohe – Územný plán mesta Sereď, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď sa 

grafická časť - výkres č. 9a Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (M = 1: 

5 000) a výkres č. 9b Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (M = 1: 5 000) 

mení nasledovne: 

v urbanistickom obvode č.7 sa mení ohraničenie funkčnej plochy BI-33 odčlenením jej 

časti v rozsahu územia, ktoré patrí do zastavaného územia kat. územia Stredný Čepeň 

a pričlenenie tohto územia k funkčnej ploche BI-43 a BI-50, 

 

7. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď sa 

grafická časť  -  výkres č. 9a Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (M = 1: 

5 000) a výkres č. 9b Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (M = 1: 5 000) 

mení nasledovne: 

v urbanistickom obvode č.4 sa mení označenie funkčnej plochy TV-5 z technickej 

vybavenosti  na  funkčnú plochu BH-12 plocha nízkopodlažnej hromadnej bytovej 

výstavby a ruší sa označenie verejnoprospešnej stavby pod č. 24. 

 

(Poznámka: zmeny podľa bodu 6) a 7) uskutočnené v grafickej časti prílohy tvoria 
obsah priesvitky k výkresu 9.8.) 

 

8. Dopĺňa sa o novú prílohu č. 7 s označením „Územný plán mesta Sereď– Zmeny a doplnky 

č. 8/2021 – výkres č. 9.8 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb“.; 

 

-do Čl.2 doplniť názvy všetkých VZN; 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6  MI, ZP, EČ, MTa, MK, MTo 
ZA: 6    MI, ZP, EČ, MTa, MK, MTo  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2022 
Materiál uviedol Ing. Krajčovič. Komisia materiál prerokovala a informáciu zobrala na vedomie. 
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BODč.5 
Rôzne 
Do bodu ,,rôzne“ komisii nebol doručený  žiadny materiál na prerokovanie. 

 
 

BOD č. 6 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                                  predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        24.11.2021 


