
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Dňa 21.03.2017 bola na Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania,  ktorý 
garantuje komunálne záujmy, doručená žiadosť ELDI Group, s.r.o., Sereď  a STEHEL 
CONTRUCTION, s.r.o. Šintava o vydanie súhlasu k  Zadaniu Urbanistickej štúdie 
POLYFUNKČNÁ ZÓNA „PRÚDY“ Sereď – Stredný Čepeň  v súlade s ustanovením  § 4 
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov.  
 
Zadanie urbanistickej štúdie vyhotovil Ing. arch.  Lukáš Šíp, autorizovaný architekt, SKA reg. 
č. 2211 AA. Zadanie urbanistickej štúdie je spracované v súlade so záväznou časťou 
Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď), rešpektuje záväzné regulatívy vyplývajúce 
z ÚPN-M Sereď. 
 
Účelom obstarania urbanistickej štúdie je spodrobnenie územného plánu, vyriešenie 
urbanisticko-architektonických a územno-technických problémov v území. Vlastníci 
pozemkov majú záujem v lokalite označenej názvom „Polyfunkčná zóna Prúdy“ realizovať 
výstavbu radových a samostatne stajacich  rodinných domov, bytových domov, obchodných 
prevádzok a príslušného technického a dopravného vybavenia. Urbanistická štúdia bude 
podkladom pre stanovenie regulatívov využitia územia a podkladom pre ďalšiu projektovú 
prípravu (dokumentácia pre územné rozhodnutie) a rozhodovanie stavebného úradu. 
 
Zadanie urbanistickej štúdie je podľa Územného plánu mesta Sereď riešené pre územie 
urbanistických zón č. 5 a č. 9, ktoré je členené na funkčné plochy označené číselnými kódmi 
nasledovne: 
 
Urbanistická zóna č. 5 zahrňuje funkčné plochy: 

- BI-56 Plochy navrhovaných rodinných domov 
- BH-11 Plochy navrhovanej hromadnej bytovej výstavby 
- DKZ Plocha dopravy 
- OV-01 Plocha občianskej vybavenosti - navrhovaná 
- OV-37 Plocha občianskej vybavenosti – navrhovaná 
- OVV-9 Polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov – 

navrhovaná 
 

Urbanistická zóna č. 9 zahrňuje funkčnú plochu: 
- BI-36 Plochy navrhovaných rodinných domov. Uznesením MsZ v Seredi č. 165/2016 

zo dňa 10.11.2016 neschválilo obstaranie územného plánu zóny pre túto funkčnú 
plochu  pre podrobnejšie riešenie územia bude obstaraná urbanistická štúdia. 

 
Územný plán mesta Sereď je verejne prístupný na webovom sídle mesta  
http://www.sered.sk/uzemny-plan 
 
Referát životného prostredia MsÚ Sereď odporúča pri vypracovaní urbanistickej štúdie: 

- rešpektovať a zapracovať do návrhu riešenia UŠ pre definované plochy všetky 
záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď (2015)  a MÚSES Mesta Sereď (2008) 

- rešpektovať plochy Miestneho biokoridoru Mbk2 (MÚSES) v podobe lesného pásu 

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


o šírke 15 m, 
- v rámci občianskej vybavenosti situovať v predmetnom území športovo rekreačnú 

vybavenosť (detské ihriská, športoviská, parkové plochy), 
- nezastavané a nespevnené plochy využiť ako verejnú zeleň, 
- zariadenia inžinierskych sietí umiestniť mimo plôch verejnej zelene tak, aby nebránili 

výsadbe drevín (predovšetkým stromov) z dôvodu dodržania príslušných ochranných 
pásiem v zmysle platnej legislatívy. 
 

Oddelenie rozvoja mesta MsÚ Sereď súhlasí s predloženým zadaním UŠ a odporúča pri 
vypracovaní UŠ: 
- zapracovať záväzné regulatívy pre dopravnú obsluhu územia obzvlášť pre plochy 

s funkciou výroby a skladov, 
- rešpektovať existujúce dopravné napojenia a žiaduci je návrh komunikácie pre 

cyklistov. 
      
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi odporúča vydať súhlas 
k predloženému zadaniu Urbanistickej štúdie POLYFUNKČNÁ ZÓNA „PRÚDY“ Sereď – 
Stredný Čepeň  za nasledovných podmienok: 
1. Návrh urbanistickej štúdie bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď, plochy 

miestneho biokoridoru vyčlenením pásu krajinnej zelene v minimálnej šírke 10 m 
umožňujúcej výsadbu zelene a bezkolízne umiestnenie sietí technickej infraštruktúry 
a odporúča zvážiť návrh komunikácie pre cyklistov pozdĺž existujúcej cesty III/1347 
(Strednočepeňská ulica). 

2. Návrh urbanistickej štúdie bude vypracovaný podľa § 3  vyhlášky č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

3. Návrh urbanistickej štúdie bude prerokovaný s dotknutou verejnosťou, dotknutými 
orgánmi a správcami verejného technického vybavenia za súčinnosti mesta. 

4. Návrh urbanistickej štúdie so zapracovanými pripomienkami z prerokovania bude 
predložený na prerokovanie a odsúhlasenie Mestskému zastupiteľstvu v Seredi. 

5. Obstaraná urbanistická štúdia bude podkladom pre spracovanie následných stupňov 
projektovej dokumentácie potrebných pre konanie pred stavebným úradom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


