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v prílohe Vám zasielam návrh na zmenu územného plánu - žiadosť o zaradenie samostatného bodu programu do 
najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva. 

V Seredi, dňa 21.03.2018 

Stavebniny Quatro, s.r.o 
konateľ Jozef Nagy 



Stavebniny QUATRO, s.r.o., Trnavská cesta 951/2, 926 01 Sereď 

Mestský úrad 

Mestské zastupiteľstvo 

926 01 Sereď 

Vec : Návrh na zmenu územného plánu 

Žiadam o zaradenie samostatného bodu programu do najbližšieho rokovania Mestského 

zastupiteľstva, a to zmenu územného plánu Mesta Sereď, z dôvodu, že dňa 19.03.2018 som sa ako 

konateľ spoločnosti Stavebniny QUATRO s.r.o. dozvedel, že Všeobecným záväzným nariadením č. 

7 /2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 

Sereď, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 12.11.2015, účinným od 03.12.2015, bol 

schválený územný plán Mesta Sereď, ktorým areál našej firmy pozostávajúci z parc.č. 2806 -

zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, parc.č 2807/1- zastavné plochy a nádvorie o výmere 

8063 m2, parc.č. 2807 /4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2, pare. č. 2807 /5 - zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 462 m2, parc.č. 2807 /6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2, 

stavby s.č. 951 - administratívna budova postavená na parcele č. 2806, sklad s .č. 951 postavený na 

parc.č. 2807 /4, sklad postavený na parc.č. 2807 /5, sklad postavený na parc.č. 2807 /6, evidované na 

liste vlastníctva č. 5638 v k.ú. Sereď, bol zahrnutý do územného plánu s označením funkčnej plochy 

ZC-02, s charakteristikou funkčnej plochy - plocha zelene cintorína, so záväznými regulatívami -

hlavná funkcia - verejnoprospešná plocha cintorína vrátane vybavenosti, patriacej k cintorínu (dom 

smútku, parkovisko), rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú neprípustné. 

Podotýkam, že o zmene územného plánu naša firma nebola žiadnym spôsobom upovedomená, 

napriek tomu, že v zmysle § 19b Zákona č. 50/1976 Zb ods. 2 prípravné práce vykonáva orgán 

územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a zabezpečuje ich 

v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávnych krajov, obcami 

a právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia. 

Keď som začal riešiť túto vzniknutú situáciu, zistil som, že Mesto Sereď porušilo aj zákon č. 131/2010 

Z.z. - Zákon o pohrebníctve a to §15 odsek 7, ktorý určuje ochranné pásmo pohrebiska 50 m od 

hranice pozemku pohrebiska. Mesto Sereď ochranné pásmo pohrebiska nedodržalo a začalo 

pochovávať a umiestňovať pohrebné miesta až po hranicu nášho pozemku, a tó v ~ase keď areál 

firmy Stavebniny Quatro s.r.o., ktorý bol bývalým areálom Stavebnín Jednoty SD Galanta, bol 

v prevádzke už od roku 1956. Je nemysliteľné, aby prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý mal ochrannú 

zónu aj v časti starého cintorína aj v časti nového cintorína, si svojvoľne túto ochrannú zónu zruší 



vytváraním nových hrobových miest až k hranici cudzieho pozemku a následne bude požadovať od 

vlastníkov okolitých pozemkov rozšírenie ochrannej zóny na ich majetku. Tieto praktiky považujem za 

svojvoľné a nátlakové zasahovanie do využívania cudzieho majetku a zasahovanie do cudzích 

vlastníckych práv. 

Chcel by som zdôrazniť, že naša firma podniká od roku 1993, riadne platí dane, nikdy sme 

neobchádzali zákon, snažili sme sa vždy riadne si plniť všetky povinnosti a vyjsť v ústrety všetkým 

naším zákazníkom a takisto aj mestu. Je pre nás skľučujúce, že po 25 rokoch pôsobenia v našom 

meste máme takýmto spôsobom byť znevýhodnení pri využívaní nášho majetku. 

Zároveň zdôrazňujem, že na podnet primátora Ing. Martina Tomčányiho sa uskutočnilo jednanie 

medzi ním a mnou, na ktorom primátor uviedol, že z dôvodu nedostatku priestoru na vytváranie 

nových hrobových miest je potrebné rozšíriť plochu cintorína a prejavil záujem o kúpu pozemku, 

ktorý je vo vlastníctve našej firmy. Po navrhnutí ceny primátor túto cenu neakceptoval 

s odôvodnením, že na to mesto nemá financie a budú riešiť túto situáciu v lokalite Horný Čepeň. Je 

pre mňa zarážajúce, že po tomto rokovaní bez nášho vedomia sa začala riešiť zmena územného 

plánu, čím naša firma je poškodená, a to znížením ceny pozemku. Za ešte väčší podraz považujem 

plán mesta, ktorý je podľa Ing. Anny Halabrínovej v prípade neuzavretia dohody dokonca aj 

vyvlastnenie pozemku. V prípade, že by došlo k takejto variante, musím vysloviť sklamanie nad 

konaním vedenia mesta, nakoľko neprihliada na skutočnosť, že po 25 rokoch riadneho podnikania je 

odplatou mesta zníženie hodnoty majetku, resp. strata majetku, a to len z dôvodu, že mesto nemá 

záujem rieš iť si situáciu iným spôsobom. Pokiaľ sa primátor mesta vyjadril, že na odkúpenie pozemku 

za trhovú cenu mesto nemá dostatok financií, je poľutovaniahodné, že mestu neprekáža, že 

dlhoročné podnikanie v tomto meste je bezohľadne odmenené znížením trhovej hodnoty majetku 

vlastníka . 

Bol by som rád, keby poslanci mestského zastupiteľstva zohľadnili tieto moje argumenty a schválili 

zmenu územného plánu, ktorý bude v náš prospech, aby sme nepociťovali krivdu po toľkých rokoch 

podnikania v našom meste. 

V Seredi, dňa 21.03.2018 

Stavebfint QUAf f .r.o"feď ' 

konateľ Jozeftgy { ( 
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Vec : Doplnenie návrhu na zmenu územného plánu 

Dňa 21.03.2018 som podal návrh na zmenu územného plánu Mesta Sereď, z dôvodu, že dňa 

19.03.2018 som sa ako konateľ spoločnosti Stavebniny QUATRO s.r.o. dozvedel, že Všeobecným 

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

Územný plán mesta Sereď, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 12.11.2015, účinným 

od 03.12.2015, bol schválený územný plán Mesta Sereď, ktorým areál našej firmy pozostávajúci z 

parc.č. 2806 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, parc.č 2807 /1 - zastavné plochy 

a nádvorie o výmere 8063 m2, parc.č. 2807/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2, pare. 

č. 2807 /5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 462 m2, parc.č. 2807 /6 - zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 294 m2, stavby s.č. 951 - administratívna budova postavená na parcele č. 2806, 

sklad s.č. 951 postavený na parc.č. 2807 /4, sklad postavený na parc.č. 2807 /5, sklad postavený na 

parc.č. 2807 /6, evidované na liste vlastníctva č. 5638 v k.ú. Sereď, bol zahrnutý do územného plánu 

s označením funkčnej plochy ZC-02, s charakteristikou funkčnej plochy - plocha zelene cintorína, so 

záväznými regulatívami - hlavná funkcia - verejnoprospešná plocha cintorína vrátane vybavenosti, 

patriacej k cintorínu (dom smútku, parkovisko), rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú 

neprípustné. 

Predmetný návrh dopÍňam v tom zmysle, že žiadam, aby parcely, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti 
Stavebniny QUATRO, s.r.o. Sereď, boli v územnom pláne zaradené do pôvodného stavu, t.j. plocha 

určená na sklady a obchodné priestory. 

Zároveň žiadam zrušiť ochrannú zónu pohrebiska SO m od hranice pozemku pohrebiska. Areál našej 

spoločnosti susedí s cintorínom, ktorý pozostáva zo starého cintorína nachádzajúceho sa na parc.č . 

2805/1 - ostatné plochy o výmere 25676 m2, evidovanej na LV č. 2694 k. ú. Sereď, ktorý je vo 

vlastníctve Rimskokatolíckej cirkvi, Farnosť Sereď, Kostolná 10, Sereď, PSČ 92601 v 1/1-ine, 

nájomcom tejto parcely je firma AGROZEL Dolná Streda s.r.o. 516, Dolná Streda, PSČ 925 63, na 

základe Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 30.09.2013 na dobu určitú od 

01.10.2013 do 30.09.2018. časť nového cintorína, ktorá susedí s areá lom našej spoločnost i, sa 

nachádza na parc.č. 2810/1 - ostatné plochy o výmere 2775 m2 evidovanej na LV č. 3511 k.ú. Sereď, 

ktorá je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36,v 1/1-ine. Ďalšia časť 



nového cintorína, ktorá už nesusedí s areálom našej spoločnosti je parc.č. 2810/2 - ostatné plochy 

o výmere 4868 m2 evidovaná na LV č . 3763 k.ú. Sereď je vo vlastníctve Slovenskej republiky v 1/1-

ine, správcom tejto parcely sú Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR, 

Klemensova 8, Bratislava, PSČ 813 61, nájomcom je Mesto Sereď, Námestie Republiky 1176/10, 

Sereď, PSČ 926 01. 

Z uvedeného dôvodu mám za to, že nakoľko Mesto Sereď nie je vlastníkom žiadnej parcely susediacej 

s pozemkami vo vlastníctve našej spoločnosti, nemá právo určovať ochranné pásmo pohrebiska na 

pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve našej spoločnosti„ 

Bol by som rád, keby poslanci mestského zastupiteľstva zohľadnili tieto moje argumenty a schválili 

zmenu územného plánu, ktorým nebude naša spoločnosť poškodená a bude môcť svoje pozemky 

využívať na účely, ktoré slúžia na podnikanie a nebude náš majetok znehodnotený nesprávnym 

zaradením pozemkov v územnom pláne. 

V Seredi, dňa 10.04.2018 

Stavebniny QUATRO, s.r.o. Sereď 
I 

konateľ Jo~~f Nagy 
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