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Názov materiálu:  Zadanie Urbanistickej štúdie 

„Športový areál s bývaním“  
 
Návrh na uznesenie: 
 

1. MsZ prerokovala návrh Zadania Urbanistickej štúdie /UŠ/ „Športový areál s bývaním“, ktoré 
navrhovateľ spol. DURPRI, s.r.o. , so sídlom 903 01 Senec, Hany Zelinovej 24 /vlastník 
pozemkov/ predložil  na schválenie mestu Senec ako orgánu územného plánovania a ktorá ako 
územnoplánovací podklad bude riešiť výstavbu športovo rekreačného areálu s vodnou plochou, 
s prípustnou funkciou bývania a stavieb pre služby a drobné prevádzky  na pozemkoch 
parcelných  číslach  5392, 5395, 5396/1 v katastrálnom území Senec.  

 
2. Urbanistická štúdia bude spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa spodrobní 

a  overí  možnosť  investičnej výstavby /stanovia sa odporúčané – smerné regulatívy funkčného 
a priestorového usporiadania územia/ v novom /v súčasnosti obstarávanom/ Územnom pláne 
mesta Senec s navrhovaným funkčným využitím  šport a rekreácia, bývanie, služby a drobné 
prevádzky /Lokalita č. 17  Prieskumov a rozborov/.   

      
3. MsZ  berie na vedomie  stanovisko  Komisie výstavby a územného plánovania  pri MsÚ 

v Senci zo dňa 25.09.2014 /bod č. 2.4, Uznesenie č. 60/2014/. 
 

4. MsZ berie na vedomie stanovisko Mestskej rady v Senci, zo dňa 26.11.2014. 
 

5. MsZ schvaľuje návrh  Zadania  urbanistickej štúdie uvedenej v bode I. a v bode II. za 
nasledovných podmienok : 

- UŠ bude prerokovaná s dotknutými orgánmi prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 
na  
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 

- UŠ bude primerane prerokovaná s dotknutými orgánmi a organizáciami v zmysle 
stavebného zákona 

- Po kladnom prerokovaní a pripomienkovaní všetkými dotknutými orgánmi, 
organizáciami a verejnosťou môže UŠ  slúžiť ako územnoplánovací podklad pre nový 
Územný plán mesta Senec. 

 
 
 Funkcia Meno Podpis 
Predkladá: primátor mesta Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: ved. odd. územného 
plánovania a RR 

Ing.arch. Igor Križko  



 
Názov materiálu:  Zadanie Urbanistickej štúdie    „Športový areál s bývaním“  
 
Dôvodová správa: 
 
 V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších zmien a doplnkov je „Urbanistická štúdia  jedným z územnoplánovacích podkladov. 

 Urbanistická štúdia  „rieši čiastkové problémy v území. Spracováva sa pri príprave územného plánu 
ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo 
overenie územného plánu a pri  zmene a doplnkoch územného plánu ...“ 

 „Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto 
prejaví o jej obstaranie záujem“. 

 „Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktorý dáva súhlas orgán územného 
plánovania, ktorý  garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy“. 

 Obsah a rozsah Zadania Urbanistickej štúdie upravuje Vyhláška  MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  

 

 

V Senci,  30.10.2014 

Vypracoval : Ing.arch. Igor križko 
  ved. odd. ÚPaRR 
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