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BRUTTO s.r.o, so sídlom, Trnavská cesta 912, Sereď, IČO: 44 533 870,  

zastúpená konateľom Ing. Mariánom Sidorom, CSc. 

 

 
 

 

 

Vážený poslanecký zbor mesta Sereď. 

        a 

primátor mesta Sereď 

                             Námestie republiky 1176/10 

                        926 01  Sereď 
 

 

    

 

 

Vec:   

Žiadosť o oboznámenie sa  s materiálmi  ktoré budú prerokovávane dňa 26.07.20188 mestským 
zastupiteľstvom v Seredi. 
 

 

 

Vážený poslanecký zbor mesta Sereď. 
 

Nakoľko dňa 26.7. má byť prerokovaný a schválený mestským zastupiteľstvom na rokovaní návrhu VZN , ktorý 

zásadným spôsobom   mení platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Sereď 

Chcem poskytnúť informácie, ktoré pokladám za veľmi dôležité pre vaše  
 rozhodovanie k hlasovaniu o bode Územný plán mesta. / ďalej ÚPM /  

Budú to informácie , ktoré majú dokázať úmyselne klamstvo  a  zavádzanie poslaneckého zboru  

zo strany predkladateľa návrhu VZN, 

ako i  snahu vedúcej stavebného úradu, zakryť jej nezákonný a svojvoľný postup. 
/ viď príloha  Námietka k doplnkom UPM /   

 

 

 

 

Spoločnosť Brutto s.r.o., ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti súpisné číslo 4433 jemno chemická dielňa, postavená 

na parcele č. 3663/13 v obci a katastrálnom území Sereď    požiadala  mesto Sereď  

o  zmenu účelu využitia stavby na ubytovanie,   

 

Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu , že  nie je  v súlade zo záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie 

mesta Sereď platnej ku dňu 04.06.2018       

.       

Dovoľte mi touto cestou oboznámiť Vás s dôvodmi zamietnutia mojej žiadosti  ako i obsahom môjho odvolania  

proti zamietnutiu  mojej žiadosti.    / viď príloha Odvolanie final / 
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Moju žiadosť som pred vedúcou pracovníčkou stavebného úradu  mesta  Sereď  

odôvodnil nasledovnými argumentmi !  

 

 1 / Hovoril som s tvorcom územného plánu ktorý konštatoval že,  v ÚPM je aj Občianska vybavenosť,  ktorá 

nemá definovanú zakazujúcu  funkciu ubytovania a preto ÚPM ubytovanie nezakazuje! 

                          Na otázku, či môže tento svoj názor dať aj písomne odpovedal:  

že  pozná zamietavý názor mesta na ubytovanie preto nedá svoj názor  písomne , 

nakoľko by si pohneval dobré vzťahy s mestom a nedostal by  ďalšie zákazky od mesta. 

 

 2/  Disponujem  stanoviskami  troch právnikov, ktorí jednoznačne potvrdili  

                               že ÚPM ubytovanie nezakazuje . 

 

 3/  Komisia pre rozvoj mesta na dvoch zasadnutiach  opakovane 2x súhlasila s možnosťou urobiť                                

ubytovňu v mojom objekte. 

 

4/  Požiadal som Nadriadený organ  Krajský stavebný úrad v Trnave o názor. Tri  pracovníčky úradu 

konštatovali, že súčasný územný plán mesta Sereď  nezakazuje funkciu  ubytovania , 

ale písomne mi to môžu dát až po vydaní zamietavého rozhodnutia  mesta Sereď. 

 

Po uvedení týchto argumentov pri podávaní mojej žiadosti mi vedúca pracovníčka oboru výstavby mesta    

Sereď stručne oznámila že moja žiadosť bude zamietnutá  

a súhlasne  stavisko nedostanem. 

 

 

Zamietavé rozhodnutie som už dostal a v lehote som podal odvolanie. O odvolaní bude teraz rozhodovať Krajský  

stavebný úrad 

/ viď príloha Odvolanie final / 

 

 

 

                           Potom sa udiali nasledovne skutočnosti ! 

 

 1. skutočnosť 

 Opakovane po 3-tíkrát  zasadla komisia na rozvoj mesta, na ktorej som  opakovane / 3x/ predniesol moju 

žiadosť a uviedol som  aj už hore spomínané argumenty. 

 

 Prekvapujúce bolo,  že pred rozpravou a hlasovaním o mojej žiadosti  som bol vykázaný zo  zasadnutia komisie 

 Výsledok hlasovanie bol, že komisia jednomyseľne  zamietla moju žiadosť. 

 

 Na dotaz prečo komisia tak náhle zmenila svoj názor , keď poznali argumenty autora , právnikov aj       

nadriadeného organu mi bolo oznámene: 

 

Že autor územného plánu dal písomne stanovisko, že ubytovanie nie je v súlade ÚPM.  

/viď príloha Kubina / 

Že právnici sa mýlia,  nakoľko je rozhodujúci tzv. Urbanistický  názor a nie názor právnikov, 

 ktorí nepoznajú pravidla platné pre  urbanistku ! 

A že názor pracovníčok nadriadene orgánu bude platný , až keď bude  daný písomne. 

  

 



 

 

 

 

Registrovaný výrobca váh v zmysle zákona č.142/2000 Z.z. – rozhodnutím ÚNMS SR č.:R/I-086/2002. 

Člen Cechu a Únie výrobcov váh SR, asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky C.E.C.I.P. 

 

Tel-fax. office: 0317892830/ 0317891371, GSM: 0905721447, e-mail.: bruto@ bruto.sk   

Web.: www.brutto.sk   IČO: 44533870   DIČ:2022754239   IČ DPH: SK2022754239 

 Trnavská cesta 912,  92601 SEREĎ ,  SLOVENSKO 

 

 

 2. skutočnosť 

 Na tabuli mesta sa objavil návrh na zmenu územného plánu  č. 4/2018 tykajúceho  sa kotolne v zmysle 

uznesenia č. 224/2017, do ktorého bol začlenený aj bod 

                     s vylučujúcimi funkciami na ubytovanie v priemyselnej oblasti 

 
citácia z návrhu VZN   

(4) Zásady a regulatívy pre plochu s funkciou výroby a skladov sa za odsek b) dopĺňa odsek c), ktorý znie:  
„c), neprípustné sú stavby s funkciami: bývanie, prechodné ubytovanie a rekreácie“.  

 
 

Tento bod, ktorý vobec nesúvisí s kotolnou, ale je chýbajúcou  časťou, ktorú je potrebné doplniť do územného 

plánu, aby nebolo možne  legálne zakázať ubytovanie ! 

 

Je to presne ten bod ktorý chyba v súčasnom územnom pláne, aby  

 nadriadený organ mohol zmeniť svoje stanovisko pre dane územie . 

 

  

 Vážený poslanecký zbor mesta Sereď. 

  

 

 Žiadam   kontrolné orgány mesta Sereď , o preskúmanie skutočností  ktoré som uviedol: 

   v bode postupu komisie pre rozvoj mesta 

   v bode zaradenia vety,  ktorou sa zásadne mení cely územný plán / viď citácia z návrhu VZN/ 

 

  

 

 Žiadam  poslancov MsZ , aby neschválili návrh VZN v preloženom rozsahu, 

 vzhľadom na predložené zásadné skutočnosti a pripomienky.   
/ viď príloha  Námietka k doplnkom UPM /   

 

 

 

 

Záver  

 
Dospel som k názoru , že uvedené skutočnosti nie sú náhodou. 

Sú dielom  skupiny ľudí, ktorých pracovne nazvem Urbanisti,  

ktorí sledujú  vlastné záujmy ..!! bez ohľadu na zákonné skutočnosti  a platné zákony. 

 

 Ich snahou nie je ochrániť priemyselné zóny pred ubytovňami, ako to je prezentované, že ubytovne môžu obmedzovať hlavnú funkciu 

výroby. 

 A hlavne v Niklovke je táto „ účelová, ochranná činnosť zo strany urbanistov zbytočná“, pretože v areáli Niklovky už žiadny priemysel  

budovaný nebude, čo znamená, že  funkciu ubytovania nemá čo obmedzovať.  

 

 Hlavnou snahou Urbanistov je použiť aj vaše hlasovanie na presadenie  ich záujmov. 

 

 

 

V Seredi:  dňa 24.07.2018   
 

         Marián  Sidor v.r. 
 
 


