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Návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere naúzemia 
určené v platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Senec, Územný plán mesta 
Senec v znení jeho zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti obstarávanom novom 
Územnom pláne mesta Senec na funkčné využitie „Záhradky“ (podľa priloženej 
grafickej prílohy). 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej 
uzávere podľa § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, na územia určené 
v platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Senec, Územný plán mesta Senec 
v znení jeho zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti obstarávanom novom Územnom 
pláne mesta Senec na funkčné využitie „Záhradky“(podľa priloženej grafickej 
prílohy). 

 
II. MsZ súhlasí s návrhom na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej 

uzávere podľa § 39d stavebného zákona, na územia určené v platnej 
územnoplánovacej dokumentácii mesta Senec, Územný plán mesta Senec v znení jeho 
zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti obstarávanom novom Územnom pláne mesta 
Senec na funkčné využitie „Záhradky“ (podľa priloženej grafickej prílohy) a to pre 
každé územie samostatne. 

 
 
 
 

 
Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov.  
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Dôvodová správa 
 

Mesto Senec ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších 
predpisov, je v súlade s § 18 ods. 4 stavebného zákona obstarávateľom územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Senec podľa § 11 stavebného zákona. 
 

Aby v územiach s funkčným využitím „záhradky“, ktoré sú predovšetkým určené na 
pestovanie zeleniny, ovocia, okrasnej nízkej a vysokej zelene a iných poľnohospodárskych 
plodín, nedochádzalo k nekoordinovanej zástavbe (k neprimeranému zahusťovaniu zástavby) 
bez komplexného riešenia dopravy a technickej infraštruktúry (zabezpečenie pitnej vody, 
likvidácia odpadových vôd, kapacita jestvujúcich rozvodov el. energie, ...), je potrebné 
preveriť stav a vhodnosť týchto území a určiť limity využiteľnosti na prípadnú zástavbu, 
navrhnúťzáväzné a odporúčané regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia. 
 

Vzhľadom na v súčasnosti prebiehajúcu neregulovanú zástavbu v záhradkárskych oblastiach, 
Mesto Senec podá návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere 
podľa § 39d stavebného zákona, na územia určené v platnej územnoplánovacej dokumentácii 
mesta Senec, Územný plán mesta Senec v znení jeho zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti 
obstarávanom novom Územnom pláne mesta Senec na funkčné využitie „Záhradky“ (podľa 
priloženej grafickej prílohy). 
 

V predmetných územiach sa bude dočasne zakazovať alebo obmedzovať stavebná činnosť, 
najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu 
podľa v súčasnosti obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Senec. 
 

Stavebná uzávera sa nebude dotýkať rozostavaných stavieb, pokiaľ boli riadne povolené, 
stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, 
udržiavacích prác na existujúcich stavbách a drobných stavbách a vykonávanie opatrení na 
ochranu pred povodňami. 
 

Doba trvania stavebnej uzávery sa určí na nevyhnutne potrebný čas, a to do doby schválenia 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Senec, najviac však na päť rokov odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere. 
 
 

Návrh Mestskej rady zo dňa 11.06.2019 

„MsRsúhlasí s návrhom na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere 
podľa § 39d stavebného zákona, na územia určené v platnej územnoplánovacej dokumentácii 
mesta Senec, Územný plán mesta Senec v znení jeho zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti 
obstarávanom novom Územnom pláne mesta Senec na funkčné využitie „Záhradky“ (podľa 
priloženej grafickej prílohy) a to pre každé územie samostatne.“ 
 
 
  



Grafická príloha 

Územia určené v platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Senec, Územný plán mesta 
Senec v znení jeho zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti obstarávanom novom Územnom 
pláne mesta Senec na funkčné využitie „Záhradky“ 
 

 



Územie 1 „ZáhradkyBúroš“ 
 

 
  



Územie 2 „ZáhradkyStrieborné jazero“ 
 

  



Územie 3 „ZáhradkyPri jazierku“ 
 

 
  



Územie 4 „ZáhradkyTehelňa“ 
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