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Návrh  

na začatie obstarávania Územného plánu Rekreačnej zóny Čilistov  

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta   

 

Spravodajca: Zoltán Faragó, predseda komisie výstavby, územnej správy a rozvoja 

mesta   

 

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

  

  

Dôvodová správa:  

Mesto Šamorín je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstarávateľom 

územnoplánovacej dokumentácie obce ako aj územného plánu zóny. Vzhľadom na zmenu 

spoločensko-ekonomických podmienok ako i vzhľadom na zmenu legislatívy v oblasti 

územného plánovania je potrebné, aby mesto Šamorín ako príslušný územnoplánovací orgán 

pristúpilo k spracovaniu územného plánu zóny, ktorý by komplexne riešil územie rekreačnej 

zóny nachádzajúcej sa prevažne v katastrálnom území Čilistov, ktorá je v záväznej časti 

Územného plánu mesta Šamorín vyznačená ako regulačný blok  30+ZaD3.47. 

 

Dôvody pre obstaranie nového územného plánu centrálnej mestskej zóny možno zhrnúť 

do nasledovných okruhov: 

– Podľa § 12 ods. 1 písm. b) stavebného zákona mesto obstaráva územný plán zóny ak 

schválený územný plán obce ustanovuje vymedziť pozemok alebo stavbu na 

verejnoprospešné účely.  

– ÚPN mesta Šamorín vo svojej záväznej textovej časti v bode 33.7 vymedzuje 

verejnoprospešné stavby, na ktoré sa môže v zmysle § 108 odsek 2 a 3 stavebného zákona 

pozemok, stavba a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo 

verejnom záujme  vyvlastniť. Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné 

vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej stavby a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o 



verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto 

sietí.  

– V rámci mesta Šamorín sú ako verejnoprospešný záujem klasifikované stavby verejného 

dopravného a technického vybavenia územia. Predmetné verejnoprospešné stavby sú 

rovnako graficky schematicky zadefinované v prílohe č. 1 textovej záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie. 

– Zároveň Záväzná časť ÚPN mesta Šamorín stanovuje v bode 33.8 potrebu obstarať ÚPP – 

urbanistickú štúdiu v súlade s ustanoveniami § 4 stavebného zákona resp. iné ÚPP podľa § 

3 Stavebného zákona a ostatné podklady podľa §7a Stavebného zákona pre lokalitu 

30+ZaD3.47 určenú na funkciu „športovo rekreačná vybavenosť“. 

 

 

 

 

Na základe uvedeného navrhujeme obstaranie Územného plánu rekreačnej zóny Čilistov 

(lokality 30 + ZaD3.47 a z hľadiska dopravnej a technickej infraštruktúry súvisiace územie) 

podľa postupu uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Dôvodovej správy k návrhu na obstaranie 

Územného plánu - rekreačná zóna Čilistov. 

Zároveň navrhujeme, aby bola pre riešené územie vyhlásená stavebná uzávera podľa § 39d 

stavebného zákona a to do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie z dôvodu, aby 

nekoordinovanými stavebnými zásahmi do územia nebola ohrozená, resp. znemožnená 

organizácia predmetného územia ako i jeho budúce využívanie. 

 

Spracovala Ing. arch. Miroslava Valková 

odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Dôvodovej správy k návrhu na obstaranie Územného plánu - rekreačná zóna Čilistov 

 
 

 

 ZADANIE PRE UŠ 

Zadanie = súborné stanovisko 

Návrh ÚPN 

SPRACOVANIE 

PREROKOVANIE 

SÚHLAS OKRESNÉHO ÚRADU 

SCHVÁLENIE V ZASTUPITEĽSTVE 

VZN 

SÚHLAS OKRESNÉHO ÚRADU 
 

PREROKOVANIE 
 

SPRACOVANIE 

SCHVÁLENIE V ZASTUPITEĽSTVE 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA 

SPRACOVANIE UŠ 

PREROKOVANIE (AKO PRI KONCEPTE ÚPN) 
 

ČISTOPIS - ULOŽENIE 



Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 19.05.2021 

prerokovalo  Návrh na začatie obstarávania Územného plánu Rekreačnej zóny Čilistov  

 

 

1) Berie na vedomie Dôvodovú správu k Návrhu na začatie Územného plánu Rekreačnej zóny 

Čilistov 

 

2) Schvaľuje začatie obstarávania Územného plánu Rekreačnej zóny Čilistov podľa postupu 

uvedenom v prílohe č. 1 Dôvodovej správy 

 

3) Ukladá MsÚ, aby Mesto Šamorín podalo príslušnému stavebnému úradu návrh na 

vyhlásenie stavebnej uzávery podľa príslušných ustanovení stavebného zákona s jej 

časovým ohraničením do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie 
 

Termín :        ............................................... 

 

Zodpovedný : Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ  
 

 

 

 

 

 

 

 


