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1.   Dôvody na obstaranie územného plánu obce 
 

Spracovanie nového Územného plánu obce Kanianka vyplynulo zo spoločenskej 
požiadavky  zabezpečiť  ďalší rozvoj  obce  v  súlade  so súčasným trendmi vývoja a so 
vzájomnou koordináciou všetkých vzťahov v sídle a jej katastrálnom území.  

Pôvodný Územný plán obce svojím obsahom a metodickým spracovaním už nespĺňal 
v súčasných podmienkach funkciu záväzného rozvojového dokumentu obce.  

Súborne bolo zhodnotené, že je nutné spracovať nový územnoplánovací dokument 
v rozsahu riešenia celého katastrálneho územia obce a ten v zákonom stanovených 
obdobiach 4 rokov priebežne vyhodnocovať a podľa potreby riešiť jeho aktualizáciu zmenami 
a doplnkami. 
 
  
2. Určenie hlavných cieľov rozvoja územia       
 

Hlavným cieľom rozvoja územia obce je vytvoriť podmienky pre formovanie obce ako 
aktívnej súčasti regiónu, ktorá bude využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné  
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.  

V tom zmysle územnoplánovacia dokumentácia určí program urbanistického rozvoja 
obce a jej katastrálneho územia pre funkcie bývania, sociálnej infraštruktúry, občianskej 
vybavenosti, cestovného ruchu a rekreácie, výroby, dopravy, technickej infraštruktúry a 
vzťahov životného prostredia. 

Pre rozvoj územia obce Kanianka a jej katastrálneho územia sú stanovené 
nasledovné aktuálne ciele na riešenie : 
 vytváranie priaznivých podmienok pre život obyvateľov obce Kanianka a uspokojovanie 

ich potrieb v danom katastrálnom území, 
 riešenie úloh vyplývajúcich z regulatívov záväznej časti Územného plánu VÚC 

Trenčianskeho  kraja, 
 vytvorenie podmienok pre realizáciu rozvojovej stratégie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce,  
 rozvoj urbanistických aktivít a tvorby krajiny v rámci katastrálneho územia obce, 
 demografický a sociálno-ekonomický rast obce, 
 rozvoj nových plôch bývania a sociálnej infraštruktúry, 
 vytváranie podmienok pre podnikateľské zámery a stabilizovanie zamestnanosti v obci, 
 rozvoj aktivít cestovného ruchu, rekreácie a športu v prepojení na sledované regionálne 

aktivity,  
 dopravné vzťahy v rámci katastrálneho územia a dopravné riešenie v rozvojových 
častiach obce, 

 rozvoj technickej infraštruktúry – vodné hospodárstvo, energetika, elektronické 
komunikácie, 

 opatrenia na ochranu životného prostredia, 
 určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
 určenie plôch pre verejnoprospešné stavby, 
 určenie plôch na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, 
 ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z postupu spracovania ÚPN obce. 

Hlavné ciele rozvoja územia sú konkretizované v jednotlivých kapitolách zadania. 

V etape konceptu bude návrh územného plánu riešený variantne, minimálne v dvoch 
variantoch, ktoré budú verejne prerokované a vyhodnotenie pripomienkového konania s 
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prijatými podnetmi na riešenie budú určujúcim podkladom k výberu najvhodnejšej alternatívy 
v smerovaní ďalšieho rozvoja územia obce Kanianka. 
 

Územný plán obce bude v súlade s §2 ods1. stavebného zákona v návrhovom období 
nástrojom : 

 pre koordinovanú realizáciu rozvojovej urbanistickej koncepcie, priestorového a 
funkčného usporiadania obce a jej katastrálneho územia, 

 pre vecné a časové riadenie urbanisticko-architektonických, krajinných a územno-
technických činností, opatrení a vzťahov ovplyvňujúcich životné prostredie, prírodné, 
kultúrno-historické a krajinné hodnoty územia, v súlade s celospoločenskými princípmi 
trvalo udržateľného života, 

 pre nadväzné podrobnejšie riešenie územia formou územných plánov zón vybratých 
lokalít, alebo urbanisticko-architektonických štúdií,  

 pre činnosti stavebného úradu pri územných a stavebných konaniach a investorov pri 
príprave jednotlivých stavieb, 

 pre možnosť uchádzať sa o podporné fondy z prostriedkov štátneho rozpočtu štátu, resp. 
európskej únie na riešenie jednotlivých častí rozvojového programu obce. 

 
 
3. Vymedzenie riešeného územia 
 

Riešené územie Územného plánu obce Kanianka je vymedzené administratívno-
správnou hranicou katastrálneho územia o výmere 793 ha. Grafický premet je v hlavnom 
výkrese M1:10 000.   

Samotná obec Kanianka bude podrobne riešená v územnom zábere jej zastavaného 
územia. Riešenie bude graficky premietnuté v hlavnom výkrese v M1:5000.   

Administratívno-správne územie obce Kanianka susedí s katastrami okolitých sídiel 
Poruba, Lazany, Bojnice, Dlžín, Šútovce. 
 
 
4.   Požiadavky vyplývajúce z návrhu ÚPN regiónu na územie obce   
  

Podľa územnoplánovacieho dokumentu vyššieho stupňa Územný plán VÚC 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej ÚPN VÚC TSK), ktorého záväznú časť schválila 
vláda SR nariadením č.64/1998 Z.z., Zmeny a doplnky č.1/2004 schválilo Zastupiteľstvo TSK 
uznesením č. 259/2004 dňa 23.6.2004 a záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným 
nariadením TSK č.7/2004 a Zmeny a doplnky č.2/2011 boli schválené v Zastupiteľstve TSK 
dňa 26.10.2011 uznesením č.297/2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č.8/2011 
s nadobudnutím právoplatnosti 25.11.2011, je obec Kanianka v sídelnej štruktúre súčasťou : 

 Hornonitrianskej sídelnej rozvojovej osi druhého stupňa :  
            Topoľčany/Bánovce nad Bebravou  – Partizánske – Prievidza – Handlová – Žiar nad 
  Hronom  

 Prievidzského ťažiska osídlenia druhej úrovne tvorené okresom Prievidza 

Prievidzské ťažisko osídlenia je v rámci kraja začlenené medzi ťažiská osídlenia 
regionálneho významu. Návrh ÚPN VÚC TSK uvažuje s formovaním prievidzsko-bojnického 
ťažiska osídlenia v kategórii nadregionálneho významu, vzhľadom na celkovú veľkosť centra 
Prievidza a centra Bojnice celoštátneho až medzinárodného významu, ktoré tvoria bipolárne 
centrum ťažiska osídlenia, potenciálov demografických, hospodárskych, energetických, 
prírodných a kultúrno-historických.  

Prievidzské ťažisko osídlenia sa bude formovať v nasledujúcej priestorovej štruktúre: 
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Mesto Prievidza sa bude formovať na centrum ťažiska osídlenia druhej skupiny s 
možnosťou plnenia nadregionálnych funkcií.  

V rozvoji kraja budú plniť funkciu centier lokálneho významu so zabezpečením 
komplexného základného vybavenia pre obyvateľov bezprostredného zázemia sídla okresu 
Prievidza : 

 Pravenec, Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, Rástočno, Sebedražie, 
Valaská Belá, Liešťany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, 
Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Osľany, Zemianske Kostoľany. 

Rozdielnosť demografických podmienok v jednotlivých okresoch riešeného územia 
TSK sa prejaví aj v reprodukcii obyvateľstva vo výhľade. V okresoch Trenčín a Prievidza na 
základe prirodzeného vývoja do r.2005 je predpoklad mierneho nárastu počtu obyvateľov, v 
ďalšom období dôjde k postupnému znižovaniu jeho početnosti.  

Rast výroby tovaru v okrese Prievidza je výrazne vyšší ako pokles výroby tovaru v 
Trenčianskom kraji prepočítaný na jeden okres. Podiel okresu Prievidza na výrobe tovaru v 
priemysle za Slovensko predstavuje hodnotu 2,5%. 

Okres Prievidza dosahuje najvyššie hodnoty v absolútnych hodnotách výroby tovaru 
v priemysle a prevyšuje priemerné hodnoty kraja prepočítané na jeden okres o 107,3%. 
Dosahované výsledky okresu Prievidza v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a 
ich dynamických charakteristikách vývoja možno považovať za veľmi dobré. 

Podľa analýz výkonnosti, efektívnosti a predpokladov rozvoja priemyslu je v 
Trenčianskom kraji 13 perspektívnych priemyselných centier: 
Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Stará Turá, 
Nováky, Prievidza, Dolné Vestenice, Myjava, Nemšová, Lednické Rovne, Nové Mesto nad 
Váhom. 

Na území prievidzského regiónu sa ťažia fosílne palivá - lignit ťažený v 
Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s., v Bani Handlová, Cígeľ a Nováky nemá vysoké 
kvalitatívne charakteristiky podľa výhrevnosti, obsahu síry a ostatných zlúčenín. Súčasná 
úroveň ťažby lignitu je determinovaná najmä záujmom o túto komoditu na trhu a existenciou 
závodu na jeho efektívne spracovanie v blízkosti lokality jeho ťažby v Elektrárňach Nováky. 

V rámci parkov celoštátneho významu je navrhovaný špecifický typ parku tzv. 
Agropark, ktorý je lokalizovaný v území medzi Novákmi a Prievidzou. Predmetné územie je 
značne postihnuté a devastované dlhodobými účinkami hlbinnej a povrchovej ťažby hnedého 
uhlia. Zámerom lokalizácie parku je orientovať činnosť v rámci parku na postupnú 
a komplexnú revitalizáciu krajinného prostredia, obnovenia hydrologického režimu 
povrchových vôd, eliminovanie narušených urbanizovaných prostredí a infraštrukturálnych 
dopravných systémov.  

V okrese Prievidza prevládajú lesné pozemky, ktoré zaberajú 52 408 ha, t.j. 54,6 %. 
Poľnohospodárska pôda je zastúpená 37,2 %-ami, čo predstavuje výmeru 35 727 ha. 

Sú to hlavne lesné porasty Strážovských vrchov a Vtáčnika, kde spoločenstvá dubo-
hrabín vystupujú do bučín. Je to druhý najlesnatejší okres Trenčianskeho kraja. Listnaté 
dreviny sú v prevahe nad ihličnatými. Najväčšie zastúpenie má buk - 25 %, dub - 20 %, hrab 
- 18 %, smrek - 17 %, jedľa - 5 %, bor - 5 %.  

Lesné porasty patria do LHC Prievidza, Magura, Nitrianske Pravno, Vestenice, 
Bystričany, Ráztočno, Janova Lehota, Veľké Uherce.  

Zdravotný stav lesov je v okrese narušený a poškodenie vegetačných orgánov 
presahuje 41 %, čo predstavuje jedno z najviac poškodených lesov v kraji. 

Stupeň pokryvnosti územia regiónu lesmi je v jeho rôznych častiach rozdielny. V kotlinách a 
na ich okrajoch je zastúpenie lesov nízke, v okrajových horských masívoch je vysoké až 
veľmi vysoké. Lesná vegetácia si zachovala v značnom rozsahu pôvodné prirodzené 
zastúpenie drevín a tým aj pomernú ekostabilitu. 

Pestrá geologická stavba územia Trenčianskeho kraja sa prejavila aj v kategóriách 
radónového rizika. K územiu so stredným stupňom Rn rizika patrí západná časť okresu 
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Bánovce na Bebravou a severná časť okresu Partizánske, v okrese Prievidza širšie okolie 
Handlovej. 

 Strategickým dokumentom na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a podporu 
jeho zdravia je Národný program podpory zdravia, (NPPZ), schválený uznesením č.245 
v roku 1992 a priebežne aktualizovaný, súčasná aktualizácia rok 2005. Tento program 
vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej 
v politike „Zdravie 21“ – zdravie pre Európsky región pre 21. storočie.  

 Ako faktory zodpovedné za nepriaznivý vývoj zdravotného stavu obyvateľstva sa 
v zásade považujú stále sa zhoršujúce a niekde až degradované životné a pracovné 
podmienky, stresy, škodlivé návyky, nízka kvalita potravín. 

 Okres Prievidza dosahuje v rámci TSK jednu z najvyšších hodnôt strednej dĺžky 
života – 70,44 rokov. Patrí k regiónom s podpriemerne nízkym koeficientom natality. Okres 
Prievidza mal najvyšší podiel spontánnych potratov v TSK – 3,6 promile. Podstatným 
ukazovateľom hygienickej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, ako aj meradlom zdravotníckej 
starostlivosti je novorodenecká úmrtnosť a dojčenská úmrtnosť. Tieto ukazovatele 
zaznamenali mierny pokles.  

 K základným indikátorom zdravotného stavu obyvateľstva, prezentujúci ekonomické, 
kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí mortalita. Okres Prievidza dosahuje v rámci 
TSK stredné hodnoty. Najčastejšou príčinou smrti boli u mužov ochorenia obehovej sústavy - 
akútny infarkt myokardu, chronická ischemická choroba srdca, angína pectoris. Druhou 
najvýraznejšou príčinou úmrtia boli nádorové ochorenia, najviac zhubný nádor pľúc, 
priedušnice a priedušiek. Tretiu skupinu najčastejších príčin úmrtia tvoria poranenia 
a následky vonkajších príčin. V porovnaní so ženami tretiu skupinu najčastejších príčin 
úmrtia tvoria ochorenia dýchacej sústavy.  

Zdravotný stav obyvateľstva je do značnej miery ovplyvnený aj kvalitou pracovného 
prostredia, a to je charakterizované mierou výskytu rizikových faktorov a ich účinkom na 
pracovníkom. Najviac rizikových pracovných miest v rámci TSK  je v okrese Prievidza. 
Z jednotlivých rizikových faktorov je najdominantnejší hluk, nasleduje prach, jednostranné 
nadmerné zaťaženie, vibrácie a vplyv chemických látok. Väčšina rizikových pracovísk spadá 
do oblasti priemyselnej výroby, nasleduje ťažba nerastných surovín a poľnohospodárstvo. 
Miera eliminácie rizík je do značnej miery závislá od ekonomickej situácie 
zamestnávateľských subjektov. 

Okres Prievidza preberá prvky ÚSES z bývalého R-ÚSES okresu Prievidza, v ktorom 
sú pre dnešné územie okresu vymedzené 3 nadregionálne biocentrá - Vtáčnik, Nitrické 
vrchy, Vyšehrad a 8 regionálnych biocentier. Ako biokoridory je navrhovaných 11 migračných 
trás na regionálnej úrovni. 

Prenesením rekreačných aktivít do menších, ale pre tento účel vyhovujúcich obcí, sa 
sleduje posilnenie ekonomického postavenia obcí a celková revitalizácia vidieckeho 
osídlenia pri zachovaní pôvodných špecifík tohto prostredia.   
 
Záväzná časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja  
v znení zmien a doplnkov č.1/2004 a Zmien a doplnkov č.2/2011. 
Priemet Záväzných regulatívov územného rozvoja  
Pri riadení využitia a usporiadania územia trenčianskeho kraja treba dodržať vo vzťahu 
k územiu obce Kanianka tieto záväzné zásady a regulatívy.: 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.2.  Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom 

regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní 
centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov podieľajúcich sa na 
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vzájomných sídelných väzbách a rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy 
dekoncentrovanej koncentrácie, 

1.2.3. Prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej  štruktúry na 
 celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového 
 usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier 
 osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,  

1.3. Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom 
systéme SR 

1.3.2. podporovať považsko-bystricko-púchovské a prievidzské ťažisko osídlenia ako 
    ťažisko druhej úrovne, 
1.3.5. podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich 
 funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,  
1.3.6. podporovať nástrojmi územného plánovania diverzifikáciu ekonomickej základne 
 ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých 
 území, 
1.3.7. sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických 
 systémov – sietí miest a aglomerácii, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej 
 funkčnej komplexnosti regionálnych celkov, 
1.3.8. upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.  

1.4. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej 
sídelnej štruktúry. 

    Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa: 
1.4.3. hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – 
   Handlová – hranica banskobystrického samosprávneho kraja,  

1.8. Podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú 
 komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla: 
1.8.7.  v okrese Prievidza: Pravenec, Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, 
 Ráztočno, Sebedražie, Valaská Belá, Liešťany, Diviaky nad Nitricou,  Diviacka Nová 
 Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Osľany a Zemianske 
 Kostoľany, 
    V týchto centrách podporovať predovšetkým rozvoj následných zariadení: 
   -základných škôl, 
   -predškolských zariadení, 
   -zdravotníckych zariadení všeobecných lekárov, zubných lekárov a lekární, 
   -stravovacích zariadení s možnosťou ubytovania, 
   -pôšt, 
   -zariadenia opravárenských a remeselníckych služieb na pokrytie základnej  

     potreby, 
   -nákupných zariadení na pokrytie základnej potreby, 
   -zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, 

2. V oblasti cestovného ruchu  
2.3.  usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných 

lokalít 

2.4. skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych 
aktivít; podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja, 

2.5.  usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu, 

2.6. zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest 
v ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón, 
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2.8. pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území 
kraja : 

2.8.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov 
 a služieb cestovného ruchu, 
2.8.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické 
    a technologické prvky a zariadenia, 
2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným 
 vzájomne prepojeným  informačno-rezervačným systémom pre turistov 
 s možnosťou  jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov,   

2.12.  Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre 
 rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt 
 územia. 

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 
3.1. Školstvo 
3.1.1.rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky, 

3.2. Zdravotníctvo 
3.2.1. rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, 
 ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou. 

3.3. Sociálna starostlivosť 
3.3.3. vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych 
 služieb, 
3.3.4. očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti 
 s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na 
 ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov 
 a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby, 

4.  V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva  

4.1. rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 
vyhlásené urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich 
ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie a historické krajinné 
štruktúry(pamiatkovo chránené parky). 

4.3. uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských 
a vidieckych sídiel, 

4.4.  rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia, 

4.5. posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno-historických 
daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji. 

4.6. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja: 
4.6.2. územia historických jadier miest a obcí, 
4.6.4. najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky a ich súbory 

 a areály a ich ochranné pásma (najmä Trenčín – hrad, Beckov – hrad, Bojnice, 
 Brezová pod Bradlom - Mohyla na Bradle), 

4.6.5. územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti 
 rozptýleného osídlenia. 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, 
ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu  

5.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci 
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu, 
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5.2.  realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred 
eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete 
a pred všetkými druhmi odpadov. 

5.4. v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske 
pozemky navrhnúť na zalesnenie, 

5.6. zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability 
predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry), 

5.8. vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území 
kraja, 

5.11. Postupne riešiť problematiku spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby 
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch, 

5.15.   uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo 
schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov, 

5.16. rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho 
prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej 
ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.) biotopov európskeho a národného významu, 
prvkov územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne 
chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. 
Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny. 

6.   V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 
6.1. vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky 

využívať celé územie kraja, 
6.2. nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí 

v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím 
uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov, 

7.   V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
7.1. Cestná doprava 
7.1.1.rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce  obmedzenia 

v ochranných pásmach. 
7.1.6.realizovať preložku cesty I/64 (celoštátneho významu v kategórii C11,5/80-60 v trase 

a úsekoch : 
 *od križovatky rýchlostnej cesty R2 Nováky, peáž s cestou I/50 – Bojnice   s pripojením 

na pôvodnú cestu I/64 v k.u. Prievidza 
7.1.7.zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre cestu I/64 (celoštátneho významu) v kategórií 

C11,5/80-60 v trase a úsekoch  
 * západné obchvaty obcí  Nedožery - Poluvsie - Pravenec  
 * západný obchvat obce Kľačno po hranicu žilinského kraja  
7.1.28. realizovať preložku cesty III/05063 (subregionálneho významu) v kategórií  

 C7,5/60 v trase a úsekoch: 
 * križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidza – Kanianka – Poruba, 

7.2.  Infraštruktúra železničnej dopravy  
 7.2.2. rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma 
7.4. Infraštruktúra leteckej dopravy 
 7.4.3.  rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade 
 s platnými rozhodnutiami o určení ochranných pásiem, 
7.6.  Hromadná doprava 
7.6.1.v návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry  vybudovať 
 integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou, 
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8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry  
8.1. Energetika  
8.1.9. vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných

 a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej 
 energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny. 

8.2. Vodné hospodárstvo 
8.2.4. Na úseku verejných kanalizácii : 
 v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie SR 

a Koncepciou vodohospodárskej politiky SR : 
 a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych  odpadových 

 vôd s odstraňovaním nutrientov z aglomerácii s produkciou organického znečistenia 
 väčšou ako 10 000EQ v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácii,  

 k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciach 
 nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov: 

  6. Aglomerácia Prievidza, 

8.2.5. Na úseku odtokových pomerov povodí:  
   - v súlade s požiadavkami ochrany  príroda a  odporúčaniami  Rámcovej  smernice 

 o vodách 
 a) vykonávať na upravených rokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných 

 kapacít, 
 b)   zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi 

     smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak  povodňových, ako 
    aj v období sucha, 

 c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov 
    miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na  tokoch v súlade 
  s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja, 

  e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov 
  v čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou
  vodného hospodárstva, 

  f)   vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení, 
  g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné 

  nevhodné činnosti. 

8.2.7. V oblasti protipovodňovej ochrany  
 Realizovať stavby spojené  s protipovodňovými opatreniami v čiastkovom povodí  Váhu,  

Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom 
 protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v  čiastkových povodiach Váhu, Nitry 
 a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom SVP a koncepciou 
 vodného hospodárstva, 

9.1. V oblasti odpadového hospodárstva 

9.1.2. Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu 
v mestách a obciach kraja a budovanie kompostárni  v súlade s právnymi  predpismi 
EU. 

9.1.4. Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj 
 recyklácie materiálov zo zhodnotiteľných odpadov. 

9.1.5. Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných 
 zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO). 

9.1.6. Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) 
 zhodnocovaného anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na 
 bioplyn). 
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Verejnoprospešné stavby – vypísané zo Záväznej časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja 
v znení zmien a doplnkov č.1/2004 a Zmien a doplnkov č.2/2011, ktoré sú záväzné pre 
riadenie rozvoja a usporiadanie územia obce Kanianka : 

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry : 
1.  Cestná infraštruktúra  
1.9.  Cesta III/05063 v trase a úsekoch križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidza –     
 Kanianka – Poruba 

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 

2.  Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd  
     Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách  

     8. Aglomerácia Prievidza. 
 
Iné materiály, územnoplánovacie dokumenty a podklady, generely, štúdie a projekty 
obce  
Záväzné materiály : 
-   Územný plán sídelného útvaru Kanianka, Zmeny a doplnky rok 1994, II. Doplnok júl 2000,  
     Zmeny a doplnky č.III.,   
-    Program starostlivosti o lesy pre LHC Magura s platnosťou do 31.12.2018,  
     je odborným podkladom v starostlivosti o lesy.  
-   Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR, spracovateľ 

URBION, 
-   Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza, spracovateľ 

EKOTRUST Prešov 1993).  
     dávajú odborný podklad o stave prírodného prostredia a krajinnej štruktúry, územného          
     systému ekologickej stability a uvádzajú opatrenia na využívanie krajiny. 
 
Smerné materiály, ktoré sú doporučenými materiálmi pri vypracovaní územného plánu:  
-  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kanianka, 
-  Energetická koncepcia obce Kanianka, 
- Priority a opatrenia krajskej environmentálnej politiky, 
- MÚSES na účely pozemkových úprav, 
- Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 
- Projekt pozemkových úprav, 
-  ROEP, Register obnovenej evidencie pôdy, 
- Podklady správcov komunikácií a inžinierskych sietí. 
-  Poskytnuté projekty a študijné návrhy stavieb v obci. 
- Podklady vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. 
 
 
5.  Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia     
 

Obec Kanianka je administratívno-správne súčasťou kraja Trenčín, okres Prievidza. 
Leží severozápadne cca 5 km od okresného mesta Prievidza. Výmera katastrálneho územia 
je 793 ha, z toho poľnohospodárska pôda je o výmere 240 ha, lesná pôda 499 ha, zastavaná 
plocha cca 45 ha.   

  Územie okresu Prievidza s rozlohou cca 960 km2 leží v Hornonitrianskej kotline, má 
typický charakter daného geomorfologického útvaru, od nížinných polôh, k podhoriu až 
horským častiam zasahujúcim do Strážovských vrchov. Osídlenie charakterizuje pomerne 
rovnomerné rozloženie bodovo lokalizovaných miest a vidieckych sídiel v nížinných polohách 
a v podhorí Strážovských vrchov.   
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Osídlenie okresu okrem prírodných daností formovali aj historické vlastníckej vzťahy 
k pôde a  civilizačný vývoj - predovšetkým historické cestné trasy. 

 Obec Kanianka sa podľa územnoplánovacích dokumentov KUSR 2001 v znení KUSR 
2011 radí k sídelnej štruktúre hornonitrianskej sídelnej rozvojovej osi druhého stupňa : 

Topoľčany/Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom,  

na ktorú nadväzuje rozvojová os tretieho stupňa hornonitriansko-turčianska 

Prievidza – Turčianske Teplice (v úseku Nitrianske Pravno – Turčianske Teplice ako 
komunikačno-sídelná os),  

a ponitrianska rozvojová os druhého stupňa  

Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové zámky – Komárno.  
Obec Kanianka v tejto sídelnej štruktúre sa viaže včítane okolitých vidieckych sídiel 

na mesto Prievidza, ktoré plní funkciu ťažiskového rozvojového pólu osídlenia. Mesto 
Prievidza s nadregionálnym významom bude vývojovo zabezpečovať najvyšší štandard 
terciárnej obsluhy územia.  

V tomto sídelnom systéme má obec Kanianka postavenie centra lokálneho významu 
s pretrvávajúcou podporou rozvoja osídlenia, čo predpokladá koordinovaný rozvoj všetkých 
sídelných funkcii  pri zachovaní pôvodného špecifického rázu vidieckeho priestoru.  

Obec Kanianka sa postupne z malej osady s niekoľkým domami vyvinula do 
spoločensky významného sídla. K dynamickému rozvoju obce došlo v dôsledku plánovaného 
presídlenia obyvateľov obcí dotknutých rozvojom ťažby nováckeho uhoľného ložiska. 
Najväčší rozmach obce sa viaže k rokom 1987-1991, kedy sa z hornonitrianskej obec Koš, 
osady Laskár presídlilo do Kanianky celkom 2301 obyvateľov. Kanianka je v súčasnosti 
najväčšou hornonitrianskou modernou obcou s vysokým štandardom sociálnej infraštruktúry 
a technickej vybavenosti. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva ku dňu 26.5.2011 bol 
evidovaný stav 4112 obyvateľov, ku koncu mesiaca november 2013 bolo evidovaných 4139 
obyvateľov obce.  
  

6. Požiadavky na riešenie záujmového územia obce  
   

Úlohou územného plánu je riešiť vzájomnú územnú a funkčnú prepojenosť s územím 
mesta Bojnice, obce Poruba a Lazany a centrom hornonitrianskeho regiónu Prievidzou.  
  

7. Základné demografické údaje a prognózy 
 
7.1. Obyvateľstvo 
 
Bilancia počtu obyvateľov obce  
Ku dňu posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov 26.5.2011 bol počet obyvateľov  
v obci Kanianka 4112  trvalo bývajúcich.  V dobe spracovania prieskumov a rozborov eviduje 
obec trvalo žijúcich 4139 obyvateľov k 31.11.2013.   
 
Vývoj počtu obyvateľov obce Kanianka : 
                      

Rok Počet obyvateľov Prírastok 

1600 150  
1778 265 + 115 
1850 306 + 41 
1880 222 - 84 
1910 393 + 171 
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1930 362 - 31 
1970 560 +135 
1980 639 +127 
1991 3 171 +2532 
1996 3 704 + 533 
1997 3 749 + 45 
1998 3 817 + 68 
1999 3 862 + 45 
2000 3 885 + 23 
2001 3 823 - 62 
2002 3 857 + 34 
2003 3 925 + 68 
2004 3 990 + 65 
2005 3 996 + 6 
2006 3 996 + 0 
2007 3 994 - 2 
2008 4 070 + 76 
2009 4 134 + 64 
2010 4 145 + 11 
2011 4 112 - 33 
2013 4139 +27 

Mestská a obecná štatistika, Kanianka. [online] [cit.11.10.2013], Dostupné na: http://naseobce.sk/mesta-a-obce/2192-
kanianka/statistiky-a-grafy 

 
Celkový ročný nárast počtu obyvateľov od roku 1990 zásadne ovplyvnený 

najvýraznejším prílivom obyvateľov migračným procesom sa ustálil v roku 1996.  
Od roku 1997 počet obyvateľov v obci mierne každoročne narastá, od roku 2006 

pohybuje sa v amplitúde od -33 do +76 obyvateľov, môžeme charakterizovať tento stav ako 
stagnujúci až mierne rastúci. Tento vývoj je možné spájať so zmenou usporiadania 
spoločnosti po roku 1989 a zmenami v ekonomickej a sociálnej oblasti.   

 V poslednom období rokov 2011 a 2013 počet obyvateľov stúpol o 0,66%. Mierny 
nárast počtu obyvateľov ovplyvňuje pretrvávajúci  územný rozvoj obce, realizácia obecnej 
bytovej politiky ako aj výstavba rodinných sídiel v nových lokalitách.  
 
Bilancia pohybu obyvateľstva v r.2001-2011 
 
-    Počet obyvateľov 2001   3 823 
-    Počet obyvateľov 2005   3 996 
-    Prírastok obyvateľov 2001-2005               + 173 
-    Počet obyvateľov 2010   4 145 
-    Prírastok obyvateľov 2005-2010  + 149 
-    Počet obyvateľov k 2011             4 112 
-    Počet obyvateľov 2013   4 139 
-    Prírastok obyvateľov 2011-2013    +  27 
     
Veková štruktúra obyvateľstva 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva obce v uplynulom období rokov 2001-2011 
charakterizovali zmeny v rozsahu a zastúpení obyvateľov v jednotlivých základných 
vekových skupinách. V tomto období mierny úbytok zaznamenala skupina obyvateľstva 
predproduktívneho veku, v produktívnom veku je zaznamenaný mierny nárast.                  
V poproduktívnom veku bol zaznamenaný pokles počtu obyvateľov, ktorý je spôsobený 
jednak prirodzeným starnutím obyvateľstva, ale aj dôsledkom intenzívnej migrácie a 
dynamického nárastu  počtu obyvateľov v 90-tich rokoch minulého storočia.  
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Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia, rok 2011 : 
 

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa veku a pohlavia. [online] [cit.09.10.2013], 
Dostupné na: 
http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/EV_Obyvate%C4%BEstvo-pod%C4%BEa-veku-a-pohlavia1.pdf 
 
Na vývoj vekového zloženia obyvateľov obce Kanianka poukazujú údaje z nasledujúceho 
prehľadu, zostaveného podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB), roky 
2001 a 2011.  
 

Počet obyvateľov 2001 Počet obyvateľov 2011 Veková skupina 
muži ženy abs. % muži ženy abs. % 

Predprodukt.vek 496 474 970 25,40 493 470 963 23,42 
Produktívny vek 1 172 1 085 2 257 59,00 1343 1242 2585 62,86 
Poprodukt.vek 201 386 587 15,40 186 378 564 13,72 
Nezistený vek 3 6 9 0,20 - - - - 
S p o l u 1 872 1 951 3 823 100    4112 100 

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001, [online] [cit.11.10.2013],  Dostupné na: 
http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2001/format.htm  
Základné vekové skupiny podľa Štatistického úradu SR (ŠU SR) 
0 -14 predproduktívny vek 
15 – 54 produktívny vek ženy 
15 – 59 produktívny vek muži 
55 a viac  poproduktívny vek ženy 
59 a viac  poproduktívny vek muži  

Za predpokladu stabilizácie počtu súčasného obyvateľstva v obci možno počítať s 
pokračujúcim trendom vývoja pôrodnosti a úmrtnosti, čo sa vo vývoji obyvateľstva prirodze-
nou menou bude prejavovať úbytkom obyvateľstva. V celkovom vývoji populácie obce to 
bude znamenať stabilizovanie počtu obyvateľov mladších vekových kategórií 
v predproduktívnom veku, znižovanie počtu v produktívnom veku a nárast počtu obyvateľov 
v poproduktívnom veku, to znamená proces stárnutia obyvateľstva v obci. Tento vývoj je 
možné ovplyvniť vytváraním podmienok pre dosídlovanie obyvateľov do obce.  
 
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku 

Obyvateľstvo podľa pohlavia, rok 2011: 

 Absolútny počet % 
Počet obyvateľov 4 112 100 
Muži 2 022 49,17 
Ženy 2 090 50,83 

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa veku a pohlavia. [online] [cit.11.10.2013], 
Dostupné na: http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/obce-pohl.+vek.pdf  

Vekové skupiny Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo 

0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30- 34 35-39 40-48 45-49 50-54 
muži 2 022 94 98 117 184 205 145 140 171 160 211 136 
ženy 2 090 93 97 123 157 191 127 140 173 220 162 123 

Spolu 4 112 187 195 240 341 396 272 280 344 380 373 259 
 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ nezis- 

tené 
muži 2 022 99 76 64 56 35 21 5 2 3 0 0 
ženy 2 090 106 94 81 59 64 46 30 4 0 0 0 

Spolu 4 112 205 170 145 115 99 67 35 6 3 0 0 
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Z celkového počtu 4112 obyvateľov k 26.5.2011 bolo 49,17% mužov a 50,83% žien. 
Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva je situácia v obci priaznivá, v prepočte na 1000 
mužov pripadalo 1034 žien.    
 
Predpoklady výhľadového počtu obyvateľov 
  Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený prirodzenou reprodukciou obyvateľstva 
i možnosťami a rozsahom vytvorenej ponuky novej bytovej výstavby. Možnosti novej bytovej 
výstavby spätne ovplyvnia pozitívne migráciou obyvateľstva. Tým, že v mestách dochádza 
k stagnácií bytovej výstavby a rastu cien za byty, dochádza v obciach postupným 
zabezpečovaním vhodných nových plôch hlavne na rodinné bývanie k migrácií obyvateľov 
z miest na vidiek a k stabilizácií a rozvoju vidieckych sídiel. 

Vytváraním podmienok pre dosídlenie obyvateľov do obce je možné ovplyvňovať 
celkový počet obyvateľstva obce, predovšetkým vytváraním územných podmienok pre rozvoj 
novej bytovej výstavby, dopravnej a technickej vybavenosti obce a následne aj v rozvoji 
obslužných zariadení a ponuke pracovných príležitostí.  

Jedným z rozvojových programov územného plánu je riešiť ponuku nového bývania 
s tvorbou podmienok pre komfortný život – bývanie, občianska vybavenosť, ponuka 
zamestnanosti, kvalitná technická infraštruktúra, dobrá dopravná obsluha, kvalitné životné 
prostredie.  

 Vo vývoji počtu obyvateľov obce pre nasledujúce obdobie rokov 2014 – 2030 sa bude 
uvažovať s nárastom, aby sídelná veľkosť obce sa dostala do veľkostnej kategórie do 5000 
obyvateľov, t,j. nárast o cca 860 obyvateľov. Plánovaná veľkosť obce pre obdobie 20 
rokov predstavuje ročný nárast počtu obyvateľov v priemere o 43 nových obyvateľov.   
 
7.2. Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Za ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa pri sčítaní obyvateľov v r.2001 považovali 
osoby, ktoré boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, členskom, služobnom 
alebo obdobnom pomere k nejakej organizácii, družstvu, súkromnej osobe alebo inému 
právnemu subjektu, zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne činné, 
a to bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku. Za ekonomicky aktívnych sa považovali aj 
osoby v základnej vojenskej službe, na vojenskom cvičení, vo väzbe a vo výkone trestu 
odňatia slobody – pokiaľ trval ich pracovný pomer, ženy na materskej – rodičovskej 
dovolenke, ak trval ich pracovný pomer a nezamestnaní. 
 
Ekonomicky aktívne a ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, r.2001: 

Ukazovateľ abs. % 
Kanianka Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 
Celkové obyvateľstvo 1 872 1 951 3 823 48,97 51,03 100 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 1 002 939 1 941 26,21 24,56 50,77 
- Odchádza za prácou 879 695 1 574 22,99 18,18 41,17 
Ekonomiky neaktívne obyvateľstvo 870 1 012 1 882 22,76 26,47 49,23 
- Na dôchodku 226 382 608 5,91 9,99 15,90 
-Ostatní nezávislí 9 3 12 0,24 0,08 0,32 
- Deti a žiaci ZŠ  524 513 1 037 13,71 13,42 27,13 
-Žiaci a študenti 107 90 197 2,80 2,35 5,15 
-Ostatní závislí, neszistení 4 24 28 0,10 0,63 0,73 
 
Okres Prievidza – ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo 37 894 35 069 72 963 54,90 49,10 52,00 

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001, [online] [cit.09.10.2013], Dostupné na: 
http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2001/format.htm  
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 Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva ( EAO) z trvale bývajúceho obyvateľstva 
bol 50,77% v roku 2001, čo je nižšie ako podiel za okres Prievidza 52,00%, ako aj 
Trenčiansky kraj 51,90% .   

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) rok 2001 z celkového počtu 1951 
ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádzalo za prácou mimo obec 1574 obyvateľov t.j. 
41,17 % z celkového počtu obyvateľov obce a 81,1% ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  

Z porovnania údajov vekového zloženia obyvateľstva v roku 2001 a 2011 vyplynuli 
porovnateľné výsledné a percentuálne hodnoty a možno predpokladať, že trend vo vývoji 
počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva bude pokračovať aj v súčasnom decéniu. 

V dôsledku znižovania zamestnanosti obyvateľov v produktívnom veku vplyvom 
výrazného úbytku pracovných príležitosti vznikala nová kategória nezamestnaných osôb.  

Ku koncu mesiaca  október 2013 miera evidovanej nezamestnanosti v okrese 
Prievidza bola 13,91%, v porovnaní s mesiacom september s 13,71% má stúpajúcu 
tendenciu. Podobný stúpajúci trend nezamestnanosti sa očakáva aj v obci, pokiaľ sa 
podmienky pre zvyšovanie pracovných príležitosti v hornonitrianskom regióne nezlepšia. 
 
7.3. Hospodárska základňa 

 Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva rok 2001 bolo v obci 1941 ekonomicky 
aktívnych obyvateľov. Z toho 1574 osôb, t.j. 81,2% malo svoje pracovisko mimo obce.  
 
Štruktúra hospodárskej základne – podľa druhu zamestnania ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva obce Kanianka, rok 2001: 

sektor Odvetvie hospodárstva Počet zamest. % 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 53 2,73 
Ťažba nerastných surovín 197 10,15 I. 
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 7 0,36 
Priemyselná výroba 471 24,27 
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 38 1,96 
Stavebníctvo 136 7,01 II. 

Výroba vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 205 10,56 
Hotely a reštaurácie 28 1,44 
Doprava, skladovanie a spoje 90 4,64 
Peňažníctvo a poisťovníctvo 18 0,93 
Obchodné služby, výskum a vývoj 62 3,19 
Sociálne zabezpečenie 110 5,67 
Školstvo 95 4,89 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 98 5,05 
Ostatná verejné, sociálne a osobné služby 38 1,96 
Exteritoriálne organizácie a združenie 3 0,15 

III. 

Bez udania odvetvia 292 15,04 
 SPOLU 1 941 100 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva 2001, [online] 
[cit.09.10.2013],  Dostupné na: 
http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2001/format.htm 
 
Celkovo pracovalo v primárnom sektore 13,24% pracujúceho obyvateľstva obce, 
v sekundárnom sektore 43,80% a v terciárnom 27,92%. Bez udania odvetvia je evidovaných 
15,04% obyvateľov.  
Štruktúra podnikateľského prostredia v obci, zostavená podľa podkladov obecného úradu je 
nasledovná  : 
- počet podnikateľských subjektov spolu 46 
   Z toho: v primárnom sektore   2 súkromne hospodáriaci roľníci 
  v sekundárnom sektore 3  
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  v terciálnom sektore  41 
Podnikatelia terciálneho sektoru sú zameraní hlavne na podnikanie s textilným tovarom, 
v reštauračných službách, v pohostinstve, komunálnej malovýrobe, obchodovaní, ostatných 
službách občanom.  

 Základné rozvojové ciele  
 V demografickom a socioekonomickom vývoji sú nasledovné východiská pre územný 

rozvoj obce : 
 Základným cieľom v celkovom vývoji obyvateľstva obce je vytváranie podmienok pre 

priaznivý demografický vývoj. 
 Dosídlenie obyvateľov do obce môže mať priaznivý vplyv na demografický vývoj 

a vekové zloženie obyvateľstva obce v budúcnosti, nakoľko pri trvalej migrácii 
prevládajú mladšie vekové kategórie obyvateľstva ( do 40 rokov). 

 Vytváranie podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít v terciálnej sfére, nové 
pracovné príležitosti a rozvoj zamestnanosti.  

 

7.4. Domový a bytový fond 
 
Súčasný stav domového a bytového fondu 

Pre zhodnotenie súčasného stavu domového a bytového boli použité údaje zo 
sčítania obyvateľov, domov a bytov k roku 1991, 2001, 2011 a údaje poskytnuté obcou. 
Získané údaje poskytujú rámcový obraz o stave domového a bytového fondu v obci 
Kanianka. V čase spracovania Zadania neboli ešte k dispozícii všetky údaje zo sčítania OBD 
2011 k domovému a bytovému fondu. 

Súčasný stav štruktúry domového a bytového fondu rok 2011 
 

 obývané domy 
 

obývané byty 
 
Domy spolu 

Spolu z toho RD 

 
neobývané 

domy 

 
Byty 
spolu spolu z toho v RD 

 
neobývané 

byty 
 

504 
 

 469 
 

391 
 

35 
 

1381 
 

1346 
 

404 
 

35 
 

100% 
 

93,06% 
 

77,58% 
 

6,94% 
 

100% 
 

97,46% 
 

29,25% 
 

2,54% 
Podľa údajov SOBD 2011 

V zástavbe obce Kanianka je prevládajúcou formou zástavba rodinnými domami, 
v ktorej bolo zrealizovaných 77,58 % domov. Ale podstatná časť bytového fondu bola 
zrealizovaná v bytových domoch takmer 70 %.  
 
Štruktúra bytového fondu k sčítaniu SODB rok 2001 

 
 obývané domy 

 
obývané byty 

 
Domy spolu 

Spolu z toho RD 

 
neobývané 

domy 

 
Byty 
spolu spolu z toho v RD 

 
neobývané 

byty 
 

441 
 
 400 

 
325 

 
41 
 

 
1309 

 
1246 

 
324 

 
63 

 
100% 

 
90,70% 

 
81,30 % 

 
9,30% 

 
100% 

 
95,19% 

 
26% 

 
4,81% 

 

Štruktúra bytového fondu k sčítaniu SODB rok 1991 
 

 obývané domy 
 

obývané byty 
 
Domy spolu 

Spolu z toho RD 

 
neobývané 

domy 

 
Byty 
spolu spolu z toho v RD 

 
neobývané 

byty 
 

325 
 

 294 
 

230 
 

31 
 

1119 
 

1054 
 

230 
 

65 
 

100% 
 

90,46% 
 

78,20% 
 

9,54% 
 

100% 
 

94,19% 
 

21,80% 
 

5,81% 
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Za obdobie decénia 1991 – 2001 sa približne v rovnakom počte realizovala výstavba bytov 
v rodinných aj bytových domoch, v decéniu 2001 – 2011 sa väčšina bytového fondu 
zrealizovala v rodinných domoch.  

Trvale obývaný bytový fond charakterizuje prevládajúce zastúpenie bytov väčších 
veľkostných kategórií. Vybavenosť trvale obývaných bytov technickou vybavenosťou je 
priaznivá, podstatná väčšina bytového fondu bola zrealizovaná v období rokov 1990 až 2013 

Z celkového počtu bytov bolo v roku 2011 cca 2,54 % evidovaných ako neobývané. 
Prevažne sa jedná o domy neobývané z dôvodu zmeny majiteľa, prestavby, nespôsobilosti 
na bývanie.  
 V súčasnosti, vzhľadom na prebiehajúci proces obnovy jestvujúceho domového fondu 
sa očakáva nárast štandardov merateľnej kvality, ktorý tiež priaznivo ovplyvní  pripravovaná 
realizácia odkanalizovania najstaršej časti bytového fondu obce a zároveň vplýva na 
podstatné vylepšenie kvality hygieny prostredia tejto časti obce.  
 

 Základné rozvojové ciele  
Vytvorenie územných podmienok pre bytovú výstavbu :                                                                               
 v súvislosti s tvorbou nových domácností rodín, ktoré budú mať ambície na  vlastný byt,  
 pre požiadavky bývajúcich občanov na zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného 

 štandardu bytov, ktoré môžu byť riešené tak prestavbou jestvujúceho bytového fondu 
 v rodinných domov, ako aj formou novej výstavby, 
 ako ponuku pre výstavbu rodinných domov pre obyvateľov zo širšieho územia regiónu, 

 ktorí majú ambície bývať vo vidieckom prostredí.  
 pre podporu aktivít, ktoré budú v katastri obce rozvíjané v záujme zvýšenia 

 zamestnanosti obyvateľstva obce ako lokálneho sídelného centra a tiež pre dostredivý 
 okruh menších obcí. 
  
Plán vývoja počtu obyvateľov obce uvažuje s nárastom o cca 860 obyvateľov. Pri obložnosti 
2,5 obyvateľa na 1 byt a započítaní predpokladaného počtu bytov z už projektovo 
pripravených a rozostavaných zón bývania sa predpokladá riešiť územným plánom obce 
nové plochy bývania pre cca 185 bytov. Vzhľadom na zachovanie vidieckeho rázu obce 
a atraktivitu prírodného prostredia obce sa požaduje orientovať plánovanú výstavbu 
budúceho bytového fondu do rodinných domov.    

  

8. Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce 
 
  Zdôrazniť danú urbanistickú kompozícii sídla založenú na postupnom splynutí 
pôvodného sídla s ustálenou urbanistickou štruktúrou a novodobou priestorovo oddelenou 
a hmotovo rozdielnou časťou do jedného celku so stretom v jadre terajšieho centra sídla a 
docieliť harmóniu v krajinnom obraze. Na tomto princípe založenej urbanistickej kompozície 
zdôrazniť usporiadanie priestorov v smere hlavných kompozičných osí a dobudovať 
podružné centrá občianskej vybavenosti. V jadre sídla podporiť definovaný priestor centra 
obce, navrhnúť kompozíciu usporiadania tohto priestoru vo väzbe na existujúce stavby, 
námestie, stavebne hodnotné budovy, priestor okolia vodnej nádrže,  atď.. Vychádzať 
z historicko-kultúrnych daností a spoločenského vývoja .  
 

9. Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce 
 
 V obci sa nenachádzajú územia alebo lokality, ktoré je potrebné obnoviť, prestavať 
alebo sa požaduje ich asanovať.  
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10. Požiadavky na ochranu kultúrneho dedičstva 
 

Podľa aktuálnej databázy Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – register 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, sa na území obce nenachádzajú žiadne nehnuteľné 
kultúrne pamiatky. 

Ochranu kultúrneho dedičstva je potrebné koncipovať z hľadiska celkového kultúrno-
historicko-spoločenského odkazu v rozsahu celého vývoja osídlenia, jeho charakteristických 
znakov a identity prostredia.  

V riešení územného plánu sa požaduje vytypovať stavby a iné objekty vyhodnotené 
ako kultúrno-historicky významné a navrhnúť na zaradenie do zoznamu pamätihodností 
obce.  

Pre zachované stavby, alebo súbory stavieb dokladujúce historický vývoj prostredia 
a charakteristický výraz obce stanoviť osobitné regulatívy ich obnovy a zachovania.  Cieľom 
riešenia bude zvýraznenie kultúrno-historickej hodnoty obce a ich zachovanie odkazom 
budúcim generáciam.  

V katastrálnom území obce Kanianka nie sú doposiaľ evidované archeologické 
náleziská.   

Pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou sa nevylučuje, že pri ich 
výkone budú zistené archeologické nálezy, resp. archeologické situácie. Bližšie údaje 
o archeologických náleziskách poskytuje Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne. Podľa §22 
ods.5 pamiatkového zákona sú údaje týkajúce sa umiestnenia archeologických nálezísk 
predmetom ochrany podľa osobitných predpisov( ods.3, §76 zákona NR SR č.241/2001 
o ochrane utajovaných skutočností) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada 
vykonanie územných prác, stavebník/investor je povinný od Krajského pamiatkového úradu 
v Trenčíne, pracovisko Prievidza už v stupni územného konania vyžiadať si v zmysle zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
odborné stanovisko. V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako 
predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume 
podľa §37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR. 

 
 

11. Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, prírodných zdrojov, ložísk 
nerastov a zabezpečenie ekologickej stability územia 

 
11.1. Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny 

Požiadavky na ochranu prírody a krajiny vyplývajú z opatrení stanovené zákonom NR 
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

V riešenom území obce Kanianka nie sú zastúpenie chránené územia prírody a nie 
sú potenciálne navrhované  chránené územia prírody v rámci sústavy Natura 2000. 

Celé katastrálne územie Kanianky je v 1. stupni ochrany prírody, v ktorom sa 
uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny. Prostredie podhorskej krajiny v kontakte 
Malej Magury a nížinnej časti hornonitrianskej kotliny má identickú hodnotu.  

Na viacerých miestach riešeného územia sa vyskytujú svahové deformácie, tieto 
evidované zosuvné územia si vyžadujú zvýšenú ochranu a pri návrhoch územného plánu 
špecificky prístup. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
stabilizovaného zosuvu je potrebné overiť inžiniersko-geologickým prieskumom.   

Ukončená a zrekultivovaná skládka odpadu si vyžaduje systematickú starostlivosť, 
a účinnými opatreniami  zabráni kontaminácii okolitého prostredia poľnohospodárskej krajiny, 
napr. výsadbou izolačnej hygienickej zelene v bezprostrednom okolí eliminovať negatívne 
vplyvy na životné prostredie. 

Vzhľadom na intenzívne veľkoblokové obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy 
a jej eróznu náchylnosť je nížinná časť územia obce zraniteľná. V návrhoch územného plánu 
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je preto potrebné ochrane prírody a tvorbe krajinného obrazu treba venovať príslušnú 
odbornú pozornosť. 
 V území Kanianky je evidovaná mokraď lokálneho významu s poradovým číslom 114, 
je ňou vodná nádrž Kanianka.  
 Mokrade sú chránené podľa zákona č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
ako významný krajinný prvok. Mokrade lokálneho významu tvoria rozlohou menšie územia, 
s lokálnym významom na flóru a faunu.  
 
11.2.  Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov a ložísk nerastov  

V území Kanianky nie sú evidované žiadne ložiská nerastných surovín, ložiská 
vyhradených nerastov a nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast. 
 
11.3. Požiadavky na zabezpečenie ekologickej stability územia 
 Riešené katastrálne územie Kanianky je hodnotené ako ekologicky veľmi stabilné 
v polohe súvislých lesných celkoch Malej Magury. V kotlinovej časti, ktorá je intenzívne 
využívaná poľnohospodárkou výrobou, je nízke zastúpenie ekologicky stabilnejších plôch 
a hodnotí sa ako krajina ekologicky nestabilná.  

 Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability, ktorý bol vypracovaný 
v rámci ÚPN VÚC Trenčiansky kraj,  zasahuje do južnej časti katastra obce Kanianka 
regionálne biocentrum RBc 179 Bojnice-Predné Štefánkovo, v severozápadnej hrebeňovej 
časti možno evidovať čiastočný zásah RBc 176  Temešské skaly a hrebeňová oblasť Malej 
Magury, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie centrá Prievidzského okresu. Západne od 
intravilánu obce, úpätím hrebeňa prechádza regionálny terestrický biokoridor. Vodná nádrž 
Kanianka je evidovaná ako mokraď č.114 lokálneho významu.    

 V návrhoch územného plánu sa požaduje zachovať  existujúce ekologicky stabilnejšie 
plochy v nížinnej časti územia obce a navrhnúť sústavu nových ekologicky stabilných plôch 
najmä vo väzbe na krajinársky hodnotné polohy. Východiskovým materiálom pre návrhy je 
spracovaný materiál „Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových 
úprav“(Geoslužba s.r.o. Prievidza, rok 2008) 
 Návrhy územného plánu smerovať k podpore kostry ekologickej stability  : 
 Systémom sídelnej zelene so zapojením súčasných plôch parkov a parčíkov, záhrad, 

ovocných sadov, ostatnej zelene v zastavanom území a ich previazanie na krajinnú 
zeleň, riešiť ich revitalizáciu. 

 Vytváraním podmienok pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území 
obce. 

 Konkrétnymi návrhmi riešiť odstránenie evidovaných výrazných plošných a bodových 
negatív v krajine, obnoviť krajinno-ekologické hodnoty. 

 Elimináciou stresových prvkov, zmiernením exploatácie poľnohospodárskej krajiny. 
 Rozčlenením veľkoblokov poľnohospodárskej pôdy sieťou líniovej nelesnej drevinovej 

zelene, systémom výsadby rozptýlenej zelene v krajine, znižovaním stupňa zornenia 
poľnohospodárskej pôdy.  

 
12.    Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného 

a technického vybavenia územia 
 

 Riešeným katastrálnym územím obce nie sú vedené nadradené trasy dopravného 
a technického vybavenia územia.  V súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja, v časti oblasť rozvoja nadradenej dopravnej vybavenosti, sa plánuje cesta III/05063 
Prievidza – Kanianka – Poruba.  
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 Požaduje sa v návrhoch územného plánu rešpektovať trasy dopravného vybavenia a 
trasy technickej infraštruktúry významu a ich ochranné pásma lokálneho, ktoré majú pre 
obec predovšetkým zásobovaciu funkciu. 

- cesty III/05063 a III/518025 s príslušnými ochrannými pásmami, 
- trasy skupinového vodovodu, 
-  trasy vedení elektrickej energie VN 22 kV, 
-  trasy vysokotlakového plynovodu,  
-  trasy telekomunikačných káblov, dátových  a ostatných elektronických komunikácií, 

s príslušnými ochrannými pásmami. 

 V súlade s § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a vykonávacej normy STN 
75 2102 požaduje sa zachovať' ochranné pásmo vodného toku Kanianka a jeho prítokov 
v šírke  min. 6 m od brehovej čiary obojstranne a zachovať prístup mechanizácie správcu 
vodného toku k pobrežným pozemkom.  Ochranne pásmo vodnej nádrže Kanianka šírke 
min. 10 m od zátopovej čiary, pri max. hydrostatickej hladine 337,50 m n. m. 
 V súlade so zákonom č.251/2012 Z. z. dodržať' ochranné a bezpečnostné pásma od 
existujúcich plynárenských zariadení SPP – distribúcia.   
 
13. Osobitné požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu, civilnej  ochrany 

obyvateľstva,  požiarnej ochrany  a ochrany pred povodňami 
 
 Osobitné požiadavky záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva 
vyplývajú zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-
technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení 
neskorších predpisov, a vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach zabezpečovania 
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany, vyhláška 
MV SR č.533/2006 o podrobnostiach ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 
látok v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č.445/2007 Z.z. a  ďalšími nadväznými 
predpismi. 
 Ochrana pred požiarmi bude riešená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, súvisiacimi predpismi 
a plánom okresnej protipožiarnej ochrany.  Z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia je 
potrebné zohľadniť najmä Vyhlášku MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov, vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, Vyhlášku 
MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, vyhlášku MV SR 
č.699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.    

Všetky ulice a miestne cesty musia byť riešené tak, aby boli prejazdné, 
a zokruhované, ak to terénne danosti umožnia, resp. prístupné pre hasičskú automobilovú 
techniku a rýchlu lekársku pomoc. Zabezpečená musí byť prístupnosť hasičských vozidiel 
k zdrojom úžitkovej vody, ako aj zdroje a rozvody úžitkovej vody. Vo voľnej krajine 
operatívne využiť všetkých disponibilné vodné toky . 

Ochrana pred povodňami v súvislosti s navrhovanými rozvojovými aktivitami bude 
v územnom pláne riešená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2010 o ochrane 
pred povodňami, plánom okresnej protipovodňovej ochrany a v spolupráci so správcom 
tokov.   

 

 

 

 

 



Ateliér Olympia, spol. s r.o. – Zadanie pre ÚPN obce Kanianka 24 

14.  Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania    
územia obce 

 
V návrhovom období bude obec Kanianka územným plánom riešená s komplexom 

rozvojového programu vybavenia sídla kategórie do 5000 obyvateľov.  

 Obec Kanianka bude v rozvoji regiónu plniť funkciu centra lokálneho významu so 
zabezpečením komplexného základného a vyššieho občianskeho vybavenia a ponuky 
pracovných príležitosti pre obyvateľov obce a spádových okolitých sídiel.  

 V obci budú zabezpečované funkcie bývania, sociálnej infraštruktúry, občianskeho 
vybavenia, miestnych výrobných služieb, rekreačné a športové aktivity vo väzbe na okolité 
prírodné prostredie a vodnú nádrž. 

 V obci, ako centre lokálneho významu, bude priebežne podporovaný rozvoj zariadení 
občianskej vybavenosti – základné školstvo, predškolské zariadenia, zdravotnícke zariadenia 
všeobecných lekárov, zubných lekárov, zariadenia lekárni a predaja zdravotníckych 
pomôcok, stravovacie zariadenia s ubytovaním, pošty, všeobecná administratíva, športové 
zariadenia, nákupné zariadenia minimálne na pokrytie základnej potreby, zariadenia 
opravárenských a remeselných služieb, zariadenia voľného času a rekreácie.  

 Významným impulzom rozvoja obce bude realizácia preložky komunikácie III/05063, 
ktorá zabezpečí priamym cestným prepojením s okresným mestom Prievidza veľmi výhodnú 
polohu k ťažisku osídlenia Hornonitrianskeho regiónu. Podstatné zrýchlenie prepravných 
vzťahov otvorí širšie možnosti využitia územia obce Kanianka nielen pre funkcie bývania 
a prímestskej rekreácie, ale dá predpoklad k naštartovaniu hospodárskych aktivít a rozvoja 
terciálneho a aj sekundárneho sektora. Smerovanie vývoja môže priniesť obci nové pracovné 
príležitosti, celkový sociálno-ekonomický rozmach a aj nárast príjmov do obecného rozpočtu.   
 V územnom pláne sa požaduje zhodnotiť a príslušne riešiť nasledovné rozvojové 
vzťahy :   

 Rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci 
urbanistický rozvoj obce. 

 Navrhovať rozvoj aktivít na podporu väzieb mikroregionálneho charakteru s priľahlými 
mestami Prievidza a Bojnice, obcí Poruba a Lazany. 

 Vo voľnej krajine rešpektovať opatrenia vyplývajúce zo všeobecnej ochrany prírody a 
krajiny a navrhnúť sústavu nových ekologicky stabilných plôch najmä vo väzbe 
na krajinársky hodnotné polohy k dosiahnutiu ekologickej stability nížinnej časti územia 
obce a hodnotného krajinného obrazu. 

 Nové návrhy a hmotovo-priestorové usporiadanie prispôsobiť charakteru a  mierke 
architektúry vidieckych sídiel s rešpektovaním krajinného prírodného prostredia. 

 Samotu Kanianske Lazy riešiť regulovaním územného rozvoja – návrh ďalšieho využitia 
riešiť pre rozvoj rekreácie. 

 Zhodnotiť a riešiť námety na rozvoj v extraviláne obce: 
-  športovo-rekreačné aktivity,  
-     vybavené oddychové a výletné miesta, 
-  rozšírenie siete turistických chodníkov a cyklistických ciest   
a iné návrhy pre zvýšenie ponuky atraktivít v rámci sledovaného programu regionálneho 
rozvoja cestovného ruchu, rekreácie a v rámci regionálnej trasy cyklistickej turistiky. 

 Vylúčiť možnosti tvorby nových foriem bývania vo voľnej krajine extravilánu obce. 

 Pre ochranu a využívanie lesného pôdneho fondu rešpektovať opatrenia stanovené 
Programom starostlivosti o lesy, LHC Magura, Lesný celok Magura s platnosťou do 
31.12.2018.  
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Samotná obec Kanianka bude podrobné riešená v územnom zábere zastavaného 
územia obce s bezprostredným zázemím. Návrh rozvoja a usporiadania bude v súlade s 
nasledovnými požiadavkami a cieľmi urbanistickej koncepcie :  

 Pri návrhu urbanistickej koncepcie vychádzať z charakteristiky jednotlivých územných 
častí a ich urbanistických potenciálov.  

 Zachovať pôvodnú historickú časť obce s čitateľnými znakmi pôvodnej potočnej radovej 
dediny s dodnes zachovanou zástavbou pozdĺž Kanianskeho potoka.  

 Návrhom vytvoriť najvhodnejší systém regulácie, ktorý umožní optimalizáciu funkčného 
využitia a usporiadania územia obce, najmä v častiach s nevyužitým potenciálom alebo 
v polohe významných kompozičných osí.  

 Dôraz klásť na dôsledné a efektívne využívanie disponibilných plôch s vysokou mierou 
územného potenciálu daného vzťahom k ťažiskovým verejným priestorom, k dopravným 
systémom a technickému vybaveniu územia.  

 V jednotlivých typoch priestorov zohľadňovať nasledovné princípy : 

Stabilizované územia:  
- zachovať účel využitia územia, lebo zodpovedá jeho optimálnemu využitiu, vytvoriť 

predpoklady pre primerané zvýšenie intenzity formou dostavby prelúk, nadstavbami, 
dostavbami pri zachovaní charakteru zástavby.  

- umožniť výstavbu nových objektov, ktoré by vylepšili kvalitatívne charakteristiky 
prostredia – priestorové, kompozičné, pozitívne zvýšili ich polyfunkčnosť.  

Rozvojové územia : 
-  rešpektovať danosti územia a maximálne využiť jeho prirodzený potenciál, 
- formovať nové urbanistické skupiny s dôrazom na kompozičnú nadväznosť na okolitú 

štruktúru,. 

Priestory s nevhodným funkčným využitím a neusporiadanou štruktúrou  
- vytvoriť podmienky pre ich funkčnú transformáciu, navrhnúť nové usporiadanie 

a využitie vo väzbe na okolité územie, 

Priestory s nízkou intenzitou využitia : 
- vytvoriť podmienky pre ich efektívnejšie využívanie, prestavbu, navrhnúť zmenu 

v usporiadaní územia. 

 Územný rozvoj obce riešiť efektívnym využitím disponibilných plôch súčasnej zástavby a 
postupným rozširovaním zastavaného územia na nových plochách podľa vyhodnotenia v 
prieskumoch a rozboroch, resp. na zhodnotených plochách v rámci spracovania návrhu, 
pri zachovaní charakteristickej kompozície obce v krajinnom prostredí hornonitrianskej 
kotliny. 

 Územný rozvoj obce riešiť s princípom zachovania charakteru kompaktnej zástavby obce 
a vytvorením diferencovaných funkčných zón.  

 Navrhnúť valorizáciu brehového prostredia Kanianského potoka v spolupráci so 
správcom toku, najmä v časti odkrytého prietoku v pôvodnej časti obce, so 
zabezpečením prietočnosti toku. Navrhnúť revitalizáciu zelene, s prebierkou, odstránením 
nevhodného porastu, dosadením hodnotných neinváznych drevín a so zapojením 
priľahlých plôch neurčitej funkcie vytvoriť vysoko hodnotný parkovo-oddychový priestor 
celosídelného významu. 

 V sídliskovej časti obce riešiť umiestnenie absentujúcich zariadení občianskej 
vybavenosti, športovo-zábavných ihrísk pre deti a mládež všetkých vekových kategórii, 
otvorených športových plôch pre dospelých obyvateľov.  
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 Dostavba zariadení občianskej vybavenosti bude riešená v nových častiach obce 
s rodinnou zástavbou, riešené budú tiež plochy pre umiestnenie ihrísk pre deti a mládež, 
priestory pre stretávanie obyvateľov.  

 Vybudovanie detských ihrísk a ihrísk pre mládež riešiť vo všetkých častiach obce kde je 
evidovaný ich nedostatok.  

 Dopyt obyvateľov na nové plochy pre umiestnenie parkovísk a garáži riešiť 
v dostatočnom množstve najmä v sídliskovej časti obce.   

 Urbanisticko-architektonickou dostavbou centrálnej časti obce bude kompozične riešená 
podpora obecného námestia posilnením štruktúry vybavenosti centra, s rešpektovaním 
priestorových dominánt, štruktúry zástavby a výškových dominánt. 

 Urbanisticko-architektonicky hodnotné prostredie sídla bude v ÚPN podporené návrhom 
regulatívov pre zástavbu a vhodnou dostavbou štruktúry občianskej vybavenosti, tvorbou 
peších priestorov a chodníkov s drobnou architektúrou, sadovníckymi úpravami 
a návrhom upokojenia automobilovej dopravy. 

 Riešené budú zmeny hranice zastavaného územia obce, ktoré vyplynú z rozvoja 
navrhovaných funkcií. 

Jednotlivé rozvojové funkcie obce budú riešené nasledovne : 
 

14.1. Požiadavky na riešenie rozvoja bývania  

 Posúdiť charakter a vhodnosť plôch pre rozvoj obytnej funkcie vymedzené doteraz 
platným územným plánom obce. 

 Využiť súčasnú disponibilitu zástavby obce, skvalitniť stavebno-technický stav pôvodných 
domov, priestory dvorných traktov využiť pre drobnú hospodársku činnosť a vývojovo aj 
pre rekreačný pobyt. 

 Využiť dosiaľ nezastavané plochy prelúk uličnej zástavby na bývanie so zachovaním 
charakteristickej miestnej parcelácie pozemkov. 

 Stanoviť podmienky pre možný rozvoj bývania v súčasných rozľahlých záhradách 
rodinnej zástavby. 

 Navrhnúť príslušný rozvoj bývania formou individuálnej bytovej výstavby na nových 
plochách rozšírením zastavaného územia, hlavne na plochách v priamej väzbe na 
súčasnú zástavbu. 
Pritom bude nutné rešpektovať priestorové danosti, obmedzenia územného rozvoja a  
dodržanie sledovanej kompozičnej tvorby zachovania a rozvoja pôvodnej urbánnej 
štruktúry obce. 

 Navrhnúť umiestnenie súboru malopodlažných bytových domov. 

 Navrhnúť umiestnenie polyfunkcie výrobných služieb a bývania, miestnej remeselnej 
malovýroby, v polohe bez rušivých vzťahov k obytnej zástavbe, s veľkosťou pozemkov 
podľa individuálnej požiadavky. 

 V rozvojových plochách bývania riešiť podľa urbanistických ukazovateľov plochy 
základnej občianskej vybavenosti, športové plochy, plochy verejnej sídelnej zelene 
s drobnou architektúrou, detskými ihriskami. 

 V časti najstaršej zástavby obce v polohe pozdĺž Kanianskeho potoka navrhnúť účinné 
opatrenia na skvalitnenie verejných priestorov, vstupov do dvorných traktov rodinných 
domov a záhrad v záujme zachovania pôvodnosti a zlepšenia architektonického, 
stavebného, sadovníckeho a celkovo estetického vzhľadu tejto časti obce. 

Podľa štatistických údajov úrovne bývania v štátoch Európskej únie je štandardom vykazovať 
viac ako 400 bytov na 1 000 obyvateľov v mestskej zástavbe pri obložnosti 2,5 osôb/byt.  
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Podľa tohto štandartu bude k návrhovému obdobiu v ÚPN obce riešený rozvoj počtu nových 
bytov modelovo s priemernou obložnosťou 2,5 osôb/byt. 
 
14.2.   Požiadavky na riešenie občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 
 

Úlohou územného plánu bude riešiť optimálnu štruktúru občianskej vybavenosti 
v súlade s urbanistickými štandardami, aby zodpovedala veľkosti sídla, stanovenej funkcii 
v štruktúre osídlenia a tiež sledovanému rozvoju navrhnutému územným plánom.  

Návrhom vybavenosti zabezpečiť podmienky pre komfortný život obyvateľov obce 
bez vynúteného dochádzania za základnou a vyššou občianskou vybavenosťou do 
najbližších miest. 

 
Ťažisko občianskej vybavenosti umiestniť v centrálnom priestore obce, kde je formované 
centrum obce a obecné námestie. K tvorbe centra budú využité disponibilné objekty 
vybavenosti a plochy. V pôvodnej časti obce formovanej pozdĺž Kanianskeho potoka, využiť 
už neobývané domy s typickou architektúrou regiónu k umiestňovaniu atraktívnych zariadení 
– malé obchodíky, služby, stravovacie zariadenia, občerstvenie, a pod.. 

V optimálnej spádovej dostupnosti umiestňovať základnú občiansku vybavenosť 
rovnomerne rozloženú v území obce s využitím vhodných objektov a plôch v súčasnej uličnej 
zástavbe obce a v rámci plánovaných nových súborov bývania. 
 
Školstvo a výchova 
Materské školy 

V územnom pláne obce nie je potrebné riešiť územné podmienky pre situovanie 
nového zariadenia materskej školy s príslušným vybavením. Ďalší vývoj však vyžaduje 
orientáciu na zvyšovanie kvality štandardu jestvujúcich zariadení, dobudovanie exteriérov, 
zvyšovanie estetickej úrovne, zlepšenie materiálneho vybavenie modernými učebnými 
pomôckami.  
 
Základné školy 

Rozvojový program územného plánu sleduje pozitívny demografický vývoj a tým aj 
väčší počet mladých rodín so školopovinnými žiakmi. Podľa stanoveného koncepčného 
princípu tvorby podmienok pre komfortný život obyvateľov obce je preto žiadané pripraviť 
podmienky na to, aby v obci bola naďalej zachovaná plno organizovaná Základná škola. 
Smerovanie vývoja základného školstva vyžaduje zvyšovanie kvalitatívneho štandardu 
jestvujúcich základných škôl, zlepšovanie stavu materiálno-technickej základne, zvyšovanie 
estetickej úrovne priestorov, zlepšenie materiálneho vybavenia modernými učebnými 
pomôckami, zriaďovanie špeciálnych učební výpočtovej techniky, cudzích jazykov, 
laboratória prírodovedných predmetov, podstatné zlepšenie úrovne školského športového 
vybavenia a tiež vybavenie pre mimoškolské aktivity. 

Úlohou územného plánu bude zhodnotiť priestorové možnosti súčasného areálu školy 
k pokrytiu vznesených požiadaviek na zlepšenie prevádzkovo-technických parametrov 
budovy a zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.    
  
Kultúra a osveta 

Pre nasledujúce rozvojové obdobie bude cieľom vytvárať podmienky pre aktiváciu 
spoločenského života občanov rôznych vekových kategórií a záujmových skupín v obci        
a podmienky pre obnovu a  rozvíjania ľudových tradícií a ich prezentácie. 

K tomu je potrebné zabezpečiť skvalitnenie jestvujúcich a tvorbu nových zariadení pre 
kultúrno-spoločenskú činnosť, pre rozvoj rôznych voľno časových aktivít a atraktívnych 
programov. 

 Pre objekt Domu kultúry podporovať optimálne priestorové zapojenie do štruktúry centra 
obce s priebežnou obnovou interiéru a exteriéru. 
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 Riešiť priestor pre umiestnenie komplexu pre mládež, mládežnícke kluby, záujmové 
krúžky a spoločenské organizácie pôsobiace v obci, 

 Vo vhodnej polohe obce riešiť zariadenie turistickej informačnej kancelárie s expozíciou 
histórie obce, galériou miestneho umenia a predajom miestnych suvenírov. 

 V pôvodnej časti obce riešiť v disponibilných objektoch spoločenské priestory pre klubové 
aktivity, činnosť spolkov, záujmové krúžky, programy podporujúce rozvoj osobnosti detí 
a mládeže, podporujúce rôzne formy vzdelávania – kurz tretieho veku,  iné voľno časové 
aktivity občanov . 

 Vytypovať vhodné polohy v rámci zastavaného územia obce pre umiestnenie detských 
ihrísk a mládežníckych ihrísk s rôznym stupňom vybavenia, 

 V rámci novej výstavby je potrebné riešiť disponibilné priestory pre viacúčelové 
spoločenské a kultúrne využitie, ktoré budú zahŕňať priestory pre deti a mládež.  

 
Šport a telesná výchova 

V ÚPN je potrebné riešiť zlepšenie podmienok pre rozvoj aktivít telovýchovy a športu 
najmä detí a mladých obyvateľov obce a navrhnúť ponukové športovo-rekreačné aktivity pre 
dennú návštevnosť.  

 Posúdiť dostatočnosť rozsahu plôch vymedzených doteraz platným územným plánom 
obce pre plánovaný rozvoj športového areálu a navrhnúť jeho plošné rozšírenie. 

 Riešiť skvalitnenie vybavenia športového areálu obce  : 
- súborom ihrísk pre loptové hry, rozšírením ponuky atraktívnych aktivít pre mládež, 

obyvateľov a aj športovo-rekreačnú návštevnosť obce.  
-   dostavbou klubu s klubovňou, šatňami s hygienických zariadením, s relaxačným 

centrom, saunou, fitness, kolkárňou, skladom a pod., 

 Riešiť previazanosť športovej vybavenosti s rekreačným priestorom pri vodnej nádrži. 

 Posúdiť vhodnosť riešenia rozvoja areálu zjazdového lyžovania s využitím disponibilných 
plôch, vymedzením plôch prevádzkovej vybavenosti a statickej dopravy. Vylúčiť kolíznu 
situáciu s miestnou obslužnou komunikáciou.   

 Navrhnúť areál bežeckého lyžovania v priestore podhoria, lyžiarske bežecké trate 
s rôznou obtiažnosťou a so základným okruhom 2,5 km. Prepojiť navrhované bežecké 
trate s plánovanými bežeckými trasami susediacich katastrov. Vytypovať trasy prepojenia 
k mestu Prievidza.   

 Navrhnúť revitalizáciu školského športového areálu, rozšírenie o plochy pre umiestnenie 
novej telocvične, futbalového mini ihriska s umelým trávnikom, ihriská pre loptové hry 
a pod.  

 V rámci návrhu zhodnotiť optimálnu formu využitia prírodného prostredia 
bezprostredného okolia obce na športovo-rekreačné aktivity. 

 V rámci navrhovaných súborov bývania riešiť príslušné plochy pre rodinné športové 
aktivity obyvateľov – univerzálne ihrisko, detské ihrisko, oddychové vybavenie v parkovo 
upravenom prostredí. 

 Ďalší rozvoj športovo-rekreačného vybavenia v obci bude viazaný aj na program 
regionálnej turistiky s vhodnými atraktívnymi aktivitami pre dané prostredie – pešia 
turistika, mototuristika, cykloturistika, jazda na koňoch, v zime bežecké lyžovanie, atď.  

   
Zdravotníctvo  

V návrhu územného plánu budú riešené kvalitatívne podmienky pre zvýšenie 
komplexného poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v súčasnom zariadení 
Zdravotného strediska pre všetky skupiny obyvateľov, posúdené priestorové možnosti 
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rozšírenia o nové ambulancie odborných lekárov a ponuka základných služieb - lekárne a 
predajne zdravotníckych potrieb a pod.  

Nárastom nových obyvateľov obce je potrebné v návrhu územného plánu počítať aj 
s možným  zriadením súkromných ambulancií v rámci rozvojových obytných plôch. 
 
Sociálna starostlivosť 

V oblasti sociálnej starostlivosti sa požaduje vytvárať podmienky pre nové, 
nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb. Úlohou územného plánu bude pripraviť 
s predstihom návrhy na pokrytie očakávaného nárastu podielu obyvateľov v poproduktívnom 
veku a znásobenie požiadavky na nové, moderné a kvalitne vybavené zariadenia 
poskytujúce komplexné služby pre seniorov a prestárlych spoluobčanov.    

 V územnom pláne budú variantne posúdené možnosti pre rozšírenie, skapacitnenie 
a kvalitatívne vylepšenie poskytovaných služieb Strediskom sociálnych služieb, ktoré 
slúži ako Dom dôchodcov, v rámci 3 krídla súčasného objektového fondu areálu 
a možnosť využitia objektov areálu pre iné vhodné zariadenia občianskej vybavenosti. 

 Zhodnotené a variantne budú navrhnuté plochy pre umiestnenie komplexného 
seniorského centra.  

 
Služby verejnoprospešné  
 V súlade so stanovenou koncepciou riešenia rozvoja občianskej vybavenosti 
priebežne skvalitňovať úroveň služieb pre obyvateľstvo so zameraním sa na zvyšovanie 
kvality  súčasných  zariadení ako aj ich plošný rozvoj. 
 Súčasný areál Nového cintorína sa požaduje plošne rozšíriť a navrhnúť aj výhľadové 
smerovanie jeho ďalšieho územného rozvoja.   
 
Komerčná vybavenosť 
Maloobchodná sieť a služby 

Rozvoj obchodného vybavenia bude ovplyvnený predovšetkým spoločenským tlakom, 
požiadavkami obyvateľov na rozvoj komplexnej vybavenosti a tiež politikou veľkých 
obchodných spoločností  a ich umiestňovaní sa na miestnom trhu.  Tlak na úroveň ponuky 
vybavenosti obce určitým spôsobom bude pôsobiť na stabilizáciu a ďalší nárast 
obyvateľstva, aj na jeho zamestnanosť priamo v obci.  

V týchto súvislostiach bude rozvoj maloobchodnej siete a služieb jedným z účinných 
nástrojov komunálnej politiky (poskytnutie priestorov v objektoch, lokalizačné poplatky 
a pod.), aby bol v obci kvalitný štandard ponuky služieb a tým aj zlepšenie podmienok a 
kvality  bývania v obci.  

V územnom pláne sa požaduje riešiť skvalitnenie súčasného obchodného vybavenia 
obce a stanoviť program jeho rozvoja podľa urbanistických štandardov pre veľkostnú úroveň 
a funkciu sídla s umiestňovaním nových zariadení.  

V súlade so stanovenou základnou koncepciou riešenia občianskej vybavenosti obce 
riešiť rozvoj viacfunkčnej vybavenosti so zameraním na komerčnú vybavenosť a služby 
občanom, podnikateľsko-administratívnu a viazanú športovo-rekreačnú vybavenosť 
s možnosťou prepojenia na športový areál. 

V rámci nových plôch bývania obce riešiť program základnej obchodnej vybavenosti a 
služieb v optimálnej pešej dostupnosti a s viazanosťou na dostatok parkovacích miest.  

  
Verejné stravovanie 

Vytvoriť podmienky pre ponuku kvalitnej a atraktívnej vybavenosti verejného 
stravovania pre obyvateľov a dennú turisticko-rekreačnú návštevnosť v obci. Využiť 
disponibilné architektonicky hodnotné objekty, najmä vhodné plochy v  centrálnej zóne ako aj 
v rámci navrhnutých rozvojových aktivít.  
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Verejná správa a administratíva 
V rámci riešenia centrálnej zóny obce zhodnotiť priestorové možnosti pre umiestnenie 

administratívnej vybavenosti . 
 
14.3.   Požiadavky na rozvoj cestovného ruchu a rekreácie 
 

Riešenie rozvoja vybavenosti cestovného ruchu a rekreačno-športových ponukových 
aktivít v rámci funkčného formovania územia obce bude jedným z ťažiskovým programov 
územného plánu. Vo väzbe na tento program sa požaduje riešiť rozvoj rekreačno-športového 
vybavenia v regionálnej úrovni, efektívnejšie využívať daný hodnotný prírodný potenciál 
prehoria Malej Magury:  

 Zamerať sa na dennú a krátkodobú rekreáciu obyvateľov a vhodnými atraktívnymi 
aktivitami lokalizovanými v danom prostredí a zaradiť sa tak do rekreačného záujmového 
územia mesta Prievidza. 

 Nadviazať na trasu poznávacieho cestovného ruchu Trenčín-Prievidza, Bojnice-Pohronie 
návrhom rozvoja nových aktivít, dobudovaním založenej rekreačnej vybavenosti, 
zaradením sa do siete regionálnej cyklotrasy jej realizáciou v rámci územia obce.  

 Posúdiť možnosti rozvoja súčasného lyžiarskeho areálu a riešiť vybavenosť areálu do 
úrovne základne cestovného ruchu pre zimné športy.    

 Riešiť rekreačno-športový areál bežeckého lyžovania, lyžiarske bežecké trate s rôznou 
obtiažnosťou a so základným okruhom 2,5 km. Prepojiť navrhované rekreačné bežecké 
trate s plánovanými bežeckými trasami susedných katastrov. Vytypovať trasy prepojenia 
k susedným k.ú.. a mestu Prievidza. 

 Navrhnúť variantne vhodné územia pre umiestnenie prírodného kúpaliska, do výberu 
zaradiť aj územie okolia vodnej nádrže. 

 Vytvoriť podmienky pre obnovu súčasnosti utlmených aktivít miestnej hvezdárne.   

 Zhodnotiť a navrhnúť využitie disponibilného potenciálu pôvodnej zástavby so 
zachovanými znakmi regionálnej architektúry na umiestnenie atraktívnej vybavenosti  a 
ubytovania vo forme chalupárskej rekreácie resp. ako prenajímateľných rekreačných 
domov.  

 Vo vhodnej polohe obce zvážiť umiestnenie turistickej informačnej kancelárie 
s expozíciou histórie obce, galériou miestnych umelcov, s predajom suvenírov. Vyhľadať 
a posúdiť najvhodnejšiu lokalitu pre umiestnenie obecného penziónu s reštauračným 
vybavením. 

 
14.4. Požiadavky na rozvoj výroby 

Priemyselná výroba, remeselná malovýroba a výrobné služby, skladové hospodárstvo 
Súčasné plochy výroby ponechať naďalej pre umiestňovanie výrobných zariadení. 

Prostredie areálov riešiť regulatívmi na skvalitnenie so systémovými výsadbami izolačnej 
zelene.  

V súlade s cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kanianka 
vytvoriť priaznivé podmienky na rozvoj podnikateľských aktivít v obci a zhodnotiť možnosť 
umiestnenia ponukového priemyselného parku. Pre navrhované nové plochy stanoviť 
reguláciu so zreteľom na umiestňovanie výrobných programov, ktoré sú nenáročné na 
technologické energie, ekologicky nezávadné a s vylúčením výroby s negatívnym dosahom 
na životné prostredie. Navrhnuté plochy musia spĺňať podmienky situovania v bezkolíznej 
polohe k obytnej zástavbe obce, pri rešpektovaní plôch poľnohospodárskej pôdy osobitne 
chránenej skupiny a s predpokladom výhodného pripojenia na ťažiskové dopravné trasy 
a siete technickej infraštruktúry. 
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Rozvoj miestnej remeselnej malovýroby a výrobných služieb podporiť návrhom 
nových plôch v okrajových polohách obce s predpokladom, že vývojovo do tejto polohy budú 
premiestnené aj kolízne remeselné prevádzky zo súčasnej obytnej zástavby. V rámci týchto 
plôch variantne posúdiť umiestnenie areálu obecného podniku služieb s hospodárskym 
dvorom, ktorý bude disponobilný k zabezpečovaniu technických služieb pre obec a 
starostlivosť o verejné priestory – starostlivosť o miestne komunikácie, chodníky, čistenie, 
verejné osvetlenie, údržba verejnej zelene.  
 
Poľnohospodárska výroba  
 Naďalej podporovať rozvinutú rastlinnú výrobu na poliach extravilánu obce. 
Nenavrhovať nové stavebné zámery a iné návrhy nepoľnohospodárskej činnosti na plochách 
osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy v 3. skupine kvality.  
 V návrhovej časti územného plánu rešpektovať protierózne a pôdoochranné návrhy 
na poľnohospodárskej pôde a návrh opatrení pre spomalenie resp. potlačenie degradačných 
prejavov na poľnohospodárskej pôde, ktoré sú riešené materiálom „Návrh zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav“. Zároveň zohľadniť navrhovanú 
sieť poľných a lesných ciest a ekostabilizačné opatrenia vedúce k zachovaniu a podpore 
produkčnej schopnosti pôd.  

Zhodnotiť možnosť riešenia programu na založenie nových ovocných sadov 
a špecifických plodín. Nadväzne zhodnotiť umiestnenie príslušného vybavenia pre 
skladovanie a finalizovanie miestnej produkcie – sušiareň, mraziareň, konzervovanie ovocia, 
zeleniny, výroba polotovarov, a pod.. 
 
Lesné hospodárstvo 

Pre o0chranu a využívanie lesného pôdneho fondu platia opatrenia stanovené 
Programom starostlivosti o lesy (PSoL) pre LHC Magura, Lesný celok Magura s platnosťou 
do 31.12.2018.  
Pri návrhoch územného plánu sa požaduje : 
-   nezasahovať do spôsobu obnovy ani drevinovej skladby lesných porastov, 
-   neodôvodnene nemeniť kategorizáciu lesov, hospodársky tvar lesa, hospodársky spôsob.  
-   rešpektovať stanovené krajinné a ekostabilizačné opatrenia na ochranu lesnej pôdy. 

V zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z.. o lesoch, v znení neskorších predpisov je 
nutné dbať na ochranu lesných pozemkov, lesných porastov a je povinnosťou navrhnúť a 
zdôvodniť riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany lesných pozemkov, lesných porastov ako aj 
ostatných spoločenských záujmov najvhodnejšie. 
 
 
15. Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia 
 
15.1. Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a verejného dopravného vybavenia 

Rozvoj územia obce Kanianka ovplyvnia aj zmenené dopravné vzťahy, stanovené 
regulatívom ÚP VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sa do širších vzťahov premietnu zámermi 
celoštátneho dosahu: 

− R2 – vedenie rýchlostnej cesty koridoru I/50 Trenčín – Bánovce – Prievidza – Žiar 
nad Hronom, 

− cesta I/64 v úseku Prievidza – Nitrianske Pravno – Žilina, ktorej súčasťou je aj 
− západná a severná časť komunikačného okruhu mesta Prievidza, ktorej zámerom je 

aj nové pripojenie podmagurských obcí Kanianka, Poruba, Malinová, Nitrianske 
Pravno; 

V rámci širších vzťahov ÚPN obce Kanianka treba riešiť zjednodušenie a priame väzby na 
nadradené cestné ťahy I/50 a I/64, mimo sídla Prievidza, čo pre obec Kanianka znamená: 

− zvýraznenie priameho prepojenia vzťahov Nováky – Bojnice – Kanianka – Poruba 
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pomocou jestvujúcej cesty Nováky – Laskár – Koš a cesty III/050061 Koš – Opatovce 
nad Nitrou – Bojnice cestou II/050062,  

− zvýraznenie a funkčno-kapacitné zdôvodnenie prepojenia cestného okruhu Prievidze 
s obcami Kanianka, Poruba, podľa zámeru novej cesty III/05063, 

− zvýraznenie cestných väzieb obcí Kanianka – Lazany – Nedožery-Brezany s 
vyústením na cestu I/64;  

V rámci plánovania rozvoja obce zamerať návrh dopravy na základné požiadavky 
bezpečnosti, kapacít MK (miestnych komunikácii) a kvality verejných priestorov obce, ktoré 
priamo ovplyvňuje dopravná prevádzka na regionálnej a lokálnej úrovni so zásadami: 

− nové pripojenia obce na plánovanú cestu III/50063 v priestoroch priehrada/Lúčna 
ulica pod areálom športovísk, križovatka  s cestu III/518025 na Lazany, križovatka s 
výpadovkou na Porubu – dnes účelová MK, 

− súčasnému prieťahu cesty III/50063 definovať nové mestské funkcie a tomu 
prispôsobiť návrh priestorového usporiadania priečneho profilu, najmä v zóne KBV 
Kanianka po centrum obce pred kostolom, 

− navrhnúť kvalitné dopravné pripojenie nových centier obce s integrovanou OV tak, 
aby nebola narušená myšlienka pešej zóny, 

− stanoviť regulatívy dopravy na prieťahu v centrálnej časti obce – ulíc Lipová, ČSLA, 
Lazianska,  

− preveriť aj regulovanie na MK Lúčna a Porubská cesta v súvislosti s pripojením na 
regionálnu dopravnú kostru. 

Na lokálnej úrovni návrhu rozvoja obce Kanianka riešiť a stanoviť regulatívy upokojenia 
dopravy a kvalitného pripojenia obytných aj polyfunkčných priestorov s dôrazom na 
bezpečný pohyb chodcov a cyklistov, ale aj komfortu parkovania vozidiel rezidentov a 
návštevníkov OV: 

− priestory výroby a prevádzok náročných na dopravnú obsluhu orientovať na 
pripojenie cez nadradené komunikácie, 

− v rozvojových plochách obce riešiť miestnu komunikačnú sieť v udržateľných šírkach 
a návrhových/želaných rýchlostiach s prihliadnutím na funkciu MK, pešie ťahy a 
bezpečnosť verejných priestorov – osvetlenie, šírky chodníkov, možnosť vedenia 
cyklistických trás, 

− organizáciu dopravy v rastlej štruktúre pôvodnej zástavby obce tak, aby 
nedochádzalo ku kolíziám dynamickej, statickej a pešej dopravy (napr. jednosmerné 
MK, regulovanie parkovania na MK apod.), 

− navrhnúť regulovanie odstavovania a parkovania vozidiel (OA-osobné, NA-nákladné) 
lokalizovaním záchytných parkovísk na obvode zástavby, resp. pri zariadeniach 
výroby a sústredenej občianskej vybavenosti, 

− navrhnúť parkovanie osobných automobilov návštevníkov obce pri zariadeniach 
občianskej vybavenosti a ďalších atraktívnych lokalitách, resp. na sústredených 
plochách s dobrou pešou dostupnosťou; 

− navrhnúť umiestnenie parkovacích plôch a garáži najmä pre obyvateľov sídliskovej 
časti; 

− navrhnúť rozmiestnenie zastávok regionálnej autobusovej dopravy a plochy zástaviek  
a zastavovacích pruhov autobusov aj v najnovšej zástavbe obce tak, aby sa pokryla 
maximálna plocha obce s dostupnosťou do 400 m pešej dochádzky, súčasne 
vytypovať zástavky pre nočné spoje. 

− rozvoj regionálneho cestovného ruchu podporiť návrhom cyklistických ciest a peších 
trás obce v prepojení na regionálne ťahy (Nováky, Koš, Bojnice, Lazany, Poruba, 
Prievidza, atraktivity v pohorí Magury a nivy rieky Nitra – priehrada),  ich podporu 
verejným osvetlením, drobnou architektúrou, značením a informatikou cyklotrás a 
turistických chodníkov s vybavenosťou,  

− zistené bodové, línoivé a priestorové dopravné závady na MK navrhnúť na 
odstránenie už v 1.etape návrhu ÚPN, 
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− preveriť v koncepte dopravy možnosť rozvoja územia na východných svahoch 
homogénne až po športový areál obce. 

 
 

15.2. Požiadavky na riešenie koncepcie technickej vybavenosti 
 
Vodné hospodárstvo 
 Koncepciu vodného hospodárstva je potrebné riešiť v súlade so zákonom č.364/2004 
Z.z. o vodách a s vytváraním podmienok pre dodržiavanie príslušných platných noriem STN 
736822 a STN752102.  

Zásobovanie pitnou vodou  
 Návrh vybavenia územia pitnou vodou riešiť v súlade s plánom rozvoja verejných 
vodovodov, zjednotením technických a prevádzkových systémov, zokruhovaním 
a optimalizáciou existujúcich trás.  
 V súčasnosti sú vodné zdroje v Tužine využité na ich plnú kapacitu, preto je ďalší 
rozvoj Kanianky podmienený zriadením nových vodných zdrojov. V návrhu územného plánu 
sa požaduje riešiť problematiku nových vodných zdrojov ako aj príslušnej časti zásobného 
systému, ktoré podmieňujú rozsah navrhovaného rozvoja obce.  Požaduje sa prehľadne 
vybilancovať celkovú potrebu pitnej vody vrátane navrhovaného rozvoja obce.  
V rozvojových častiach územia obce navrhnúť spôsob pokrytia územia požiarnou vodou. 

Odkanalizovanie 
Dobudovať kanalizáciu v najstaršej časti obce systémom delenej kanalizácie podľa už 

zhotovenej projektovej dokumentácie a v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácii. 
Navrhované rozvojové plochy riešiť so systémom delenej kanalizácie.  

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd vo všetkých navrhovaných rozvojových 
lokalitách musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. 
o vodách a nariadenie vlády SR č.269/2010. 
 V návrhu sa zamerať na vytvorenie podmienok hospodárenia s dažďovými vodami v 
súvislosti s hydro-geologickými podmienkami v území. Odvádzanie dažďových vôd a vôd z 
povrchového odtoku je potrebne navrhnúť s opatreniami na zadržanie pridaného odtoku v 
území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou 
navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente. 
 
Vodné toky a plochy 
 Z dôvodu ochrany pred povodňami je nevyhnutné všetky vodné toky pravidelne čistiť 
od nánosov, udržiavať v ich korytách dostatočný prietočný profil. Toto platí aj na úsekoch, 
kde sú potoky vedené v zakrytých profiloch. 
 Pre potoky Kanianka a Zlatná je potrebné riešiť spevnenie dna a brehov, lebo už 
v súčasnosti dochádza k ich vymieľaniu. Pre potok Zlatná je toto spevnenie nevyhnutné 
najmä z dôvodov ochrany realizovaných nových súborov rodinného bývania v blízkosti toku.  

 Pre všetky toky sa požaduje posúdiť ekosystém a stav brehového prostredia, riešiť 
podmienky ich obnovy, skvalitnenie brehových porastov a zapojenie do navrhovaného 
systému krajinnej zelene. 

Využitie vodných plôch v riešenom území navrhnúť pre rozvoj rekreácie s príslušnou 
územnou úpravou a novými plochami pre umiestnenie rekreačnej vybavenosti, prístupovej 
dopravy a príslušnej technickej infraštruktúry. 

 
Ochranné pásma 
 V návrhoch územného plánu rešpektovať stanovené ochranné pásma vodných tokov, 
plôch, vodohospodárskych stavieb a zariadení. Časť riešeného územia sa nachádza 
v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú 
zákazy a obmedzenia činnosti podľa ustanovení §28 zákona č.538/2005 Z.z. a prílohy č.5 
Vyhlášky MZ SR č.255/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých 
zdrojov v Bojniciach.   
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Energetika, energetické zariadenia 
Zásobovanie elektrickou energiou  
 Podľa návrhu urbanistického rozvoja obce navrhnúť príslušné kapacity a rozvoj 
distribučnej siete pre zásobovanie elektrickou energiou.  
 V urbanizovanom prostredí obce riešiť nahradenie stožiarových transformačných 
staníc objektovými – kioskovými a riešiť nahradenie vzdušných rozvodov elektrickej energie 
v uličnej sieti káblovými rozvodmi. Nové ulice riešiť kompletne len formou káblových 
rozvodov. 
 
Zásobovanie plynom a teplom 

Koncepčným rozvojovým cieľom v ďalšom rozvoji obce je zabezpečiť efektívny a 
ekonomicky vhodný model tepelného hospodárenia. K tomu je potrebné aktualizovať 
Energetickú koncepciu obce Kanianka.  

V záujme ochrany životného prostredia je jednou z požiadaviek zabezpečenie  úplnej 
plynofikácie obce ako aj novo navrhovaných zariadení  a obytných súborov a zabezpečenie 
príslušných kapacitných požiadaviek plynovodnej siete.  
 Pri súčasnom trende rastu cien za zemný plyn bude zrejme v krátkej budúcnosti 
používané k teplofikácii objektov aj klasické pevné palivo, preto je nutné stanoviť regulatív 
pre zabezpečenia sprísnenej ochrany čistoty ovzdušia.  
 V plánovanom rozvoji obce sa očakáva vytvárať priaznivé podmienky a podporovať 
intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych 
doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter 
krajiny. 
 
Obnoviteľné zdroje energie 
 Prednostne navrhovať progresívne formy využitia obnoviteľných zdrojov energie, 
najmä solárnej energie k teplofikácii objektov bývania, občianskej vybavenosti, výroby, 
v záujme šetrenia tradičných energetických médií.  

Pripraviť podmienky v rozvojovom území pre umiestnenie inteligentných budov 
s nízkou energetickou náročnosťou. 
 
Elektronické komunikácie a zariadenia. 

Rozvoj zariadení elektronických komunikácií riešiť progresívnymi systémovými 
technológiami. V rozvojových plochách sídla riešiť príslušnú kapacitu dátovej siete, pre 
jednotlivé realizované obytné územia a súbory vybavenosti spôsobom kábelových rozvodov 
v uličnej sieti ako záväzný regulatív. 

V zástavbe obce navrhnúť postupné nahradenie vzdušných rozvodov dátovej siete 
a miestnej rozhlasovej siete rozvodmi káblovými. Nové ulice riešiť kompletne len formou 
káblových rozvodov. 

 
16.    Požiadavky z hľadiska životného prostredia   
 

Pri návrhoch usporiadania územia uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného 
prostredia vyplývajúce zo schválených krajských a okresných environmentálnych akčných 
programov. 

V starostlivosti o životné prostredie stanoviť zásady funkčného využívania územia 
najmä vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia, navrhnúť opatrenia : 

V ochrane čistoty ovzdušia 
 Stanoviť regulatívy pre minimalizovanie znečisťovania ovzdušia z poľnohospodárskej 

výroby a obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy. 
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 V území obce Kanianka nie sú veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. 
Z automobilovej dopravy riešiť obmedzenie dopadov exhalátov hlavne v kontaktovom 
území trasy ciest III.triedy s obytnými zónami a centrálnou časťou obce. 

 Umiestňovanie nových zdrojov znečistenia riešiť zásadne mimo obytných zón obce. 

 Riešiť využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie bez exhalátov, prípravu 
teplej vody a pod. 

 Stanoviť limity chovu hydiny a úžitkových zvierat v rodinnej zástavbe obce, ktorý bude 
východiskovým materiálom pre príslušne všeobecne záväzné nariadenie obce. 

 
V ochrane proti hluku 
 Riešiť ochranu obytného prostredia obce pred dopadmi z hluku automobilovej dopravy 

a eliminovať presmerovaním nákladnej dopravy mimo kontakt s obytnou zástavbou. 

 Riešiť tvorbu samostatného areálu miestnej komunálnej malovýroby a výrobných služieb 
v polohe, ktorá hlukom z prevádzok neohrozuje prostredie obytných častí obce. 
Regulatívom stanoviť postup vymiestňovania takýchto prevádzok zo súčasnej zástavby 
obytnej zóny obce.  

 V návrhu rešpektovať vyhlášku MZ SR č.549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. 

 
V ochrane vôd  
 Riešiť dobudovanie kanalizácie v najstaršej časti obce a pripojenie všetkých objektov,  

areálov zástavby ako aj novo navrhovanú výstavbu ku kanalizačnej sieti.  

 Riešiť komplexný program skvalitnenia prostredia vodných tokov a vodných plôch v 
katastri s opatreniami na zabezpečenie ich obnovy, prietočnosti a čistoty. 

 Rešpektovať pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov. 

 Riešiť ochranu vôd Kanianskeho potoka v trase jeho prietoku cez zastavané územie 
obce, návrhom účinných opatrení zamedziť miestnemu znečisťovaniu vody,  

 Navrhnúť obnovu koryta Kanianskeho potoka a revitalizáciu brehovej zelene.  

 Časť riešeného územia sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých 
zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia činnosti podľa 
ustanovení §28 zákona č.538/2005 Z.z. a prílohy č.5 Vyhlášky MZ SR č.255/2008 Z.z., 
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach.   

 
V ochrane proti žiareniu  

 V návrhu územného plánu rešpektovať požiadavky na ochranu voči prirodzenej radiácii 
v súlade s vyhláškou MZ SR č.524/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o radiačnej monitorovacej sieti, vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia 
a ustanovenia zákona stanoviť regulatív pre zabezpečenie monitorovacej kontroly obsahu 
radónu v rámci prípravy realizácie stavieb podľa vyhlášky č.406/1992 Z.z..  

 
V odpadovom hospodárstve   
 Riešiť návrhy územného plánu v súlade s Prioritami a opatreniami krajskej 

environmentálnej politiky na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva 

 Riešiť vybudovanie zberného strediska na vyseparované zložky komunálneho odpadu a 
vybudovanie kompostárne v súlade s právnymi predpismi EU. 
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 Rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek – 
papier, sklo, plast, kovy, biologicky rozložiteľný odpad. 

 Vytvoriť podmienky na vybudovanie zhodnotiteľských kapacít na odpady.  

 V návrhu rešpektovať platné právne predpisy a dokumenty v oblasti zásad a opatrení pre 
nakladanie s odpadmi.  

 
Požiadavky na hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie 
 V prípade rozhodnutia zo zisťovacieho konania, že  Územného plánu obce Kanianka ako 

strategický dokument sa bude posudzovať správou o hodnotení podľa zákona 
č.24/20006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 
v stanovenom rozsahu hodnotenia, vypracovať koncept územného plán obce minimálne 
v dvoch variantoch s porovnateľným nultým variantom.  

 Príslušne zhodnotiť územným plánom navrhované nové plochy pre zástavbu v porovnaní 
s charakteristikou súčasného stavu a predpokladanými vplyvmi navrhovaného riešenia 
na životné prostredie a navrhnúť opatrenia pre eliminovanie prípadných negatívnych 
dopadov.  

 V rámci projektovej prípravy budú stavby stanovené zákonom č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov predmetom 
určeného posudzovania. 

 
 
17. Osobitné požiadavky na ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov  
 

Pri riešení ÚPN je v zmysle §12 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy nutné dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a navrhovať 
riešenia, ktoré sú z hľadiska ochrany najvhodnejšie. 

Pre ochranu poľnohospodárskej pôdny sa požaduje dodržiavať nasledovné opatrenia: 

 optimalizovať využívanie poľnohospodárskej pôdy - rozčlenenie veľkých honov vhodnou 
výsadbou vegetácie, poľnými a cyklistickými cestami so sprievodnou zeleňou, 
znižovaním zornenia, agrotechnické a agrochemické opatrenia a pod. , 

 riešiť systém krajinnej zelene a vytvoriť plynulý prechod medzi urbanizovanou, prírodnou 
a poľnohospodársky využívanou krajinou, 

 zohľadniť protieróznu ochranu pôdy navrhnutú v materiály „Všeobecné zásady 
funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (Geoslužba s.r.o., 
Prievidza, rok 2008), 

 pri návrhoch nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy osobitne chrániť 
poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa BPEJ do prvej až štvrtej skupiny kvality podľa 
prílohy č.3 zákona č.220/2004 Z.z. a pôdu s vybudovanými hydromelioračnými 
zariadeniami, 

 nenarušovať organizáciu obhospodarovania a využitie okolitej poľnohospodárskej pôdy, 
novú výstavbu, ktorú nemožno umiestniť v zastavanom území obce, orientovať na plochy 
z poľnohospodárskeho hľadiska menej hodnotné, 

 Zohľadniť výstupy z Projektu pozemkových úprav, konkretizované krajinné opatrenia 
a opatrenia na skvalitnenie využitia a ochrany poľnohospodárskej pôdy. 

Pre ochranu lesných pozemkov platia opatrenia stanovené v záväzných dokumentoch Lesný 
hospodársky plán, Program starostlivosti o les a ÚPD VÚC Trenčiansky  kraj :  

 Zachovať a posilňovať ekosystém lesov.  
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 Podporovať návrat autochónnych drevín s nadväzujúcimi spoločenstvami ako náhrady za 
zárasty v poľnohospodárskej krajine v súlade s Plánom starostlivosti o les 
a požiadavkami na obhospodarovanie lesných pozemkov. 

 Zabezpečiť revitalizáciu biokoridorov pozdĺž tokov – zakladanie a doplňovanie brehových 
porastov pôvodnými drevinami. 

 Riešiť v odôvodniteľných prípadoch návrhy rozšírenia kategórie ochranných lesov 
s príslušným systémom starostlivosti a v súlade s požiadavkami na obhospodarovanie 
lesných pozemkov. 

 Pri riešení ÚPN je v zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z.. o lesoch, v znení 
neskorších predpisov, nutné dbať na ochranu lesných pozemkov, lesných porastov. 

 
 
18. Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia, ktoré bude potrebné riešiť 

územnými plánmi zón 
 

Postup realizácie ÚPN obce musí spĺňať legislatívne požiadavky na postupnosť 
územnoplánovacej prípravy spracovaním nadväzných spresňujúcich materiálov zón bývania, 
zón výroby, centrálnej časti sídla na úrovni územných plánov zón, resp. spracovaním 
územnoplánovacích podkladov na úrovni urbanistických štúdií.    

  Na riešenie územným plánom zóny navrhnúť predovšetkým vybrané územie : 
-  so špecifickými hodnotami prostredia, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu, podrobne 

stanovené funkčné využitie jednotlivých priestorov s rozsahom činností, podrobnú 
reguláciu umiestnenia stavieb, intenzitu využitia a pod., 

- vybrané nové rozvojové lokality s požiadavkou na funkčné využitie celospoločenského 
významu, resp. verejnoprospešného záujmu, 

-  v zastavanom území obce navrhované na intenzifikáciu, resp. zmenu funkčného využitia 
s požiadavkou koordinácie viacerých záujmov v území. 

Súčasne zvážiť možnosť a odôvodnenosť spracovania špecializovaných územných 
generelov napr. dopravy, technickej vybavenosti, sídelnej a krajinnej zelene, 
poľnohospodárskej výroby, atď. 
 
 
19.     Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania   
       a funkčného využitia územia  
 
 Pre optimálne usporiadanie urbánneho prostredia obce určiť v záväznej časti 
územného plánu regulatívy funkčného využívania územia vo forme : 

 určenia štruktúry urbanistických blokov a podrobnejšej štruktúry urbanistických skupín so 
stanovením záväzného funkčného využitia plôch a podmienok pre umiestňovanie stavieb, 

 určenia dominantných, prípustných a neprípustných podmienok na využitie jednotlivých 
funkčných plôch s reguláciou ich využitia,  

 určenie základných urbanisticko-architektonických regulatívov pre nadväzné riešenie zón 
a umiestnenie súborov stavieb  
-    bývania,  
-    občianskej vybavenosti, 
-    cestovného ruchu a rekreácie, 
-    výroby, 
-    dopravnej a technickej vybavenosti .  
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20. Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby 
   

Rámcovo požadované na riešenie sú plochy pre verejnoprospešné stavby určené 
§108 ods.2a, ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov : 
 rozvoj verejnej základnej občianskej vybavenosti pre stanovenú veľkosť obce, 
 rozvoj verejných miestnych komunikácii, peších plôch a chodníkov, verejný informačný 

systém, systém verejnej hromadnej dopravy, obnova a rozvoj komplexu  verejnej 
technickej infraštruktúry  v sídelnej štruktúre obce. 

Plochy pre verejnoprospešné stavby vyplynú z návrhu Územného plánu obce 
a spracovaného Projektu pozemkových úprav. Dôraz je potrebné klásť na zaradenie 
všetkých navrhovaných miestnych komunikácii do verejnoprospešných stavieb, konkrétnosť 
riešenia je dôležitá aj z pohľadu SPF, kde ide nevyhnutný údaj pre následný postup 
majetkovo-právneho konania.   

Do územného plánu obce sa požaduje premietnuť stanovené plochy pre 
verejnoprospešné stavby z ÚPD VÚC Trenčianskeho kraja v znení doplnkov č.1 a č.2. . 

1  Cestná infraštruktúra  
  1.9.  Cesta III/05063 v trase a úsekoch križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidza –

 Kanianka – Poruba 
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 
2  Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd  
     Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách  
     8. Aglomerácia Prievidza 

 
21. Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu obce 

 
 Vypracovanie územného plánu obce Kanianka bude zabezpečené 
v metodickom rozsahu ako určuje zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií a ďalšie súvisiace predpisy.  

 Podkladom pre vypracovanie grafickej časti bude katastrálna mapa doplnená 
výškopisom a pre riešenie širších vzťahov základné mapy Štátneho mapového diela SR v 
nasledovnej obsahovej štruktúre : 
 
Koncept ÚPN obce 

A.   Textová časť s tabuľkami v riešených variantoch 

B. Záväzná časť s návrhom regulatív územného rozvoja v riešených variantoch. 

C. Grafická časť : 
1.    Širšie územné vzťahy       M 1:50 000 
2a.    Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce,          
       návrh tvorby krajiny, ochrany prírody a ÚSES – variant A   M 1:10 000 
2b.  Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce,          
       návrh tvorby krajiny, ochrany prírody a ÚSES – variant B   M 1:10 000 
3a.  Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce, priestorové usporiadanie 
       a funkčné využívanie územia – variant A     M 1:5 000 
3b.  Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce, priestorové usporiadanie 
       a funkčné využívanie územia – variant B     M 1:5 000 
4a.  Návrh verejnej dopravnej vybavenosti – variant A    M 1:5 000 
4b.  Návrh verejnej dopravnej vybavenosti – variant B    M 1:5 000 
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5a   Návrh verejnej technickej vybavenosti – variant A    M 1:5 000 
5b.   Návrh verejnej technickej vybavenosti – variant B    M 1:5 000 
6a.  Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov 
       na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch – variant A  M 1:5 000 
6b.  Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov 
       na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch – variant B  M 1:5 000 

 
 
Návrh ÚPN obce 

A. Textová časť s tabuľkami 

B.  Záväzná časť s regulatívmi územného rozvoja 

C.  Grafická časť : 
1.    Širšie územné vzťahy       M 1:50 000 
2.    Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce,   
       návrh tvorby krajiny, ochrany prírody a ÚSES                                         M 1:10 000   
3.    Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce, funkčné  
       využívanie a priestorové usporiadanie územia    M 1:5 000 
4.    Verejná dopravná vybavenosť      M 1:5 000 
5.    Verejná technická vybavenosť      M 1:5 000 
6.    Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov 
  na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch    M 1:5 000 

 


