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1. Princíp riešenia 
 Pozemok určený pre výstavbu obytnej zóny je situovaný v extraviláne na 
severovýchodnom okraji obce Kanianka – v lokalite Pánsky Háj. Územie s výraznou 
moduláciou terénu je z dvoch strán ohraničené plochou individuálnej bytovej výstavby. 
Z hľadiska dostupnosti predmetné územie nadväzuje na IBV, ktorá sa nachádza na jeho 
východnom okraji.   
  

2. Právne obmedzenia 
   Na juhozápadnom okraji predmetného pozemku prechádza trasa vzdušného 
vedenia VN 22 KV, ktorá bude v úseku navrhovanej výstavby preložená. Pozdĺž južnej 
hranice pozemku je vedená trasa stredotlakého plynovodného potrubia. 
 

3. Existujúca zástavba 
Na záujmovom pozemku sa nenachádzajú žiadne objekty  či oporné múry, 

oplotenie. 
 

4. Existujúca doprava 
   Dopravnú kostru obce Kanianka určuje prieťah cesty III/1775 a pokračuje na 
severnom okraji Lazianskou cestou III/1800, ku ktorým sa pripájajú obslužné miestne 
komunikácie. 

Lokalita pre výstavbu novej obytnej zóny sa nachádza na okraji zastavaného 
územia v severnej časti obce.  Územie katastra obce Kanianka je obsluhované hromadnou 
dopravou autobusovou, ktorá má charakter prímestskej MHD. 

Kvalita dopravnej infraštruktúry sídla je daná charakteristikami dopravnými, 
územnými a environmentálnymi. Dopravné charakteristiky sídla sa odvíjajú najmä od 
intenzity a skladby dopravného prúdu na cestných ťahoch, ktoré zaznamenáva Slovenská 
správa ciest. Účel ciest vzhľadom na rezidenčnú funkciu obce Kanianka aj v návrhovom 
období je zaradený ako cesty odchádzky za prácou do väčších sídiel, najmä Prievidza, 
Nováky a Bojnice. 

 
Z hľadiska budúcnosti je plánované vybudovať cestné prepojenie subregionálneho 

významu, spájajúce obce Prievidza - Kanianka - Poruba – cestou III. triedy na východnom 
okraji Kanianky, ktoré  zásadne zmení orientáciu prepravných vzťahov v pôdoryse obce 
Kanianka. Pre cestu je v platnom územnom pláne obce parcela CKN č. 2033/72 určená 
ako koridor pre budúcu výstavbu. Koridor vymedzuje tvar územia určeného pre výstavbu  
na jeho východnej hranici. 
 

5.  Škodlivé látky  
Na základe informácií, ktoré sú k dispozícii, územie nie je zaťažené škodlivými 

látkami, územie je čisté, bez skládok. 
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6. Širšie územné vzťahy 
Obec Kanianka je súčasťou Hornonitrianskej sídelnej rozvojovej osi druhého 

stupňa: Topoľčany – Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová – Žiar 
nad Hronom, čo predpokladá podporovať rozvoj sídiel a rovnocennosť podmienok rozvoja 
na všetkých úrovniach. 
 

7. Existujúce prírodné prostredie 
Krajinná štruktúra obce Kanianka je tvorená primárne zaujímavou scenériou 

Hornonitrianskej kotliny a druhotne stúpajúcim západným podhorím Strážovských vrchov s 
postupným prechodom od podhorských lúk do poľnohospodárskej krajiny so solitérnymi 
lesíkmi a miestnymi koridormi vysokej zelene pozdĺž potokov. V bezprostrednom kontakte 
s lesným masívom Malej Magury tvorí súčasť krajinnej štruktúry plocha sídla s technickými 
prvkami. Krajinu kotlinovej pahorkatiny až roviny s poľnohospodárskou pôdou rozčleňujú 
toky potokov a rieky Nitra s brehovou a stromovou a kríkovou vegetáciou. Veľkú časť 
územia tvorí poľnohospodársky využívaná pôda, vzhľadom na intenzívne veľkoblokové 
obhospodarovanie náchylná na eróziu, s nedostatkom nelesnej drevinovej vegetácie, ktorá 
by plnila funkciu vetrolamov, biokoridorov a biotopov a zvyšovala by tak ekologickú 
stabilitu krajiny. Prevládajúcim pôdnym typom sú pôdy typu pseudogleje, typické na 
sprašových a polygénnych hlinách. Ďalej sú tu zastúpené fluvizeme glejové, kambizeme 
typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách. 

Predmetné územie má výraznú profiláciu terénu. Z hľadiska stability územia bude 
v ďalšom stupni dokumentácie realizovaný IGP s následným vyhodnotením. 

 

8.  Skládky odpadu 
Pri realizácii je možné odpady vyviezť na skládku odpadu v Handlovej,  vo 

vzdialenosti cca 28 km od obce Kanianka, alebo na skládku odpadu v obci Koš vo 
vzdialenosti cca 10,6 km. 
 

9.  Depónia zeminy pre opätovný zásyp 
Depóniu zeminy na spätný zásyp určí projekt organizácie výstavby v stupni 

projektovej dokumentácie. 
 

10.  Depónia prebytku zeminy a zdroj pre navážku 
Prebytky zeminy je možné odviezť na skládku odpadu v Handlovej,  vo vzdialenosti 

cca 28 km od obce Kanianka, alebo na skládku v obci Koš. Využitie ornice sa predpokladá 
na rekultiváciu plôch na parcelách k.ú. obce Kanianka parcely CKN č. 2173, 2174, 2766.  

Navážku štrku je možné realizovať z kameňolomu Remata. 
 

11. Inžiniersko – geologický a radónový prieskum 
Inžiniersko – geologický prieskum a hydrogeologický prieskum predmetného 

územia bude realizovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
Stanovenie výsledkov merania úhrnnej rádioaktivity a radónového rizika bude 

súčasťou predbežného inžiniersko – geologického prieskumu.  
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12. Preverenie pozemku z hľadiska územného plánu  
Pozemok určený pre výstavbu obytnej zóny je situovaný v extraviláne, nachádza sa 

na severozápadnom okraji obce. 
Obec má v súčasnosti platný Územný plán schválený obecným zastupiteľstvom 

v Kanianke uznesením č. 307/2017 zo dňa 21.6.2017. 
Lokalita určená pre výstavbu je situovaná v urbanistickom obvode UO 03 _Brezinky – 
rozvojová severozápadná časť obce, riešená s rovojom bývania a občianskej vybavenosti. 
Stanovená je nasledovná štruktúra funkčného využitia plôch v zástavbe: 
 
03/2 _B1...Plochy novej zástavby rodinnými domami v rozvojovom území 
67 OV    ...Plochy občianskej vybavenosti 
 
   Navrhovaný investičný zámer je v súlade s územným plánom obce Kanianka. 
 
 
13. Urbanistický návrh a projektované kapacity 
   Navrhovaná zóna nadväzuje na existujúcu individuálnu bytovú výstavbu, ktorá sa 
rozprestiera východne od predmetného územia – lokalita Pánsky Háj.  
 
Urbanistický návrh predpokladá rozdelenie riešeného územia na tri funkčné zóny a to: 
Funkčná zóna A – rodinné domy 
Funkčná zóna B – ambulancie s ubytovaním 
Funkčná zóna C – polyfunkčné objekty  
 
   V zmysle ÚPN sú v južnej časti územia situované štyri polyfunkčné objekty 
s kombinovanou funkciou bývania a občianskej vybavenosti a štyri objekty ambulancií s 
ubytovaním . Smerom na sever sú následne navrhnuté dve línie radovej zástavby 
rodinných domov. Rozmiestnenie objektov rešpektuje tvar pozemku.   
 
Zóna bude dopravne napojená v juhovýchodnom cípe pozemku na existujúcu obslužnú 
komunikáciu Za Lančekom novou obslužnou komunikáciou, ktorá je vedená v jej predĺžení 
v línii južnej hranici územia. Predmetným územím bude prechádzať zokruhovaná obslužná 
komunikácia, s prepojením na komunikáciu Pánsky háj na severnom okraji a možným 
prepojením na Porubskú cestu na juhozápadnom okraji pozemku. Popri komunikáciách sú 
vedené chodníky pre peších. V blízkosti polyfunkčných objektov sú navrhnuté vonkajšie 
parkovacie státia, v rodinnej zástavbe sú parkovacie miesta riešené na jednotlivých 
pozemkoch. 
Územie je doplnené plochami súkromnej a verejnej zelene. 
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Kapacitné údaje 
 

 PLOŠNÉ UKAZOVATELE  % z celkovej plochy 

01 Celková výmera pozemku 15 642 m2  

02 Plochy verejných komunikácií z toho: 4347 m2  

 a) v hranici pozemku 3700 m2 23,65% 

 b) mimo hranice pozemku 647 m2  

03 Parkovacie plochy 882 m2 5,6 % 

04 Komunikácie pre peších 1086 m2 6,9 % 

05 Plochy zastavané objektami 3823 m2 24,4 % 

06 Plochy verejnej zelene 1756 m2 11,22 % 

07 Plochy súkromnej zelene 3926 m2 25,1 % 

 

 FUNKČNÁ ZÓNA A–RODINNÉ DOMY_ RADOVÁ ZÁSTAVBA 

01 Koeficient zastavanosti 0,4 

02 Uličná čiara 5,0 m 

03 Výšková hladina zástavby max. 7,2 m 

04 Podlažnosť 2 nadzemné podlažia 

05 Základné architektonické riešenie dvojpodlažné objekty s plochou strechou 

06 Statická doprava 2 parkovacie miesta pre RD na pozemku 

 

 FUNKČNÁ ZÓNA B– AMBULANCIE S UBYTOVANÍM 

01 Koeficient zastavanosti 0,4 

02 Uličná čiara 5,0 m 

03 Výšková hladina zástavby max. 7,2 m 

04 Podlažnosť 2 nadzemné podlažia 

05 Základné architektonické riešenie dvojpodlažné objekty s plochou strechou 

06 Statická doprava 3 parkovacie miesta na pozemku 
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 FUNKČNÁ ZÓNA C–POLYFUNKČNÉ OBJEKTY 

01 Koeficient zastavanosti 0,6 

02 Výšková hladina zástavby max. 8,0 m 

03 Podlažnosť 2 nadzemné podlažia 

04 Základné architetektonické riešenie dvojpodlažné objekty s plochou strechou 

+ ustupujúce podlažie 

05 Statická doprava podľa výpočtu 

 

Polyfunkčné objekty 4 objekty 

Ambulancie s ubytovaním 4 objekty 

Rodinné domy – radová zástavba 15 RD 

 
 
14. Ochranné pásma 
   Pre existujúce inžinierske siete, nachádzajúce sa a v blízkosti pozemku, budú 
dodržané požadované ochranné pásma v súlade s pokynmi jednotlivých správcov sietí. 
 
   V trase navrhovanej obslužnej komunikácie je vedená trasa existujúceho STL 
plynovodu z materiálu PE (oceľ) s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa.  
Ochranné pásmo plynovodu je stanovené 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 
200 mm - vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej 
časti plynárenského zariadenia. 
Bezpečnostné pásmo je 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa 
prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území - vzdialenosť na 
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia. 
Ochranné a bezpečnostné pásmo STL plynovodu je predpokladom, bude upresnené 
podľa typu plynovodu. V mieste prechodu plynových rozvodov popod spevnené plochy 
a komunikácie budú tieto uložené do chráničky. 
 
   V návrhu koncepcie obytnej zóny je dodržané ochranné pásmo vzdušného VN 
vedenia od 1kV do 35 kV s holými vodičmi 10 m na každú stranu od krajného vodiča. 
 
 
15. Pôdne fondy 
 Pozemok určený pre výstavbu obytnej zóny sa nachádza v extraviláne obce 
Kanianka. Predmetné územie sa rozkladá na parcele CKN k.ú. Kanianka č. 2033/301  
a čiastočne na pozemkoch CKN k.ú. Kanianka č. 2033/72 a 2033/351 vedené v druhu 
pozemku ako zastavané plochy a nádvoria. 
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Výstavbou budú dotknuté parcely CKN č. 2028/2 (EKN č. 2028/9), CKN č. 2033/351, CKN 
č.2033/72, CKN č. 2032/1, CKN č. 49/1, CKN č. 475/1, CKN č. 2033/167, CKN č. 475/6, 
CKN č. 2033/168, CKN č. 373/21 ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie inžinierskych sietí 
a komunikácií dopravného napojenia pre dané územie. 
 
Na parcele CKN k.ú. Kanianka č. 2033/301 nie je nutné riešiť vyňatie predmetnej pôdy 
z Poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
 

16. Dopravné napojenie 
   Dopravnú kostru obce Kanianka určuje prieťah cesty III/1775 a pokračuje na 
severnom okraji Lazianskou cestou III/1800, ku ktorým sa pripájajú obslužné miestne 
komunikácie. 
Lokalita pre výstavbu novej obytnej zóny sa nachádza na okraji zastavaného územia 
v severnej časti obce.  Územie katastra obce Kanianka je obsluhované hromadnou 
dopravou autobusovou, ktorá má charakter prímestskej MHD. 
 
   Navrhovaná zóna nadväzuje na existujúcu individuálnu bytovú výstavbu, 
sprístupnená bude navrhovanou obslužnou komunikáciou s dopravným napojením na 
existujúcu obslužnú komunikáciu Za Lančekom na parcelách č. 475/1, 475/6, 2033/168, 
373/21.  Predmetným územím bude prechádzať nová zokruhovaná obslužná komunikácia, 
s prepojením na existujúcu komunikáciu Pánsky háj na severnom okraji na parcelách 
č.2033/72 a č.2033/167. Navrhované riešenie predpokladá  tiež prepojenie na Porubskú 
cestu na juhozápadnom okraji pozemku na parcelách č. 2033/73, 2032/1, 49/1. 
 
   Popri komunikáciách sú vedené chodníky pre peších. V blízkosti polyfunkčných 
objektov sú navrhnuté vonkajšie parkovacie státia, v rodinnej zástavbe sú parkovacie 
miesta riešené na jednotlivých pozemkoch. 
 
 Definitívny návrh dopravného riešenia v predmetnom území bude potrebné 
aktualizovať podľa skutkovej dopravnej situácie v danom období, s dôrazom na potreby 
dopravnej obslužnosti širšieho územia. 
 

 

17. Princípy napojenia na inžinierske siete 
 Predmetnú lokalitu je možné podľa poskytnutých podkladov napojiť na verejné 
inžinierske siete. 
 

Kanalizácia 
V obci Kanianka je vybudovaná delená stoková sústava, t.j. samostatné odvádzanie 
odpadových vôd (splaškových a priemyselných) a vôd z povrchového odtoku (dažďových). 
Verejnú kanalizáciu splaškovú prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s., OZ Prievidza. Dažďovú kanalizáciu spravuje Obec Kanianka. 

V riešenom území je navrhovaný systém delenej kanalizácie. 
Splašková kanalizácia bude napojená na verejnú kanalizačnú sieť PVC DN300 blízkej 
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IBV. V rámci územia bude vzhľadom na výraznú moduláciu terénu v časti zástavby 
rodinných domov nutné riešiť tlakovú kanalizáciu s prečerpávaním. Spôsob napojenia ako 
aj možnosť predpokladaného napojenia z hľadiska kapacity kanalizačnej siete bude nutné 
preveriť so správcom siete v ďalšom stupni dokumentácie.  
Dažďová kanalizácia bude odvádzať vody z komunikácií a spevnených plôch a cez 
výustný objekt bude zaústená do toku Zlatné na severnom okraji územia. 
 
Vodovod 
Vodovodný rozvod je možné napojiť na existujúci vodovodný rad zo strany západnej 
hranice pozemku, kde sa nachádza trasa verejného vodovodu PVC DN150. 
Podľa stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu - Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza sú vodné zdroje v 
Tužine využité na ich plnú kapacitu. Vzhľadom na zvýšenie výhľadovej potreby vody oproti 
súčasnému stavu bude potrebné, aj s ohľadom na plánovaný rozvoj ostatných obcí, aby 
prevádzkovateľ verejného vodovodu zabezpečil posúdenie kapacity existujúcich vodných 
zdrojov a kapacitu skupinového vodovodu. Taktiež bude pre výhľadový stav potrebné 
hydrodynamicky posúdiť kapacitu existujúcej vodovodnej siete v obci Kanianka. 
Predpokladom je, že kapacita existujúcich vodojemov bude dostatočná aj pre návrhové 
obdobie. 
 
Plynovod 
Obec Kanianka je plynofikovaná od roku 1987. Hlavným zdrojom dodávky plynu do 
riešeného územia je VTL plynovod Prievidza - Martin DN 300 PN 25, z ktorého je vedená 
VTL prípojka pre obec Kanianka DN 150 PN 2,5 MPa. 
V katastrálnom území obce sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť prevádzkovaná 
SPP- Distribúcia:  
- VTL prípojka pre RS Kanianka DN 150 PN do 2,5MPa,  
- STL plynovody z materiálu PE a oceľ s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa,  
- stanica katódovej ochrany (pri starom cintoríne) a kábel na anódu vedený ul. Lúčky s 
uzemnením umiestneným poniže futbalového štadiónu vo východnej časti obce. 
 
Predmetným územím v línii jeho južnej hranice, pod navrhovanou komunikáciou, 
prechádza trasa strednotlakového plynovodu neoverenej dimenzie. Napojenie obytnej 
zóny na tento plynovod je navrhnutý priamo na pozemku určenom pre výstavbu. Spôsob 
napojenia, ako aj ochrana existujúceho rozvodu STL pod komunikáciou, bude predmetom 
riešenia v ďalšom stupni dokumentácie. 
 
Elektroinštalácia 
Obec Kanianka je zásobovaná elektrickou energiou zo vzdušnej linky 22kV číslo 1333 
vyúsťujúcej zo spínacej stanice Zapotôčky. Táto linka prechádza okrajom dediny a obec je 
zásobovaná z káblového rozvodu 22 kV. Vedenie 2x70 mm2 AlFe je okružné, smeruje z 
Dubnice do Kanianky, ďalej na Porubu, Lazany, kde sa znova napojí na linku č.1333. 
Samotná obec je napojená na uvedenú linku v dvoch miestach a to pri priehrade a pri 
poľnej ceste smerujúcej do Poruby vzdušným vedením 3x70 mm2 AlFe, ktoré prechádza 
na káblové vedenie ANKTOPYPV 3x240 mm2 uložené do zeme. Káblové vedenie je 
zokruhované cez trafostanice č.972,973,975,976,977,978,979. Trafostanica evidenčne 
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označená „OBEC“ je napojená priamo na linku1333. 
 
Predmetným územím v línii jeho južnej hranice, prechádza trasa vzdušného vedenia VN 
22 kV. Navrhované napojenie bude možné odbočením z blízkeho stĺpa podzemným VN 
vedením a napojením do novej trafostanice za polyfunkčnými objektami. Spôsob 
prevedenia preložky bude predmetom konzultácie so správcom siete v ďalšom stupni 
riešenia územia obytnej zóny. 
 

18.  Príprava územia 
Cez pozemok určený pre výstavbu prechádza trasa vzdušného vedenia VN 22 kVA. 

Vzhľadom na návrh osadenia objektov na pozemku je nutné toto vedenie preložiť, trasa 
prekládky je navrhnutá pozdĺž južnej hranice pozemku. Spôsob realizácie prekládky bude 
predmetom konzultácie so správcom siete a následného technického riešenia v ďalšom 
stupni dokumentácie.  

V rámci prípravy územia budú zrealizované i osadenia chráničiek na existujúce 
inžinierske siete – plyn – v mieste navrhovaných komunikácií. Spôsob ochrany 
existujúceho rozvodu STL pod komunikáciou, bude predmetom riešenia v ďalšom stupni 
dokumentácie. 
 

19. Terénne úpravy, oporné múry 
 Pozemok určený pre výstavbu obytnej zóny má výraznú moduláciu terénu. V rámci 
výstavby sa dajú očakávať výraznejšie terénne úpravy s predpokladom budovania 
oporných múrov. 
 

20. Archeologický prieskum 
V intraviláne obce Kanianka sú evidované náleziská z praveku, včasnej doby 

dejinnej, stredoveku a novoveku. V blízkych Bojniciach je zachytené najstaršie paleolitické 
osídlenie ne Hornom Ponitrí, osídlenie z tohto obdobia sa nedá vylúčiť ani v obci 
Kanianka. Intravilán obce je bohatý na nálezy z neskorého stredoveku (15. – 16. storočie) 
a novoveku. V jednotlivých stavebných etapách realizácie terénnych úprav, pri zemných 
prácach spojených so stavebnou činnosťou sa nevylučuje, že pri ich výkone budú zistené 
archeologické nálezy, resp. archeologické situácie. Z dôvodu ochrany možných 
archeologických nálezov a nálezísk v praxi bude podmienkou pre vydanie stavebného 
povolenia, v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického 
výskumu. 
Pri výstavbe objektu je nutné dodržanie zákonných ustanovení (paragraf 50 Zákon 
109/98): 

- oznámenie o začatí výkopových a zemných prác v predstihu minimálne 2 mesiace 
- v prípade nálezu je investor povinný vytvoriť primerané podmienky k záchrannému 

archeologickému výskumu 
 
 

21. Záverečné zhodnotenie 
          Na základe zistených skutočností, polohy lokality z hľadiska urbanistického, bodov 
napojenia na inžinierske siete, prístupnosti zóny z hľadiska dopravného napojenia, je 
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investičný zámer výstavby obytnej zóny  na danom pozemku realizovateľný. 
 
Riziká spojené s investičným zámerom: 

- Trasovanie kanalizácie, prečerpávanie splaškovej kanalizácie, preverenie kapacít 
- Výdatnosť zdroja vody a využitie vodojemov, preverenie kapacít 
- Plynofikácia, ochrana existujúceho plynovodu vedeného pod komunikáciou, 

ochranné a bezpečnostné pásmo, preverenie kapacít 
- Napojenie na komunikácie vo vlastníctve obce 
- Využitie časti iných dotknutých pozemkov vo vlastníctve obce a súkromných 

vlastníkov 
- Prekládka VN vedenia 
- Koridor pre plánovanú cestu III. triedy, výnimka z ochranného pásma komunikácie 

v prípade jej realizácie 




































