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  1 .    Z Á K L A D N É   Ú D A J E                
   

 
 
 
1.1. Názov dokumentácie  ÚZEMNÝ PLÁN OBCE  L U Ž I A N K Y 
     III. ETAPA  /  NÁVRH 
 
 
1.2. Obstarávateľ dokumentácie 
  
1.2.1. Názov subjektu:   OBEC  LUŽIANKY 
1.2.2. Sídlo:    951 41 Lužianky, okr. Nitra, Rastislavova 266 
1.2.3. Štatutárny zástupca:  Milan Cabánek, starosta obce 
1.2.4. Odborne spôsobilá osoba   
          pre obstarávanie ÚPD obce:  Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, reg. číslo 036 
 
1.3.  Zhotoviteľ dokumentácie 
                  
1.3.1. Názov subjektu:   ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.,  
1.3.2. Sídlo:       974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 2 
1.3.2. Štatutárni zástupcovia:  Ing. arch. Michal Gaj, konateľ / riaditeľ s.r.o. 
     Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ s.r.o. 

Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ s.r.o. 
 
 
 
 
1.4. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie           
 
Prvý územný plán obce – Smerný územný plán obce Lužianky bol vypracovaný v roku 1961, v zmysle 
zákona č. 84/1958 Zb. a vyhlášky č. 153/1959 Zb. 
V roku 1975 bol vypracovaný Územný plán (SÚP) sídelného útvaru Nitra, v zmysle v tom čase platného 
zákona a vykonávacej vyhlášky. Územný plán, ktorého súčasťou riešeného územia bolo aj územie obce 
Lužianky bol schválený v roku 1976.  
 
V súčasnosti nie je územný rozvoj obce Lužianky zabezpečovaný platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou na úrovni obce a ani na úrovni zóny. Aktuálne potreby rozvoja čiastkových území 
(umiestňovanie stavieb, využívanie územia, ochrana dôležitých záujmov v území) rieši obec 
prostredníctvom podkladov v rozsahu nevyhnutnom na územné rozhodnutie.  
 
Potreba vypracovania komplexnej územnoplánovacej dokumentácie pre obec Lužianky, na úrovni 
územného plánu (ÚPN) obce bola iniciovaná z podnetu Obce Lužianky. Obec Lužianky, ako príslušný 
orgán územného plánovania obstaráva územný plán obce v zmysle §16, zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
 
Na základe vyhodnotenia užšej súťaže na výber zhotoviteľa Územného plánu obce Lužianky v súlade 
so zákonom č. 263/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, bola spoločnosť ARCH.EKO – Ateliér 
architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o. v Banskej Bystrici v marci 2003 zmluvne poverená (Zmluva 
o dielo č. 01/03) vyhotovením územného plánu obce.  
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1.5. Priebeh spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPN obce 
               
V zmysle Zmluvy o dielo č. 01/03 vykonal zhotoviteľ v spolupráci s Obecným úradom Lužianky prípravu 
úlohy a na jej základe realizoval v priebehu roka 2003 nasledovné práce:  
 
I. etapa     -     1. časť /  P r i e s k u m y   a   r oz b o r y  (PRaR) 
  2. časť /  Z a d a n i e 
 
Zadanie územného plánu obce Lužianky bolo prerokovené na verejnom zhromaždení občanov dňa 15. 
11. 2003 a schválené Obecným zastupiteľstvom na riadnom zasadnutí dňa 16. 12. 2003, uznesením    
č. 145 / 2003. 
 
V priebehu r. 2004 realizoval zhotoviteľ na základe schváleného zadávacieho dokumentu, s využitím 
prieskumov a rozborov a všetkých podkladov získaných obstarávateľom v priebehu prípravných prác 
ťažiskovú koncepčnú etapu spracovania ÚPN obce: 
 
II. etapa     - K o n c e p t  
 
Koncept ÚPN obce bol v zmysle § 21, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovaný 
dňa 20. 01. 2005. Na základe výsledkov prerokovania konceptu spracoval orgán územného plánovania 
súborné stanovisko. Na základe schváleného Súborného stanoviska ku konceptu ÚPN obce Lužianky 
zo dňa 17. 02. 2005, č. materiálu 42/2005, uznesení Obecného zastupiteľstva v Lužiankach: č. 41/2005 
zo dňa 08. 04. 2005, č. 89/2005 zo dňa 23. 09. 2005 a ostatných podkladov získaných v priebehu roka 
2005, realizoval zhotoviteľ výslednú etapu ÚPN obce: 
 
III. etapa     - N á v r h 
 
Prerokovanie návrhu ÚPN obce sa uskutočnilo v súlade s § 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov v dňoch 27. 12. 2005 – 27. 01. 2006. Vyhodnotenie stanovísk k návrhu ÚPN obce 
Lužianky je súčasťou kap. 18. Dokladová časť. Návrh územného plánu obce Lužianky bol schválený 
dňa 30. 05. 2006, uznesením Obecného zastupiteľstva v Lužiankach č. 43/2006. Obecné zastupiteľstvo 
v Lužiankach vydalo Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2006 o vyhlásení záväzných častí Územného 
plánu obce Lužianky, s účinnosťou dňa 16. 06. 2006. 
 
 
1.6. Varianty a alternatívy rozvoja obce 
 
V súlade so schváleným zadaním boli v priebehu spracovania etapy konceptu ÚPN obce Lužianky 
rozpracované varianty rozvoja katastrálneho územia obce. Tieto varianty boli na základe schváleného 
Súborného stanoviska ku konceptu ÚPN obce dopracované v etape návrhu nasledovne: 
 
 Variantné možnosti rozvoja obce - možné rozvojové trendy 

V územnom pláne navrhnutá stratégia rozvoja obce predpokladá postupný rozvoj zo súčasných             
cca 2 480 obyvateľov (rok 2001) v závislosti od predpokladaných – možných rozvojových trendoch, 
ktoré predstavujú tri možné  r o z v o j o v é  v a r i a n t y :  
 

1.   variant  /  2 480 – 2 560 obyvateľov (očakávaný prechodne stagnačný trend),  
2.   variant  /  3 900 – 4 150 obyvateľov (želateľný optimálne rozvojový trend),  
3.   variant  /  5 450 – 5 700 obyvateľov (možný progresívne rozvojový trend)  

= prahový horizont možného rozvoja vo vzťahu k potenciálu územia a jeho únosnosti. 
 

1. variant vychádzajúci z prognózy vývoja populácie obce predpokladá len kvalitatívny rozvoj na 
súčasných zastavaných plochách a obmedzený plošný rozvoj, využívajúci prieluky v súčasnej 
zástavbe.  
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2. variant vychádza z predpokladu vonkajších imigračných vplyvov z krajského mesta Nitra 
stúpajúcej atraktívnosti územia obce vyplývajúcej z jej polohy v rámci nitrianskeho ťažiska 
osídlenia a postupne stúpajúcej kvalite technického vybavenia obce. Územný rozvoj sa 
predpokladá prioritne na disponibilných plochách súčasného zastavaného územia obce a na 
vymedzených plochách vo väzbe na zastavané územie.  

3. variant, okrem predpokladov z ktorých vychádza 2. variant, predpokladá možnosť aktivácie 
územia na ľavej strane rieky Nitra, rezervovaného pre rozvoj priemyselného parku celoštátneho 
až medzinárodného významu, novej obytnej a rekreačnej zóny.  
Predpokladaná ponuka nových pracovných príležitostí vyvolá potrebu rozvoja nových plôch pre 
bývanie, šport a rekreáciu. 
Rozvoj bývania bude orientovaný okrem využitia zostávajúcich rezerv na disponibilných 
plochách súčasného zastavaného územia obce, na plochy vymedzené mimo súčasné 
zastavané územie. 

 
Navrhovaná koncepcia ÚPN obce Lužianky je podrobne vypracovaná v zmysle 2. variantu, ktorý 
predstavuje optimálny rozvojový trend (plánovací horizont). Plánovací horizont je riešený v záväznej 
hodnotiacej úrovni.  
Súčasťou koncepcie je aj dokumentovanie 3. variantu, ktorý predstavuje progresívny trend rozvoja 
katastrálneho územia obce (prognózny horizont = prahová rozvojová etapa). Prognózny horizont 
rozvoja obce je riešený v doporučenej hodnotiacej úrovni. 
 
 Variantné možnosti rozvoja športu a rekreácie 

Variantné riešenia lokalizácie nového športového areálu a areálu oddych, relaxu a zábavy: 
1. variant / lokalita Vrbina 
2. variant / lokalita Za vodou 

 
Koncept ÚPN obce Lužianky uvažoval s možnosťou lokalizácie v dvoch polohách. Vhodnosť lokalizácie 
areálov je závislá od aktuálnosti aktivácie územia za riekou Nitra, v súvislosti s možnou realizáciou 
priemyselného parku Nitra – Sever (Dražovce) a obytnej zóny Za vodou, kedy sa predpokladá 
presunutie ťažiska zástavby obce a vytvorenie vhodných podmienok aj pre rozvoj športu a rekreácie. 
Koncepcia ÚPN obce vytvára územnú rezervu v prognóznom horizonte v oboch lokalitách. 
 
 Variantné možnosti riešenia cestných dopravných komunikácií 

Variantné riešenia koridoru severozápadného obchvatu mesta Nitry (rýchlostná komunikácia R/64 Nitra 
– Topoľčany):  
 

1. variant / vedený v priestore západne od obce Lužianky, severne od obcí Zbehy a Čakajovce, 
v polohe rešpektujúcej zastavané územia dotknutých obcí (ARCH.EKO s.r.o., október 2003), 
 

2. variant / vedený južne od obce Čakajovce, severnou časťou obce Lužianky - naprieč 
zastavaným územím obce, v zmysle ÚPN obce (mesta) Nitra (SAN – HUMA ´90 s.r.o., 2002). 
 

Na základe výsledkov posudzovania oboch variantov bolo možné akceptovať len 1. variant vedenia 
dopravného koridoru. Navrhované riešenie odsúhlasilo Obecné zastupiteľstvo, ktoré jednohlasne 
podporilo aj verejné zhromaždenie občanov, konané dňa 15. 11. 2003, kedy sa uskutočnilo aj verejné 
prerokovanie Zadania pre ÚPN obce Lužianky. 1. variant bol následne akceptovaný aj v rámci 
nadradenej územnoplánovacej  dokumentácii – ÚPN VÚC Nitriansky kraj – Zmeny a doplnky 2003 
a doporučený aj stanoviskom Mesta Nitra ku konceptu ÚPN obce. 
 
2. variant vedenia dopravného koridoru bol vzhľadom k zámeru vedenia trasy cez súčasné zastavané 
(prevažne obytné) územie obce, ktorý obmedzoval aj ďalší územný rozvoj obce v dotknutej lokalite - 
nepriateľný. 
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 Alternatívne možnosti riešenia odvádzania splaškových odpadových vôd a ich zneškodňovania 
na ČOV 
1. alternatíva / zámer ÚPN VÚC – skupinová kanalizácia Lužianky – Zbehy – Veľký Cetín – 
Lehota – Veľké Zálužie – Jarok s ČOV Zbehy, etapa riešenia – skupinová kanalizácia Lužianky 
– Zbehy; 
2. alternatíva / splaškovou obecnou kanalizáciou s napojením na kanalizačný systém mesta 
Nitra, s čistením odpadových vôd na ČOV Nitra; 
3. alternatíva / samostatný kanalizačný komplex obce s ČOV Lužianky. 

 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky zohľadňuje  2. alternatívu, na základe posúdenia všetkých alternatív 
a stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Odštepný závod Nitra, zo dňa 16. 7. 2004. 
V zmysle predmetného stanoviska ZsVS a.s. OZ Nitra súhlasil so zámerom odvedenia splaškových 
odpadových vôd z obce Lužianky cez verejnú kanalizačnú sieť mesta Nitra a s ich následným čistením 
na spoločnej ČOV Nitra.  
 
 Variantné možnosti riešenia zásobovania plynom – zásobovanie rozvojových územných častí  

na pravej strane rieky Nitra, pri uplatnení progresívneho trendu (prognózny horizont rozvoja): 
1.  variant / vybudovanie dvoch nových vysokotlakových regulačných staníc (VTL RS) 
2.  variant / prepojenie všetkých štyroch súčasných regulačných staníc, resp. strednotlakových   
potrubných vývodov z regulačných staníc. 

 

Koncepcia ÚPN obce Lužianky dokumentuje zásobovanie plynom v zmysle 1. variantu. 
 
 
 
1.7.  Územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady viažúce sa na územie  

 obce a ich synergia s koncepciou ÚPN obce Lužianky  
 

 
1.7.1. ÚPD a ÚPP nadregionálneho a regionálneho charakteru 
 
Rezortná rozvojová koncepcia a podklady celoštátneho a regionálneho významu ako základné 
východiskové dokumenty predikcie významovo nadradených a strategických rozvojových tendencií na 
celoslovenskej až nadštátnej úrovni a regionálnej úrovni, schválené pred obdobím spracovania ÚPN 
obce: 
 
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001, územno-technický podklad 

Obstarávateľ : Ministerstvo životného prostredia SR 
Spracovateľ  : AUREX, s.r.o., Bratislava, 2001.  
Schválená vládou SR Uznesením  č. 1033 z 31.októbra 2001. 
 
KURS 2001 je východiskový dokument určujúci smerné a záväzné vstupy pre ÚPN obce Lužianky 
z celoštátnej polohy.  

 
 
 Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Nitriansky kraj  

– Zmeny a doplnky r. 2003 
Obstarávateľ : Nitriansky samosprávny kraj 
Spracovateľ  : AUREX, s.r.o., Bratislava, 2003 
Schválený  Zastupiteľstvom NSK uznesením  č.  339/2004 z 8. 11. 2004. 
 
ÚPN VÚC je východiskový dokument určujúci smerné a záväzné vstupy pre ÚPN obce Lužianky           
z regionálnej polohy. 
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ÚPN VÚC formuje širšie vzťahy a možné rozvojové procesy nitrianskeho ťažiska osídlenia a v rámci 
neho aj obce Lužianky, vo väzbe na regionálnu polohu, s možným dopadom na vnútrosídelnú štruktúru 
- predovšetkým v oblasti dopravy, významového postavenia a začlenenia obce v štruktúre osídlenia a 
komplexných urbánnych vzťahov.  
 
Nitriansky samosprávny kraj obstaral spracovanie zmien a doplnkov platného ÚPN VÚC Nitrianskeho 
kraja (schválený vládou SR uznesením č. 297, zo dňa 28. 4. 1998) z dôvodov potreby zosúladenia 
záväznej časti ÚPN VÚC s Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 a potreby 
zapracovania výsledkov Urbanistickej štúdie pre lokalizáciu priemyselných parkov.  
 
V etape spracovania UŠ VÚC Nitriansky kraj, zameranej na lokalizáciu priemyselných parkov a riešenie 
rozvoja dopravy bola pre ďalší rozvoj obce dôležitá možnosť uplatnenia variantného riešenia koridoru 
severozápadného obchvatu mesta Nitry (rýchlostná komunikácia R/64 Nitra – Topoľčany).  
 
Predmetný koridor vedený južne od obce Čakajovce, severnou časťou obce Lužianky, naprieč 
zastavaným územím (2. variant) bol v priebehu spracovania konceptu ÚPN obce a UŠ VÚC variantne 
riešený (ARCH.EKO s.r.o., október 2003), aj v priestore severne od obcí Zbehy a Čakajovce, v polohe 
rešpektujúcej zastavané územia dotknutých obcí a následne zapracovaný do koncepcie VÚC 
Nitrianskeho kraja ako 1. variant. 
 
V súvislosti s koncepciou lokalizácie priemyselných parkov akceptoval ÚPN obce lokalizáciu 
priemyselného parku celoštátneho až medzinárodného významu Nitra – Sever (Dražovce) a stanovil 
zásady jeho možného rozvoja na území obce. 
 
Územný  plán obce Lužianky zohľadnil  záväzné  časti  a  nosné rozvojové ciele ÚPN VÚC Nitrianskeho 
kraja, koncepčne však naviac rozvinul predikciu možného rastu obce v dlhodobom výhľade. Vymedzil 
tak optimálnu až prahovú únosnosť rozvojového priestoru obce a naznačil možné rozvojové princípy 
v rámci nitrianskeho ťažiska osídlenia. 
 
 
ÚPN obce Lužianky  je  zhodný  a   akceptuje  v  spätnej  väzbe  nasledovné  výstupy z ÚPN VÚC 
Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky r. 2003, prioritne jeho záväzné časti  (Záväzné regulatívy 
funkčného a priestorového usporiadania územia), viažúce sa na problematiku územia obce Lužianky: 
 
 
/     V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
 

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

 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej 
republiky vyjaderenej v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 
- podporovať nitrianske ťažisko osídlenia najvyššej úrovne ako aglomerácie celoštátneho významu 

 Podporovať rozvoj krajského mesta Nitra ako centra osídlenia prvej skupiny, ... 
 
 Podporovať územný rozvoj v smere sídelných rozvojových osí výstavbou príslušných infraštrukturálnych 

a komunikačných zariadení, a to: 
-   nitriansko-pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa: Trnava, Nitra, Žiar nad Hronom - Zvolen  
-  ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa :Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitra,  
    Nové Zámky, Komárno,  

 Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných podmienok obyvateľov. 
- podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných 

vzťahv mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností; 
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- zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby 
a historicky utvorenej okolitej krajiny; ... 

- zohľadňovať pri rozvoji vidieckych oblastí ich špecifické prírodné a krajinné prostredie ... 
- vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu 

verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií, ... 
 
/     V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu 
 

 Usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s prírodnými a 
civilizačnými danosťami pri súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitra 
a ostatných väčších miest, na každodennú a víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov domáceho 
a cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus, podporiť predovšetkým rozvoj tých foriem 
turizmu, ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľný turizmus ..., rekreačný turizmus ..., vodná 
turistika ..., cykloturistika, poľovníctvo, ... 

 Podporovať bodové lokality v poľnohospodársky využívanej krajine, predovšetkým areály termálnych 
kúpalísk a vodné plochy, podporovať vznik a rozvoj miestnych kúpeľov na základe využitia špecifík daného 
územia. 

 Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky, 
 Zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území, 
 Vytvoriť komplexné objekty služieb pre motoristov na vybudovaných a pripravovaných medzinárodných 

cestných trasách. 
*    Koncepcia ÚPN obce Lužianky navrhuje vytvorenie hlavnej rekreačnej zóny Nitra, vo väzbe na 
medzihrádzové priestory rieky Nitra, rešpektuje vedenie Ponitrianskej cyklotrasy pozdĺž brehu rieky Nitra, 
podporuje rekreačné využitie vodnej plochy v lokalite Korytník, navrhuje založenie  agroturistickej základne a 
vybudovanie  oddychového miesta v lokalite Korytník..  
 
/     V oblasti sociálnej infraštruktúry 
 

 Školstvo 
- rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno-technickú základňu,  

 Zdravotníctvo 
- rozvíjať zdravotnícku starostlivosť vo všetkých oblastiach – preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej, 

*     Koncepcia ÚPN obce Lužianky podporuje dobudovanie Zdravotného strediska. 
 Sociálna pomoc 

- očakávať nárast počtu 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,  

*     Koncepcia ÚPN obce Lužianky navrhuje vybudovanie zariadenia sociálnych služieb pre seniorov. 
 Duševná a telesná kultúra 

- podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore kraja a nadviazať na prerušenú kontinuitu 
rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti jednotlivých regiónov kraja, 

- podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete knižníc, ako 
aj ďalších zariadení kultúrno-rekreačného charakteru, 

- rozvíjať zariadenia na športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky nielen vo vidieckom 
zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí. 

 
/     V oblasti poľnohospodárskej výroby 
 

 rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky pôdny fond, ako jeden z faktorov limitujúcich urbanistický 
rozvoj, 

 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu využitím vegetácie v rámci riešenia 
projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry 
pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 

 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a na 
územiach začlenených do územného systému ekologickej stability. 

*   Koncepcia ÚPN obce Lužianky akceptuje uvedené regulatívy návrhom spôsobu optimálneho využívania 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ďalších opatrení vyjadrených v rámci Krajinno-ekologického plánu (KEP). 
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/     V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu 
 

 zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením 
prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, ... 

 odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov 
územného systému ekologickej stability (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov, ako aj 
miestnych územných systémov ekologickej stability), 

 revitalizovať upravené toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín 
a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú 
podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov; opatrenia realizovať v súlade s projektmi 
pozemkových úprav území. 

*    Koncepcia ÚPN obce Lužianky akceptuje uvedené regulatívy návrhom ekostabilizačných opatrení vyjadrených 
v rámci  KEP. 
 
/     V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva 
 

 rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a na vyhlásenie 
navrhované urbanistické súbory, 

 akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť 
ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifickosti pôvodného osídlenia, 

 rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt 
charakterizujúcich prostredie, a to v polohe hmotnej aj nehmotnej, a vytvárať pre ne vhodnejšie prostredie, 

 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a hospodársko-
sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie 
a klímy,  

 rešpektovať v zámeroch do budúcnosti a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty. 
 rešpektovať a uplatniť typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel (mestského a malomestského 

charakteru) a rôzne formy vidieckeho osídlenia (vrátane vidieckej štruktúry v rozptyle), 
 rešpektovať potenciál takých kultúrno-historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne 

pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (vinohradnícke tradície, etnokultúrne 
a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty). 

 Zohľadniť a revitalizovať v územnom rozvoji kraja  
- známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov. 

*   Koncepcia ÚPN obce Lužianky akceptuje uvedené regulatíy... 
 
/     V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
 

 rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách doplnkových koridorov TINA: 
- výhľadovú súčasť doplnkovej siete cestných komunikácií TINA 

 diaľnica D1 (priestor Madunice / Leopoldov) – Hlohovec – Nitra – Nové Zámky – Komárno – MR    
 Komárom – diaľnica M1 

 rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC) 
- cestné komunikácie 

Bratislava – Senec – Sládkovičovo – Sereď – Nitra – Žiar nad Hronom 
 rešpektovať dopravné siete celoštátnej úrovne: 

- cestné komunikácie:  
 Nitra – Topoľčany – Partizánske – Prievidza – Nitrianske Pravno – Turčianske Teplice, 

 cesta I/64 (R/64): rezervovať koridor severozápadného obchvatu Nitry podľa výberu alternatívy trasy 
cesty s napojením na križovatku na R1 pri Lehote a pripojením novej trasy na cestu II/513; rezervovať 
koridor pre obchvat obce Čakajovce po východnej strane a obce Dražovce po západnej strane; 

*   Koncepcia ÚPN obce Lužianky je orientovaná na vedenie koridoru v zmysle 1. variantu (alternatívy),     
    t.j., severne od obcí Zbehy a Čakajovce. 
 
 cesta II/513 Hlohovec – Nitra: rezervovať koridor rýchlostnej komunikácie vedenej od D1 severne od  

Hlohovca s pripojením na trasu cesty I/64 (R64) umožňujúci odklon diaľkovej dopravy z diaľnice D1 na 
hraničný priechod v Komárne; 

 zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu C 11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu  
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 vytvoriť podmienky na elektrifikáciu a  modernizáciu trate 141 Leopoldov – Nitra - Kozárovce, 
 
/     V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 
 

 Vodné hospodárstvo 
- na úseku ochrany pred povodňami:  

a) vykonávať na upravených tokoch údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity 
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v ich povodiach zásahmi 

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

- na úseku verejných kanalizácií v súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do roku 2005 
zabezpečiť: 
a) vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 184/2002 Z.z. a nariadením 

vlády SR č. 491/2002 Z.z., 
b) ochranu podzemných zdrojov pitnej vody a iných vôd budovaním kanalizácií a čistiarní odpadových 

vôd, 
c) odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, 
d) rozvoj odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v jednotlivých obciach v súlade s novými 

majetkovoprávnymi a hospodárskymi podmienkami a v súlade z toho vyplývajúcou novou 
koncepciou budovania verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd  ... 

*  Koncepcia ÚPN obce Lužianky orientuje odkanalizovanie obce na ČOV Nitra, v zmysle stanoviska 
ZsVS a.s. OZ Nitra zo dňa 16. 7. 2004. 
 

 Energetika 
      (pre riešené územie obce Lužianky nešpecifikované) 
 
/     V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva 
 

 riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schválenými aktualizovanými Programami 
odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja a jeho okresov, 

 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie 
odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení, 

 rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí kraja vrátane separácie 
problémových látok, 

 zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích zariadení, 
 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneno územného systému ekologickej 

stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody. 
 
/     V oblasti priemyslu a stavebníctva 
 

 vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich 
priemyselných a stavebných areálov, 

 podporovať budovanie rôznych typov priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých 
a interných lokalizačných faktorov, 

 vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej 
a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu 
územia a historického stavebného fondu so zohľadnením miestnych špecifík a využívať pritom predovšetkým 
miestne suroviny; 

 vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regiónu (poloha, 
ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

 
*  Koncepcia ÚPN obce Lužianky vychádza z princípu rekonštrukcie a intenzifikácie plôch existujúcich 
priemyselných areálov, akceptuje lokalizáciu priemyselného parku celoštátneho až medzinárodného významu 
Nitra – Sever (Dražovce) a stanovuje zásady jeho možného rozvoja na území obce. 
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I. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov: 
(vo vzťahu k riešenému územiu obce Lužianky) 

 
/     V oblasti dopravy 
 Trasy a zariadenia multimodálnych koridorov (hlavná sieť TINA) 

- výhľadovú súčasť doplnkovej siete cestných komunikácií TINA 
 diaľnica D1 (priestor Madunice / Leopoldov) – Hlohovec – Nitra – Nové Zámky – Komárno – MR    
 Komárom – diaľnica M1 

 

 Trasy a zariadenia komunikácií zaradených do európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC) 
- cestné komunikácie 

Bratislava – Senec – Sládkovičovo – Sereď – Nitra – Žiar nad Hronom, 
 Trasy a zariadenia celoštátnej úrovne, 

- cestné komunikácie 
Nitra – Topoľčany – Partizánske – Prievidza – Nitrianske Pravno – Turčianske Teplice,  

 Dopravné siete nadregionálnej úrovne 
- železničné trate 

Lužianky – Leopoldov  
Lužianky – Kozárovce 

 
 rýchlostná cesta Nitra – Topoľčany – hranica kraja v kategórii R 22,5/100 východne od existujúcej trasy 

cesty I/64 s mimoúrovňovými križovatkami s ostatnými cestami, 
 obchvat Čakajoviec po východnej a Dražoviec po západnej strane na ceste I/64, 
 koridor  rýchlostnej komunikácie vedenej od diaľnice D 1 severne od Hlohovca s previazaním na R/64  

         umožňujúci odklon diaľkovej dopravy z diaľnice na hraničný priechod v Komárne, 
 
/     V oblasti železničnej, vodnej a kombinovanej dopravy  
      (pre riešené územie obce Lužianky nešpecifikované) 

 
/     V oblasti vodného hospodárstva  
 verejnoprospešné stavby z hľadiska verejných vodovodov sú všetky siete, zariadenia, terénne úpravy 

a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné 
aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa 
príslušnej technickej dokumentácie) 

 verejnoprospešné stavby z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd sú všetky siete, zariadenia, 
terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú odvádzanie a čistenie odpadových 
vôd (rozšírenie, resp. výstavba ČOV, kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava 
s príslušnými zariadeniami kanlizačnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie), 

 
/     V oblasti energetiky 
      (pre riešené územie obce Lužianky nešpecifikované) 
 
/     V oblasti ložísk prírodných zdrojov 
      (pre riešené územie obce Lužianky nešpecifikované) 
 
/     V oblasti odpadového hospodárstva       
 stavby a zariadenia na zber, zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov. 

 
 
 
1.7.2. ÚPD a ÚPP na úrovni obce  
 
 Smerný územný plán obce Lužianky  

Obstarávateľ  : Odbor pre výstavbu rady ONV v Nitre 
Spracovateľ   : Krajský projektový ústav pre bytovú a občiansku výstavbu Bratislava, pob. Nitra, 1961 
Autor   : Inž. arch. P. Krylov 
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Prvý územný plán obce – Smerný územný plán obce Lužianky bol vypracovaný v roku 1961, medzi 
prvými územnými plánmi obcí, napriek tomu, že obec nebola strediskovou obcou. Hospodársky rozvoj 
obce, predovšetkým rozvoj priemyslu a význam železničného uzla na území obce (križovatka 
železničných tratí: Nové Zámky – Prievidza a Leopoldov – Kozárovce), ovplyvnili zaradenie obce do 
širšej záujmovej sféry mesta Nitra. 
  
Vypracovanie smerného územného plánu pre obec Lužianky objednal Odbor pre výstavbu rady ONV 
v Nitre u  Krajského projektového ústavu pre bytovú a občiansku výstavbu Bratislava – pobočka Nitra.  
V zmysle v tom čase platného zákona č. 84/1958 Zb. a vyhlášky č. 153/1959 Zb. bol ÚPN obce 
spracovaný na úrovni územného plánu sídliska. Vyhláška č. 153/1959 Zb. členila ÚPN sídlisk na 
smerné a podrobné. Doklady o schválení ÚPN nie sú k dispozícii. 
 
Autor Smerného územného plánu obce Lužianky riešil ÚPN kompromisom medzi úrovňou smerného 
a podrobného ÚPN, vzhľadom k uvádzanej nutnosti riešiť podrobne I. etapu výstavby. Riešenie ÚPN 
bolo orientované na zastavané územie v priestore medzi železničnou stanicou a riekou Nitra, kde autor 
navrhol na území nadrozmerných záhrad nové ťažisko obce, vrátane bytovej výstavby a vybavenosti. 
V tom čase okrajové časti obce – Kajsa a výstavba po ľavej – západnej strane železničnej trate neboli 
zahrnuté do intravilánu, ani do riešenia ÚPN.  
 
Návrh nového ťažiska obce v lokalite „Počašie“, návrh nového športového areálu, parku a kúpaliska pri 
sútoku rieky Nitry s Radošinkou, ani návrh nového cintorína v lokalite pri Holotke, nebol realizovaný. 
Predpokladaný výhľadový počet obyvateľov do roku 1975, vypočítaný na základe prirodzeného 
prírastku, stanovený na 3 400 obyvateľov sa nenaplnil. V čase posledného sčítania v roku 2001, žilo 
v obci 2 477 obyvateľov. 
 
 
 Územný plán sídelného útvaru Nitra  (Smerný územný plán sídelného útvaru Nitra) 

Obstarávateľ  : ONV Nitra 
Spracovateľ   : Stavoprojekt Nitra, 1975   
Autori   : Ing. arch. Jozef Dúbravický a Ing. arch. Vilma Dúbravická 
 
Územie obce Lužianky bolo súčasťou riešeného územia Územného plánu (SÚP) sídelného útvaru Nitra 
(od 1. 1. 1976 bola obec súčasťou mesta Nitra). Územný plán bol vypracovaný v roku 1975, zmysle 
v tom čase platného zákona a vykonávacej vyhlášky a schválený v roku 1976. 
 
Jednou z hlavných úloh koncepcie urbanistického rozvoja bolo začlenenie Nitry, ako výrazného centra 
aglomerácie do Hornonitrianskej urbanizačnej oblasti, s koncentráciou funkčných areálov v jadrovom 
meste. Hlavnou územnou a kompozičnou zásadou bolo ponímanie mesta, ako kompaktného 
urbanistického celku s vylúčením typicky satelitných foriem výstavby, ktoré boli s podporou nových 
funkčných plôch pričleňované radiálne okružným systémom tak, aby inklinovali k centrálnej mestskej 
zóne. Územný rozvoj sa uvažoval aj v lokalite Mlynárce – Lužianky (zdroj: ÚPN obce Nitra, SAN – 
HUMA ´90 s.r.o., 2002). 
 
Územný rozvoj bol na území obce podľa predmetného územného plánu orientovaný na rozvoj 
nadmiestneho priemyslu vo väzbe na železničnú trať, na rozvoj obytných plôch – sústredenej bytovej 
zástavby v jadre obce, na rozvoj plôch športu a zelene vo väzbe na súčasné futbalové ihrisko, západne 
od Radošinky a na rozvoj plôch a zariadení dopravy, ktoré predstavovala hlavná železničná stanica 
Nitra, v priestore východne od Radošinky. Navrhované zámery rozvoja boli čiastočne realizované len 
v oblasti rozvoja priemyslu.  
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 Územný plán obce (mesta) Nitra 
Obstarávateľ  : Mesto Nitra 
Spracovateľ   : SAN – HUMA ´90 s.r.o., 2002   
Autori   : Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. arch. Milan Csanda 
 
Výsledný návrh Územného plánu mesta Nitra bol vypracovaný k 31.12. 2002 a schválený Mestským 
zastupiteľstvom v júli 2003. 
Územie obce Lužianky nebolo súčasťou riešeného územia ÚPN mesta (od 1.1. 1993 samostatná obec). 
Navrhované koncepčné zámery v oblasti rozvoja nadradenej cestnej dopravy a priemyselnej výroby 
zasahujúce aj do katastrálneho územia obce predstavujú:  
 
 koridor severnej vetvy obchvatu mesta Nitry (rýchlostná komunikácia R/64 Nitra – Topoľčany), 

vedený v severnej časti obce cez jej zastavané územie, s napojením na cestu R/51 v križovatke 
Lehota; 

 

Koncepcia ÚPN obce Lužianky je orientovaná na vedenie koridoru v zmysle variantu ARCH.EKO s.r.o., 
október 2003, t.j., severne od obcí Zbehy a Čakajovce, vzhľadom k zásadnej nepriateľnosti vedenia 
trasy cez súčasné zastavané (prevažne obytné) územie obec, obmedzujúcej ďalší územný rozvoj  obce 
v dotknutej lokalite. 
 
 územná rezerva vymedzená pre priemyselný park, preferovaná mestom Nitra v lokalite Dražovské 

lúky, na území medzi súčasným severným dopravným obchvatom mesta Nitra, potokom Dobrotka, 
železničnou traťou Lužianky (– Dražovce – Zlaté Moravce) – Kozárovce a riekou Nitra.  

 

Koncepcia ÚPN obce Lužianky akceptuje lokalizáciu priemyselného parku Nitra – Sever (Dražovce), 
ktorá je v súlade s koncepciou lokalizácie priemyselných parkov prezentovanou v ÚPN VÚC Nitriansky 
kraj – zmeny a doplnky r. 2003 a stanovuje zásady jeho možného rozvoja na území obce. 
 
 
1.7.3. Pôvodná ÚPD a ÚPP zonálneho charakteru 
 
Nie je k dispozícii žiadna aktuálna dokumentácia. Po prerokovaní a schválení územnoplánovacej 
dokumentácie na úrovni obce je potrebné riešiť jednotlivé vybrané časti obce na úrovni zóny.  
 
 
1.7.4. Projektová dokumentácia stavieb  
 

- Projekt stavby „Lužianky - rozšírenie vodovodu“, 05/1996 projektant ZaVaK, OZ Nitra 
- Zadanie stavby „Lužianky - ČOV - kanalizácia“, projektant ZaVaK, OZ Nitra, 11/1998 
- Porealizačné zameranie plynovodu, vypracované  10/1996, firmou GEODET - ing. Gabura 
- Technická vybavenosť k  63 RD – Počašie, 08/2002  
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Priemyselný park Nitra – Sever“, 2005 ... 
 
 

1.7.5. Ostatné východiskové podklady  
 

- ROEP, Katastrálny úrad Nitra, 04/2003. 
- PBEJ, Katastrálny úrad Nitra, 07/2003. 
 

Všetky uvedené a ostatné (tu neuvádzané) územnoplánovacie a ostatné podklady a zámery rozvoja 
spracované ako dielčie dokumenty boli v jednotlivých etapách spracovania ÚPN obce funkčne 
a priestorovo prehodnotené. Ich obsah bol optimalizovaný a včlenený do rozvojového rámca obce.  
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1.8. Rozvojové východiská a ciele  
 
Územný plán obce Lužianky je v koncepcii rozvoja prioritne zameraný na hlavné problémy územia, 
ktoré boli v predchádzajúcej analytickej etape prác (Prieskumy a rozbory), ako aj v zadávacom 
dokumente (Zadanie) pre spracovanie ÚPN obce charakterizované nasledovne: 
 
 Rešpektovanie územno-rozvojových predpokladov a nárokov vyplývajúcich z postavenia obce 

Lužianky v rámci nitrianskeho ťažiska osídlenia, akceptovanie územných vzťahov a začlenenia 
obce v predikcii nadradenej ÚPD a vytváranie predpokladov z komunálnej úrovne obce pre rozvoj 
osídlenia v celoštátnych a nadregionálnych rozvojových osiach:  
- ponitrianskej  rozvojovej  osi  druhého stupňa: Trenčín – Bánovce nad Bebravou –  Topoľčany 

– Nitra –  Nové Zámky – Komárno,   
- nitriansko - pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa: Trnava – Nitra – Zlaté Moravce – Žiar nad 

Hronom – Zvolen.  
 
 Akceptovanie lokalizácie priemyselného parku celoštátneho až medzinárodného významu Nitra – 

Sever (Dražovce) na území obce, v zmysle nadradenej ÚPD (ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja – 
Zmeny a doplnky r. 2003); rezervovanie priestoru a stanovenie zásad jeho možného rozvoja na 
území obce,  pri koordinácii rozvoja s mestom Nitra. 

 
 Zhodnotenie a optimalizovenie navrhovaných nadradených trás a zariadení na území obce, 

v zmysle  nadradených územnoplánovacích dokumentov (KURS 2001, ÚPN VÚC Nitriansky kraj) 
na základe vymedzeného územného potenciálu katastrálneho územia obce Lužianky, pri 
zohľadnení predpokladaných rozvojových zámerov obce: 

 
- koridor severozápadného obchvatu Nitry (R/64) s napojením na križovatku s R1 pri Lehote 

a pripojením novej trasy na cestu II/513;  
- koridor  rýchlostnej komunikácie vedenej od diaľnice D1 severne od Hlohovca s pripojením na 

trasu cesty I/64 (R/64) umožňujúci odklon diaľkovej dopravy z diaľnice D1 na hraničný priechod 
v Komárne. 

 
 Stanovenie zásad územného rozvoja katastrálneho územia obce, pri rešpektovaní územného 

potenciálu a akceptovaní nadradenej ÚPD, s dôrazom na preferovanie funkčno-priestorových 
väzieb vo vzťahu ku krajskému mestu Nitra, a to najmä: 

 
- rozvoj bývania vyplývajúci z vnútorných potrieb obce, 
- rozvoj bývania vyplývajúci z predpokladu uplatnenia imigrácie, 
- rozvoj priemyselnej výroby, výrobných služieb, obchodu a skladov, 
- rozvoj občianskej vybavenosti, 
- rozvoj športu rekreácie a cestovného ruchu, 
- rozvoj zmiešaných funkcií, 
- rozvoj dopravy a dopravných zariadení, 
- rozvoj technického vybavenia v oblasti vodného hospodárstva, s dôrazom na odvedenie 

a čistenie odpadových vôd,   
- rozvoj technického vybavenia v oblasti energetiky a telekomunikácií ...   

 
 Prioritné orientovanie územného rozvoja obce na využitie rozvojového potenciálu legislatívne 

vymedzeného zastavaného územia, preukazujúceho značné rezervy; funkčné prehodnotenie 
neefektívne využívaných plôch.  

 
 Orientácia ďalšieho územného rozvoja (po vyčerpaní potenciálu zastavaného územia) na najmenej 

zraniteľné územné časti s vysokým potenciálom pre rozvoj urbánnych štruktúr, aktiváciou nových 
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územnorozvojových priestorov, predovšetkým v priamom kontakte na zastavané územie obce, 
v optimálnej väzbe na dopravný systém.  

 
 Uprednostňovanie tvorby a stabilizovania prírodných štruktúr, formou TTP a výsadby nelesnej 

drevinovej vegetácie, na najzraniteľnejších a zraniteľných územných častiach s najvyššími 
a vysokými prírodnými limitmi.  

 
 Zachovanie a podpora ekostabilizačnej prírodnej kostry ÚSES, s výraznou potrebou jej dotvárania, 

pri optimalizácii vzťahu na produkčnú podstatu katastra. 
 
 Zabezpečenie revitalizácie značne krajinársky zdevastovaného priestoru VN Korytník a jej okolia, 

vrátane zvýšenia akumulačnej schopnosti povodia využívaním plôch formou TTP a výsadbou NDV, 
za účelom výraznejšieho rekreačného využitia VN pre obyvateľov obce. 

 
 Posilnenie významu vznikajúcej rekreačnej zóny pozdĺž vodných tokov Nitra a Radošinka, 

posúdenie možnosti začlenenia archeologického náleziska pravekého osídlenia pri rieke Nitre do  
trasy s náučno-poznávacím charakterom.  

 
 Riešenie problému odtokových pomerov extravilánových a vnútorných vôd zastavaným územím 

obce. 
 
 Rešpektovanie nadradených vodárenských zariadení (prívod Ponitrianskeho SKV, prívod z vodných 

zdrojov Sokolníky, prívod Zbehy) a verejného vodovodu obce, ako súčasti verejného vodovodu 
mesta Nitra. 

 
 Zhodnotenie možností a riešenie odvádzania splaškových vôd z obce.  

 
 

 
Územný plán obce Lužianky bol v návrhovej fáze (III. etapa) výrazne ovplyvnený Uznesením č. 41/2005 
zo dňa 08. 04. 2005, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo rozšírenie výrobného územia 
(priemyselného parku) v časti „Remízka“ o cca 200 ha. Rozšírenie výrobného územia bolo podporené aj 
stanoviskom Krajského stavebného úradu v Nitre a v priebehu spracovania návrhu prerokované na 
úrovni obstarávateľa ÚPN obce a Krajského pozemkového úradu v Nitre.  
Celkové navrhované rozšírenie zastavaného územia = nový urbanistický okrsok G – Západ v západnej 
časti k. ú. obce, predstavuje výmeru  284,60 ha. Súčasťou rozšíreného zastavaného územia sú okrem 
bifunkčných plôch Priemyselnej zóny – Západ aj plochy sprievodnej, ochrannej a izolačnej zelene, 
nezastaviteľné územné časti s preferenciou zelene a plochy vymedzené pre vybudovanie suchých 
nádrží – poldrov na zachytenie prívalových dažďových vôd. Využiteľná plocha pozemkov je 70 – 80% 
z celkovej výmery,  čo predstavuje 199 – 228 ha.   
 
 
Vymedzenie riešeného územia pri koncepcii územného plánu rešpektuje administratívne teritórium 
obce. Vzhľadom na bezprostrednú spojitosť väzieb s mestom Nitra a obcou Zbehy, v polohe 
urbanistických funkčno-priestorových vzťahov a územno-technických systémov - prioritne dopravy, 
energetiky a vodného hospodárstva sa koncepcia rozvoja dotýka tiež administratívnych území 
uvedených sídiel.  
 
Dokumentovanie širších vzťahov územia obce preukazuje jeho zapojenie a vzťahové väzby na 
bezprostredné i širšie regionálne zázemie v rámci nitrianskeho ťažiska osídlenia. 
 
 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................
ÚPN OBCE LUŽIANKY – A / I. – Sprievodná správa / Návrh 

ARCH.EKO  s.r.o. / 2006 



  25  

1.9. Súlad koncepcie rozvoja so súborným stanoviskom 
 
Na základe výsledkov prerokovania konceptu, spracoval orgán územného plánovania Obec Lužianky 
v zastúpení odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD – Ing. arch. Gertrúdy Čuboňovej (reg.      
č. 036) Súborné stanovisko ku konceptu ÚPN obce Lužianky.  
 
Na základe schváleného Súborného stanoviska ku konceptu ÚPN obce Lužianky zo dňa 17. 02. 2005, 
č. materiálu 42/2005, uznesení Obecného zastupiteľstva v Lužiankach: č. 41/2005 zo dňa 08. 04. 2005, 
č. 89/2005 zo dňa 23. 09. 2005 a ostatných podkladov získaných v priebehu spracovania návrhu ÚPN 
obce, bola vypracovaná výsledná etapa ÚPN obce. 
 
 
Jednotlivé pripomienky ku konceptu ÚPN obce Lužianky, ktoré sú obsahom súborného stanoviska boli 
zapracované do návrhu ÚPN obce nasledovne: 
 
1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – odbor regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce 

/ Berieme na vedomie – súhlas bez pripomienok 
2. Krajský úrad životného prostredia Nitra – odbor ochrany prírody a krajiny 

/ Berieme na vedomie – v súlade s požiadavkami 
3. Krajský pamiatkový úrad v Nitre 

/ Berieme na vedomie  
4. Krajský pozemkový úrad v Nitre 

/ Akceptujeme – požiadavky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN obce 
5. Štátny dráhový úrad Bratislava 

/ Berieme na vedomie  
6. Letecký úrad SR, odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení 

/ Akceptujeme – ochranné pásma sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN obce 
7. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 

/ Berieme na vedomie  
8. Obvodný banský úrad v Bratislave 

/ Berieme na vedomie  
9. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor rozvoja 

/ Berieme na vedomie  
10. Archeologický ústav SAV, Nitra 

/ Berieme na vedomie  
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra 

/ Akceptujeme – pripomienky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN obce 
12. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava 

/ Berieme na vedomie  
13. Ministerstvo obrany SR Bratislava, Správa nehnuteľného majetku a výstavby 

/ Berieme na vedomie  
14. Agrochemický podnik Levice, a.s. 

/ Berieme na vedomie  
15. SEMPOL Holding, a.s., Trnava  

/ Berieme na vedomie  
16. COOP Jednota Nitra, s.d. 

/ Akceptujeme – požiadavky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN obce 
17. Mesto Nitra 

/ Berieme na vedomie  
18. THP, a.s., Topoľčany  

/ Berieme na vedomie  
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19. Občania obce Lužianky – Mgr. Čurgali, Mgr. Seneš, p. Purdiaková, p. Ábel, p. Lauko 
/ Akceptujeme územne – požiadavky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN obce. 
Lokalitu je potrebné následne riešiť na úrovni ÚPN zóny. 

20. Ing. Stanislav Beňo, Lužianky  
/ Akceptujeme – požiadavky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN obce. 

21. Pripomienka Obecného zastupiteľstva Lužianky ku konceptu Územného plánu obce  
/ Akceptujeme – požiadavky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN obce. 

 
 
 
V priebehu spracovania návrhu boli spracovateľovi doručené uznesenia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach a petícia občanov, ktoré výrazne ovplyvnili koncepciu ÚPN obce. 
 
22.  Uznesenie č. 41/2005, zo dňa 08. 04. 2005, ktorým  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach poveruje   

starostu obce pokračovať vo vybavovaní rozšírenia výrobného územia (priemyselného parku) 
v časti „Remízka“ o cca 200 ha. 

/ Uznesenie bolo akceptované – požiadavky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN   
obce. 

 
23.  Petícia občanov proti vybudovaniu cestnej komunikácie a mostu cez rieku Nitra a sprejazdnenia  

Korytovskej ulice automobilovou dopravou.  
 Petíciou sa následne zaoberalo Obecné  zastupiteľstvo, dňa 23. 09. 2005. 
 
24.  Uznesenie č. 89/2005 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, zo dňa 23. 09. 2005, ktorým Obecné  

zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo prepojenie obytnej zóny v oblasti priemyselného parku Nitra 
– Sever (lokalita Za vodou) mostom cez rieku Nitra v mieste Korytovská ul. po Rastislavovu ulicu. 
Obecné  zastupiteľstvo nedoporučilo prepojenie Rastislavovej ulice s Hlohoveckou ulicou cez 
Korytov. 

/ Uznesenie bolo akceptované – požiadavky sú zapracované do textovej aj grafickej časti ÚPN   
obce. 
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  2 .    Š I R Š I E  P R I E S T O R O V O - F U N KČN É  V Ä Z B Y  A  S Ú V I S L O S T I  
   

 
 
2.1. Poloha  a význam obce v štruktúre osídlenia  
 
Administratívne územie obce Lužianky sa nachádza na území Nitrianskeho kraja, v okrese Nitra, 
v priamej väzbe na mesto Nitra. Do roku 1993 bola obec súčasťou mesta Nitra, od  1. 7. 1993 sa stala 
na základe Uznesenia SNR č. 484 znovu samostatnou obcou. 
 
Osídlenie Nitrianskeho kraja rozkladajúce sa prevažne na nížine a miernej pahorkatine, s prevládajúcou 
poľnohospodárskou funkciou, je charakteristické pomerne rovnomerné rozloženie sídiel, ktoré inklinujú 
k väčšiemu ťažiskovému sídlu. Prevládajúce bodové osídlenie je narušené pásovým osídlením pozdĺž 
tokov riek. Základ osídlenia, určený prírodnými danosťami, dotvárali civilizačné vplyvy, hlavne 
poľnohospodárstvo, dopravné trasy (cestné, železničné) a postupný rozvoj priemyselnej výroby. 
Obec Lužianky je súčasťou pásového osídlenia, ktoré predstavuje - nitriansky pás pozdĺž rieky Nitry: 
Topoľčany – Nitra – Šurany – Nové Zámky – Komárno. Sídelnú dominantu kraja tvorí Nitra. 
 
Hlavnou uvádzanou úlohou riešenia urbanistickej časti koncepcie ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja bolo 
vyjasnenie hierarchie sídelných pólov, ich polohy, väzieb a ich funkčného previazania infraštruktúrou. 
V závislosti na tom sa vytvárajú predpoklady pre rozvoj vyšších, aglomerovaných, sídelných štruktúr – 
ťažísk osídlenia. 
 
H l a v n ý m   s í d e l n ý m   p ó l o m  Nitrianskeho kraja je mesto  N i t r a. Tento sídelný pól je 
nadregionálneho až celoštátneho významu. Svojim špecifickým postavením ovplyvňuje riešenie celého 
Nitrianskeho kraja. Okolo sídelného pólu sa formuje  n i t r i a n s k e   ť a ž i s k o   o s í d l e n i a, ktoré 
je v sídelnom systéme Slovenskej republiky v zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001, 
zaradené medzi ťažiská osídlenia najvyššej úrovne, ako aglomerácia celoštátneho významu. Krajské 
mesto Nitra je definované ako centrum osídlenia prvej skupiny. 
 
V rámci nitrianskeho ťažiska osídlenia je vymedzené  j a d r o v é  p á s m o  ťa ž i s k a  o s í d l e n i a  – prvá 
úroveň, do ktorého patrí aj predmetné riešené územie obce Lužianky.  
 
V budúcnosti sa dá očakávať pod vplyvom pôsobenia vzájomných väzieb medzi bratislavsko-trnavským 
a nitrianskym ťažiskom osídlenia, ako aj silných polarizačných a aglomeračných účinkov mesta 
Bratislavy, vytvorenie jedného ťažiska osídlenia: b r a t i s l a v s k o - t r n a v s k o - n i t r i a n s k e h o  
ťa ž i s k a  o s í d l e n i a .         
 
Popri sídelných póloch sa sídelná štruktúra rozvíja pozdĺž jednotlivých komunikačných a infraštruktúr-
nych koridorov, tzv. rozvojových osí.  R o z v o j o v é   o s i   sú podľa Koncepcie územného rozvoja 
Slovenska II. návrh, členené na dve významové osi:   

-  rozvojové osi sídelné,  
-  rozvojové osi komunikačno-sídelné (prepájacie) 

 
Rozvojové osi sídelné sa na území Nitrianskeho kraja vyformovali pozdĺž tokov riek, rozvojové osi 
komunikačno-sídelné sa formujú v smere existujúcich ciest i uvažovaných cestných prepojení. 
 
Podstatnou  skutočnosťou  pre potenciálny rozvoj obce Lužianky a jej možné smerovanie je to, že leží 
v nitrianskom ťažisku osídlenia, na sídelnej osi Nitrianskeho kraja: p o n i t r i a n s k e j   r o z v o j o v e j   
o s i   d r u h é h o  s t u pňa :  Trenčín – Bánovce nad Bebravou –  Topoľčany – Nitra –  Nové Zámky – 
Komárno,  ktorá by mala byť posilnená aj komunikačným prepojením z považského multimodálneho 
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koridoru. V zmysle návrhu ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, v súlade so schválenou Koncepciou územného 
rozvoja Slovenska 2001, prepojenie medzi diaľnicou D2 a mestom Nitra (prepojenie Hlohovec – Nitra) 
sleduje možnosť skrátenia multimodálneho koridoru č. VI. pre záujemcov smerujúcich zo severu na 
juhovýchod. 
 
Juhozápadným okrajom katastra prechádza v západo – východnom smere dominujúca   n i t r i a n s k o  -  
p o h r o n s k á  r o z v o j o v á  o s  p r v é h o  s t u pňa :  Trnava – Nitra – Zlaté Moravce – Žiar nad Hronom 
– Zvolen.  
 
 
2.2. Funkčné a priestorové usporiadanie záujmového územia 
 
ÚPN obce v navrhovanej koncepcii rozvoja rešpektuje postavenie obce Lužianky v rámci nitrianskeho 
ťažiska osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu, akceptuje územné vzťahy a začlenenie 
obce v predikcii nadradenej ÚPD, vytvára predpoklady pre rozvoj osídlenia v celoštátnych 
a nadregionálnych rozvojových osiach.  
 
Bezprostredná spojitosť väzieb s mestom Nitra, v polohe urbanistických funkčno-priestorových vzťahov 
a územno-technických systémov - prioritne dopravy, energetiky a vodného hospodárstva pozitívne 
ovplyvňuje prehlbovanie vzájomných väzieb a podporuje územný rozvoj obce v oblasti bývania, výroby, 
rekreácie, obchodu a služieb. 
 
Priamy vzťah k.ú. obce na mesto Nitra podporuje postupné vzájomné prerastanie jednotlivých 
funkčných zložiek a technických systémov. V plánovacom horizonte (optimálne rozvojový trend) sa 
jedná hlavne o rozvoj funkcie výroby a zmiešaných funkcií – výroby, skladov, vybavenosti na južnom 
okraji katastra, potenciálne tiež na západnom okraji katastra (okrsok G), realizáciu zámeru odvádzania 
splaškových odpadových vôd z obce Lužianky cez verejnú kanalizačnú sieť mesta Nitra, s ich 
následným čistením na spoločnej ČOV Nitra ako aj ďalší predpokladaný rozvoj sietí a zariadení 
technického vybavenia. 
 
Na ďalší územný rozvoj obce má výrazný strategický vplyv lokalizácia Priemyselnej zóny – Západ a 
schválená koncepcia lokalizácie priemyselných parkov na území Nitrianskeho kraja, dokumentovaná v 
ÚPN VÚC Nitriansky kraj – zmeny a doplnky r. 2003. Akceptovanie lokalizácie priemyselného parku 
celoštátneho až medzinárodného významu: Nitra – Dražovce na rozhraní k.ú. mesta Nitra a obce 
Lužianky ovplyvnilo celkové riešenie koncepcie rozvoja obce (progresívne rozvojový trend). Iniciovanie 
možného územného rozvoja na ľavej strane rieky Nitra sa prejavilo: 
 

- v komponovaní rezervných funkčných plôch – bývania, športu,  rekreácie, občianskej 
vybavenosti a izolačnej zelene, ako prechodových – preväzujúcich článkov medzi súčasným 
zastavaným územím obce, siahajúcim po rieku Nitru, potenciálnym priemyselným parkom a k.ú.  
mesta Nitra; 

- v príprave ďalších možných rozvojových plôch pre bývanie na pravej strane rieky Nitra, 
v súvislosti s očakávanou zvýšenou ponukou pracovných príležitostí a zvýšeným záujmom 
o rozvoj bývania na území obce. 

- v riešení technického vybavenia a dopravných systémov (cestná, železničná, pešia a cyklistická 
doprava). 
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Ďalší územný rozvoj obce je ovplyvňovaný vedením nadradených cestných dopravných koridorov cez 
katastrálne územie obce, resp. v jeho blízkosti. Z polohy ÚPN obce boli usmerňované nasledovne:  
 

- koridor severozápadného obchvatu Nitry (rýchlostná komunikácia R/64 Nitra – Topoľčany): 
s napojením na križovatku s R1 pri Lehote a pripojením novej trasy na cestu II/513,  

je v zmysle 1. variantu (ARCH.EKO s.r.o., október 2003), vedený v priestore západne od obce 
Lužianky a severne od obcí Zbehy a Čakajovce, v polohe rešpektujúcej zastavané územia 
dotknutých obcí; 
 

- koridor  rýchlostnej komunikácie vedenej od diaľnice D1 severne od Hlohovca s pripojením na 
trasu cesty I/64 (R/64) umožňujúci odklon diaľkovej dopravy z diaľnice D1 na hraničný priechod 
v Komárne, vedený v priestore cesty II/513 Hlohovec – Nitra, 
je napojený na navrhovanú trasu cesty R/64 v lokalite  Krvavé šenky. 

 
- koridor navrhovaného západného obchvatu miestnej časti Nitra – Dražovce (komunikácia I/64 

Nitra – Topoľčany), vedený v zmysle ÚPN VÚC Nitiransky kraj - zmeny a doplnky r. 2003 
severovýchodným okrajom k. ú. obce Lužianky, 
je na úrovni ÚPN obce podrobnejšie riešený  vo vzťahu k územnej rezerve pre priemyselný 
park, s návrhom jeho dopravného napojenia z východu a možného výhľadového prepojenia na 
cestu III/51315 (Rastislavova ul.), resp. aj  cestu II/513 (Nitra – Hlohovec). 

 
 
 
2.3. Vzájomná poloha obce a vymedzených špecifických území a ochranných pásiem 
 
Špecifické územie v obci predstavuje archeologická lokalita – nálezisko pravekého sídliska v chotárnej 
časti nazývanej „Korytovská a „Korytovská za vodou“. Časť pravekej osady je i pod dnešnou hrádzou 
rieky Nitry a za ňou zasahuje až do súčasných polí a záhrad. V budúcnosti preto bude potrebný dohľad 
na všetky výkopové práce v tomto priestore, aby sa nepremeškala žiadna príležitosť na upresnenie 
okrajov pravekého osídlenia a získanie ďalších možných nálezov z priestoru doteraz archeologicky 
neprebádaného. Na dnešný ľavý breh rieky Nitry praveká lokalita pravdepodobne už nezasahuje (viď. 
Grafická časť). 
 
Na území obce Lužianky sa nachádzajú  hydromelioračné stavby v správe Hydromeliorácie š. p.: 

- „Závlaha pozemkov Lužianky – Zbehy“ (evid. č. 5206 180), ktorá bola daná do užívania v r. 
1989 s celkovou výmerou 505 ha. 

- „Odvodňovací kanál v Lužiankach“ (evid. č. 5206 024 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1949 
o dĺžke 0,16 km v rámci stavby“ Odvodnenie pozemkov Lužianky“. 

Závlahy sú vybudované na poľnohospodárskej pôde v priestore medzi západnou hranicou zastavaného 
územia obce a cestou II/513 Nitra – Hlohovec  (viď. Grafická časť). Napriek tomu, že sú závlahové 
stavby v súčasnosti nefunkčné, je potrebné záujmové územia závlahy rešpektovať.  
 
Obec Lužianky sa nachádza v oblasti ohrozenia v prípade jadrovej havárie, v pásme vymedzenom 30-
kilometrovou vzdialenosťou od zdroja v Jaslovských Bohuniciach. 
 
Katastrálne územie obce sa nachádza v ochranných pásmach letiska Nitra – Janíkovce, stanovených 
v zmysle Leteckého zákona MD rozhodnutím zn. 02772/65-20 zo dňa 13. 12. 1965: 

- v ochrannom pásme vzletového a približovacieho priestoru so sklonom 1:70 
- v ochrannom pásme prechodovej plochy so sklonom 1:10, 
s výškovým obmedzením, rozsah ktorého neovplyvňuje riešenie ÚPN obce.  
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Podrobný zoznam ochranných pásiem na území obce je uvedený v kap. 17. Ochranné pásma. 
 
Časť katastrálneho územia obce Lužianky spadajúceho do povodia vodnej nádrže Korytník, predstavuje 
citlivú oblasť. V povodí sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda a hospodársky dvor farmy 
Korytník. Odtokom zrážkových vôd sa v nádrži akumulujú živiny, splachy z areálu hospodárskeho dvora 
a ornica, čím dochádza k eutrofizácii a k nežiaducemu zhoršovaniu ekologickej stability a kvality vody. 
 
Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku 
zvýšenej koncentrácii živín k nežiaducemu stavu kvality vôd. 
 
 
Všetky poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnom území obce Lužianky sú považované za 
zraniteľnú oblasť. 
Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do 
povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 
50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.   
Nariadenie vlády SR č.249/2003 Z.z. z 26.6.2003 ustanovuje za zraniteľné oblasti pozemky 
poľnohospodársky využívané v katastrálnych územiach obcí, ktorých zoznam uvádza príloha č.1. 
V tomto zozname je uvedená aj obec Lužianky. 
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  3.   VYMEDZENIE  R IEŠENÉHO ÚZEMIA A  JEHO PRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA  
   

 
 
3.1. Vymedzenie riešeného územia 
 
Riešené územie je vymedzené hranicou katastrálneho územia (k.ú.) obce Lužianky, ktorá predstavuje 
hranicu administratívno-správneho územia obce. Celková výmera riešeného územia podľa ÚHDP 
okresu predstavuje 1 242,6294 ha.  
Katastrálne územie obce hraničí na juhu a východe s k.ú. mesta Nitra, na severe s k.ú. Zbehy a na 
západe s k.ú. Lehota. 
 
Pre kompaktnosť a kontinuálnosť predikcie urbanizačných procesov, ktoré svojou dynamikou prekračujú 
administratívne hranice obce (prioritne v dopravnom systéme a priestorových a funkčných väzbách), 
prezentuje koncepcia ÚPN obce Lužianky v nezáväznej polohe aj riešenie nad rámec katastrálneho 
územia obce, v  kontakte s katastrálnym územím mesta Nitra. Táto skutočnosť vyvoláva potrebu 
súhlasného stanoviska Mestského zastupiteľstva mesta Nitra v procese prerokovania a schvaľovania 
ÚPN obce Lužianky, potvrdeného príslušným uznesením.  
 
Vymedzenie riešeného územia je dokumentované v grafickej časti Územného plánu obce Lužianky,      
v mierke 1:5 000. 
 
 
 
3.2. Priestorová organizácia riešeného územia 
 
Územie riešené Územným plánom obce Lužianky  je priestorovo rozčlenené nasledovne: 
 
    I.  Ťažiskové územie obce = zastavané územie obce; 
   II.  Priľahlé záujmové územie obce; 
  
 
I. Ťažiskové územie obce, predstavuje zastavané územie obce, súčasné i navrhované na rozšírenie 
v zmysle predikcie predpokladaných rozvojových trendov. Ťažiskové územie sa funkčne člení na 7 
novovymedzených urbanistických okrskov: 
  

A  -  Lužianky  /  CENTRUM 
 B  -  Lužianky  /  HOLOTKA - DIELY 
 C  -  Lužianky  /  KAJSA 
 D  -  Lužianky  /  ZA ŽELEZNICOU 
 E  -  Lužianky  /  KORYTNÍK 
 F  -  Lužianky  /  ZA VODOU 
 G  -  Lužianky  /  ZÁPAD 
 
II. Priľahlé záujmové územie obce predstavuje západnú  a severovýchodnú časť administratívneho 
územia obce, jeho kultúrnu poľnohospodársku krajinu. Priľahlé záujmové územie  obce Lužianky tvoria 
2 súbory funkčných plôch: 
 
 1  -   Lužianky /  VRBINA - LÚKY 
 2  -   Lužianky /  KOPANICE - KAPITULSKÉ 
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Uvedenú priestorovú organizáciu katastrálneho územia obce dokumentuje schéma:  „Priestorová 
organizácia katastrálneho územia“, v ktorej je dokumentované naviac podrobnejšie členenie a  
identifikácia aj potenciálnych rozvojových častí vymedzených urbanistických okrskov: 
  

A/1  -  Lužianky  /  PASIENKY 
A/2  -  Lužianky  /  VRBINA 
B/1  -  Lužianky  /  DIELY II. 

 D/1  -  Lužianky  /  ZA ŽELEZNICOU  1 
 D/2  -  Lužianky  /  ZA ŽELEZNICOU  2 
 D/3  -  Lužianky  /  ZA ŽELEZNICOU  3 
 D/4  -  Lužianky  /  ZA ŽELEZNICOU  4 
 F/1  -  Lužianky  /  KORYTNICKÉ ZA VODOU 
 F/2  -  Lužianky  /  PRIEMYSELNÝ PARK 
 G/1  -  Lužianky  /  ZÁPAD  1 
 G/2  -  Lužianky  /  ZÁPAD  2 
 
 
 
3.3. Vymedzenie zastavaného územia 
 
V súčasnosti je zastavané územie obce legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce, 
ktorá zodpovedá stavu k 1.1.1990. 
Zastavané územie obce siaha na severe po spoločnú hranicu s k.ú. obce Zbehy a na juhu po hranicu 
s k.ú. mesta Nitra. Celková výmera zastavaného územia (intravilán) predstavuje:  254,00 ha.  
 
V územnom pláne je navrhnuté rozšírenie hranice zastavaného územia obce : 
-  optimálny rozvojový trend  (plánovací horizont rozvoja) o  335,03 ha 
-  progresívny rozvojový trend  (prognózny horizont rozvoja) o  220,68 ha  
 
Celková predpokladaná výmera zastavaného územia obce po rozšírení predstavuje: 809,71 ha  
 
Súčasná  a  novonavrhovaná  hranica  zastavaného  územia (v predikcii želateľného optimálneho 
rozvojového trendu, resp. možného progresívneho rozvojového trendu) je interpretovaná v grafickej 
časti územného plánu a v schéme: „Vymedzenie zastavaného územia“. Predpokladané možné 
rozšírenie zastavaného územia pri reálnosti uvedených trendov rozvoja je vymedzené plochami 
vhodnými pre zástavbu v rámci súčasného priľahlého záujmového územia obce.  
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  4.   U R B A N I S T I C K Á   K O N C E P C I A   O B C E   L U Ž I A N K Y  
   

 
 
 
4.1. Stratégia rozvoja 
 
Stratégia rozvoja obce predpokladá postupný rozvoj zo súčasných cca 2 480 obyvateľov (rok 2001)      
v závislostiach od predpokladaných  r o z v o j o v ý c h  t r e n d o c h  na cca 2 560 obyvateľov - očakávaný 
prechodne stagnačný trend vychádzajúci z prognózy vývoja populácie obce, resp. 4 150 obyvateľov - 
želateľný optimálne rozvojový trend, až do 5 700 obyvateľov - možný progresívne rozvojový trend, ktorý 
predstavuje prahový horizont možného rozvoja vo vzťahu k potenciálu územia a jeho únosnosti. 
Navrhovaná veľkosť sídla rešpektuje limity únosnosti jeho priestoru, pričom naplnenie horných hraníc 
rozvoja je podmienené funkčnou preorientáciou,  štrukturálnou prestavbou, zvýšením atraktívnosti a 
príťažlivosti a tým aj možného kvalitatívneho imigračného účinku.  
 
Uvedené trendy rozvoja je možné vnímať aj z hľadiska časového faktora, ako na seba nadväzujúce 
vývojové etapy, ktoré predstavujú tzv. plánovací hodnotiaci horizont (r. 2015 - 2020) s prejavom 
prechodne stagnačného vývoja v jeho 1. fáze, až  želateľného optimálneho vývoja v jeho 2. fáze, resp. 
nadväzný prognózny horizont,  ktorý sa môže prejaviť v dlhodobom výhľade (r. 2030 - 2040) efektívnym 
naplnením limitov rozvoja a progresívnym využitím územného potenciálu obce. To inak znamená - 
vyčerpaním únosných urbanizačných možností na teritóriu obce. 

 
Takáto hypotéza vývoja a z nej odvodená územnoplánovacia báza obce predpokladá dôsledné 
poznanie hodnotovej hierarchie všetkých systémov a prvkov v území, od ktorých závisí kvalita 
plánovaného rozvoja. Preto sa koncepcia ÚPN obce vo svojej predikcii opiera o systémové hodnotenia 
územného potenciálu pre možnú urbanizáciu, resp. žiadúcu ochranu prírodného prostredia, v  rozsahu 
celého katastrálneho územia (ÚPN obce Lužianky – I. etapa, 1.časť / Prieskumy a rozbory, ARCH.EKO 
s.r.o., 2003).    
 
Zjednodušene teda možno uviesť, že rozvoj priestoru obce Lužianky je z hodnotiaceho hľadiska 
rozvrhnutý do dvoch  rámcovo ohraničených horizontov (etáp) možného rozvoja: 
  
- plánovacieho (r. 2015 - 2020) = hodnotiaca etapa želateľného rozvoja; 
 

- prognózneho (r. 2030 - 2040) = prahová rozvojová etapa, na hranici únosnosti územia. 
  
V plánovacom horizonte sa v 1. fáze predpokladá uskutočniť hlavne kvalitatívny, integrujúci rozvoj, 
vyplývajúci z vnútorných potrieb obce, na súčasných zastavaných plochách a obmedzený plošný rozvoj, 
využívajúci prieluky v súčasnej zástavbe, v rámci zastavaného územia obce legislatívne vymedzeného 
k 1. 1. 1990. 
 
2. fáza vychádzajúca z predpokladu vonkajších imigračných vplyvov z krajského mesta Nitra, stúpajúcej 
atraktívnosti územia obce vyplývajúcej z jej polohy v rámci nitrianskeho ťažiska osídlenia, postupného 
zvyšovania počtu pracovných príležitostí a stúpajúcej kvalite technického vybavenia obce, predpokladá 
kvalitatívny aj plošný rozvoj prioritne na disponibilných plochách súčasného zastavaného územia obce 
a následne aj na vymedzených plochách vo väzbe na zastavané územie. 
 
V prognóznom horizonte sa môže uskutočniť ďalší – kvalitatívny aj plošný rozvoj, vyplývajúci z potrieb 
regionálnej, nadregionálnej až medzinárodnej kooperácie, a to aj na nových, pre to určených plochách 
v tolerujúcom vzťahu k prírodnej ekostabilizujúcej a sídelno-funkčnej štruktúre.  
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V plánovacom horizonte rozvoja obce Lužianky, ktorý je riešený v záväzne hodnotiacej úrovni, je 
potrebné rešpektovať tieto zásady : 
 
- Cieľom rozvoja je zníženie hospodárskej závislosti obce, zníženie odchádzky za prácou, 

zvyšovanie počtu pracovných príležitostí, zvýšenie štandardu bývania a vybavenosti, zvýšenie 
funkčných i priestorových  väzieb na mesto Nitra i vzájomných väzieb jednotlivých častí obce a 
prehĺbenie väzieb medzi osídlením a krajinou.  

 
- Obsahom rozvoja je priestorová reštrukturalizácia, funkčná intenzifikácia, architektonická 

a stavebná integrácia, humanizácia bývania, zvýšenie výkonnosti technických a obslužných 
systémov obce a celková ekologizácia sídelnej krajiny; vytvorenie územnej ponuky pre rozvoj 
výroby, vybavenosti, služieb a bývania. 

 
  Priestorová reštrukturalizácia a plošná intenzifikácia musí byť zameraná na zlepšovanie      

štandardu bývania,  na vytváranie viacfunkčnej  zástavby a na kompletizáciu vybavenosti obecného 
i vyššieho významu, vrátane štruktúry  sídelnej zelene. 
 
Rozvoj  osídlenia  sa  má  v  zmysle  koncepcie  ÚPN  obce realizovať  prioritne na súčasnom 
zastavanom  území obce; rozvoj bývania v rámci rozvojových priestorov súčasných územných častí 
okrskov:  A/0 – rozvojové priestory:  Radošínska, Počašie I., Počašie II., Centrum 

B/0 – rozvojové priestory:  Holotka, Diely I. 
C/0 – rozvojové priestory:  Kajsa I., Kajsa II., Kajsa III., Kajsa IV. 

 
rozvoj výrobno-obchodných aktivít, aj na plochách vymedzených vo väzbe na zastavané územie, 
v juhozápadnej časti obce, vo vymedzených hraniciach rozšíreného zastavaného územia obce (viď  
grafická časť ÚPN) v rámci rozvojových priestorov súčasných a nových územných častí okrskov:
  D/1 – rozvojový priestor:  Za železnicou 1 

D/2 – rozvojový priestor:  Za železnicou 2 
D/4 – rozvojový priestor:  Za železnicou 4 

 
a následne, v prípade hospodársky významnej investície aj na území nového urbanistického okrsku 
G – Západ, v rámci jeho nových rozvojových územných častí: 
  G/1 – rozvojový priestor:  Západ 1 

G/2 – rozvojový priestor:  Západ 2, 
ktoré predstavujú Priemyselnú zónu – Západ. 

 
Vzhľadom k aktuálnosti aktivovania rozvoja potenciálnych funkčných priestorov Priemyselnej zóny – 
Západ a Priemyselného parku Nitra - Sever, je potrebné pri koordinácii s mestom Nitra zamerať 
pozornosť správnych zložiek obce na  p r í p r a v u  r o z v o j a  p r i e m y s e l n e j  z ó n y  (urbanistický 
okrsok G, rozvojové územné časti G/1, G/2), resp. aj  p r i e m y s e l n é h o  p a r k u   (urbanistický okrsok 
F, rozvojová územná časť F/2), s cieľom uplatnenia funkčno-priestorových regulatívov stanovených 
koncepciou ÚPN obce, s dôrazom na: 
 
- rozvoj vodohospodárskych, energetických a dopravných systémov a zariadení. 
- rozvoj jednotlivých funkčných zložiek  
 
V súvislosti s rozvojom priemyselnej zóny a priemyselného parku je potrebné zabezpečovať aj prípravu 
rozvojových územných častí orientovaných na rozvoj bývania, športu a rekreácie: F/1, A/1, A/2, B/1, D/0 
a D/3. 
 
V prahovom prognóznom horizonte rozvoja obce, ktorý je riešený v doporučene hodnotiacej úrovni na 
stupni územnej prognózy, treba zohľadňovať tieto zásady : 
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- Cieľom rozvoja je priestorová, urbanistická a hospodárska integrácia obce v rámci nitrianskej 
aglomerácie, zabezpečenie vysokého štandardu bývania a vybavenosti, ako aj vytvorenie 
optimálneho priestorového štandardu funkcie športu, rekreácie a cestovného ruchu. Cieľom je ďalej 
optimalizácia polarity výrobno-ekonomickej a obytnej funkcie sídla. 

 
- Rozvoj osídlenia bude aktivovaný v značnej miere očakávanou zvýšenou hospodárskou prosperitou 

aglomerácie. Predpokladaná ponuka nových pracovných príležitostí vyvolá potrebu rozvoja ďalších 
nových plôch pre bývanie. V zmysle koncepcie ÚPN sa bude ďalší rozvoj obce, po vyčerpaní 
zostávajúcich rezerv zastavaného územia obce orientovať na nové plochy vymedzené vo väzbe na 
zastavané územie: 
- v priestore za riekou Nitra, v rámci rozvojových priestorov nových územných častí okrsku A –    
  Centrum:     A/1 – Pasienky (obytná zóna) 

 A/2 – Vrbina (rekreačná zóna) 
  a nového urbanistického okrsku F – Za vodou:  

    F/1 – Korytnické za vodou (obytná a rekreačná zóna)  
 F/2 – Priemyselný park 

-  na západnom okraji zastavaného územia, v rámci rozvojových priestorov nových územných častí  
   okrsku D – Za železnicou: D/3 – Za železnicou 3 (obytná zóna a nový cintorín) 

 
   a v rámci rozvojového priestoru novej územnej časti okrsku   B – Holotka – Diely: 

 B/1 – Diely II. (obytná zóna) 
 

 
Rozvoj jednotlivých aktivít v rámci rozvojových častí uvedených urbanistických okrskov je územne 
pripravovaný v synergii s nadväznou technickou vybavenosťou vodohospodárskych, energetických 
a dopravných systémov a zariadení. Rozhodujúcim je napojenie vnútornej dopravnej sústavy obce na 
nadradenú (súčasnú i navrhovanú) dopravnú sústavu rýchlostných komunikácií a na dopravné 
a technické systémy mesta Nitra.  
 
V neposlednom rade bude dôležité krajinno-estetické a funkčné formovanie potenciálnej hlavnej 
rekreačnej, oddychovej zóny Nitra, pri súbežnej navrhovanej reanimácii a revitalizácii hlavnej prírodnej 
kompozičnej osi obce, ktorú predstavuje rieka Nitra..  
 
 
4.2. Limity rozvoja 
 
Vo vzťahu k uvažovaným rozvojovým trendom obce (prechodne stagnačný, optimálne rozvojový, 
progresívne rozvojový) koncepcia ÚPN obce preukazuje reálnosť ich možného naplnenia v daných 
územných podmienkach.  
 
V prechodne stagnačnom a optimálne rozvojovom trende (resp. plánovacom horizonte) sú hlavnými 
limitujúcimi faktormi územného rozvoja rekonštrukcia, dobudovanie a ďalší plošný rozvoj integrovanej 
sústavy systémov technickej infraštruktúry – prioritne zásobovania pitnou vodou, odvádzania a čistenia 
odpadových vôd, dobudovanie energetických systémov a dopravnej sústavy obce. Dôležitým limitom je 
ohraničený využiteľný potenciál územia a jeho zdrojov, disponibilita jestvujúcich a nových plôch pre 
rozvoj bývania, vybavenosti, výroby a obchodu, hlavne v priestoroch súčasných a navrhovaných 
rozvojových častí urbanistických okrskov: A, B, C, D / rozvojové priestory pre bývanie: A/0 – 
Radošínska, Počašie I., Počašie II., Centrum, B/0 – Holotka, Diely I., C/0 – Kajsa I., Kajsa II., Kajsa III., 
Kajsa IV., / rozvojové priestory pre výrobno-obchodné aktivity: D/1 – Za železnicou 1, D/2 – Za 
železnicou 2, D/4 – Za železnicou 4, G/1 – Západ 1 a G/2 – Západ 2. 
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V súvislosti s rozvojom výroby v okrsku G bude potrebné vybudovať samostatný vodovod (II. tlakové 
pásmo vodovodu Lužianky) napojený na prívod SKV Jelka – Galanta – Nitra DN 700. 
Okrsok bude potrebné zásobovať novými STL plynovodnými vetvami. Zdrojom plynu bude nová VTL 
RS, napojená novou VTL prípojkou na jestvujúci plynovod VTL 100-25. RS sa umiestni vedľa 
Hlohovskej cesty. 
 
Zvýšené energetické požiadavky pre intenzifikáciu rozvoja súčasného domového fondu sa budú 
realizovať z jestvujúcej distribučnej siete v dotknutom okrsku. 
Potreba elektriky pre výstavbu na nezastavanom území sa bude realizovať z priľahlých vonkajších VN 
liniek a nových samostatných káblových vývodov VN z novej transformovne TS 110/22kV pričom 
vlastné územie určené pre zástavbu bude kabelizované tak, aby jednotlivé transformačné stanice boli 
napojené slučkovaním, z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti zásobovania elektrikou. Nová výstavba 
vyvolá v niektorých prípadoch potrebu zakáblovania a prekládky jestvujúcich VN liniek.  
 
 
V progresívnom rozvojovom trende (resp. prognóznom horizonte) sú limitujúcimi faktormi: ohraničený 
využiteľný potenciál územia a jeho zdrojov, disponibilita jestvujúcich a nových plôch pre rozvoj bývania, 
vybavenosti, rekreácie a cestovného ruchu, výroby a obchodu, hlavne v priestoroch navrhovaných 
rozvojových častí urbanistických okrskov: A, B, D, F / rozvojové priestory pre bývanie: A/1 – Pasienky, 
B/1 – Diely II., D/3 – Kapitulské, F/1 – Korytnické za vodou, rozvojové priestory pre rekreáciu: A/2 – 
Vrbina, F/1 – Korytnické za vodou, rozvojové priestory  pre priemyselný park: F/2 – Priemyselný park. 
 
Navrhovaná rekonštrukcia kapacitne nevyhovujúceho potrubia v úseku pod železničným mostom, 
rozšírenie rozvodnej siete na ľavom brehu rieky Nitra zabezpečí dodávku pitnej vody pre potreby 
progresívneho rozvoja územia a navrhovanej obytnej, relaxačno-športovej zástavby (Pasienky, Za 
vodou)  na ľavom brehu rieky Nitra. 
Zásobovanie pitnou vodou bude potrebné podporiť tiež vybudovaním prívodu vody do obce 
z navrhovaného prepojenia vodojemov Mlynárce a Lupka, trasovaným na ľavom brehu rieky Nitra 
s následným prepojením do celoobecného vodovodu v mieste navrhovaného premostenia cez rieku 
Nitra. 
 
Odvádzanie splaškových vôd z územia na pravom brehu rieky Nitry je podmienené realizáciou 
navrhovanej verejnej kanalizačnej siete s napojením do verejnej kanalizácie mesta Nitra, do zberača D 
na Bratislavskej ceste (obec, priemysel a výroba v okrsku D a G) 
Odvádzanie splaškových vôd z navrhovanej zástavby na ľavom brehu rieky Nitra bude potrebné 
realizovať navrhovanou tlakovou kanalizáciou do tlakovej kanalizácie pripravovanej v rámci realizácie 
PP Nitra – Sever. 
 
Pri uplatnení predpokladaného nárastu hodinovej spotreby plynu pre progresívny trend, nebude 
jestvujúca RS 3000 kapacitne vyhovovať. Pre zásobovanie rozvojových územných častí na pravej 
strane rieky Nitra bude potrebné vybudovať dve nové VTL RS, resp. variantne prepojenie všetkých 
štyroch jestvujúcich RS. 
Pre zásobovanie rozvojových územných častí na ľavej strane rieky Nitra, vrátane priemyselného parku 
bude potrebné vybudovať novú VTL RS s napojením na preložku plynovodu VTL 300-25. Trasu VTL 
plynovodu bude potrebné preložiť do novej polohy, v súlade s urbanistickou koncepciou celého 
priestoru ľavej strany rieky Nitra.  
 
Tieto  faktory  obmedzujú  možné  výhľadové  zvýšenie  veľkosti  obce  na  približne 5 450 až 5 700 
obyvateľov. Zvýšenie je v súlade s predpokladom demografického prognostického vývoja obce podľa 
progresívne rozvojového trendu a reprezentuje jeho prahovú únosnosť. 
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4.3. Funkčné využitie 
 
4.3.1. Charakteristika východísk 
 
Katastrálne územie obce je v zmysle priestorovej organizácie ÚPN obce rozčlenené na ťažiskové 
územie obce a priľahlé záujmové územie obce. Ťažiskové územie = zastavané územie obce, 
predstavuje urbanizáciou premenenú krajinu, pod sústavným vplyvom civilizačných faktorov. Ťažiskové 
územie tvoria dve základné funkčné zóny:  
 
Zmiešané územie, s prevahou funkcie bývania tvorí súvislý pás osídlenia v priestore medzi vodnými 
tokmi Nitry, Radošinky a železničnou traťou (úsek: Nitra – Lužianky – Čakajovce) a priestor 
v severozápadnej polohe od železničnej trate (úsek: Lužianky – Zbehy). V zmysle priestorovej 
organizácie sa jedná o súčasné územné časti okrskov: A, B, C. 
Súčasťou zmiešaného územia sú plochy bývania, rekreácie, športu, občianskej vybavenosti a plochy 
malých a stredných výrobných prevádzok a skladov. 
Prevládajúcu funkciu bývania reprezentuje prevažne štruktúra rodinnej nízkopodlažnej zástavby. 
Občianska vybavenosť, malé a stredné výrobné a skladové prevádzky sú sústredené prevažne pozdĺž 
Rastislavovej ulice a v centrálnej časti – jadre obce. 
Rekreácia a šport sú zastúpené v areáloch ZŠ + MŠ a futbalového ihriska, v rámci formujúceho sa 
rekreačného územia obce pozdĺž vodných tokov Nitry a Radošinky, v rámci obytných plôch obce vo 
forme oddychových a relaxačných plôch, rekreačných domov a záhradkárskych chatiek. 

 
Výrobno-skladové územie sa vyvinulo na západnom okraji obce, v  priestore medzi železničnou traťou a 
cestou II/513 (Hlohovská ul.) s ťažiskom v južnej časti katastra. V zmysle priestorovej organizácie ÚPN 
obce sa jedná o súčasné územné časti okrsku D. 
Výrobné zariadenia situované zväčša mimo zmiešaného územia sú sústredené v areáloch pri 
železničnej trati, pri Hlohovskej ceste, pri Vinárskej a Korytovskej ulici. Súčasťou výrobného územia je 
aj izolovaný, samostatný urbanizovaný celok v západnej časti katastra - poľnohospodársky výrobný 
areál s vodnou nádržou Korytník (súčasná územná časť okrsku E). 
 
Východnú i západnú časť katastra obce, vo väzbe na ťažiskové územie, tvorí priľahlé záujmové územie, 
ktoré predstavuje rozvojom čiastočne premenenú krajinu, s prevahou prírodných prvkov s potenciálnymi 
rozvojovými tendenciami: 
-  poľnohospodársky intenzívne využívané územie – poľnohospodárska pôda: 

- východne od Radošinky a rieky Nitry (Horné lúky, Dolné lúky, Pasienky, Kapitulské, Korytnické 
za vodou, Kajsanské lúky), 

- západne od hranice zastavaného územia obce (Pri Holotke, Diely, Vinohrady, Dolné kopanice, 
Pri tehelni, Kapitulské, Korytnícke ...)  

-  vodné toky – rieka Nitra, potok Radošinka,  
-  občasné vodné toky – Kajsiansky kanál, Kynecký potok, Jelšina, prítok Dobrotky  
-  nelesná drevinová vegetácia (NDV) v poľnohospodárskej krajine, 
-  plochy a zariadenia dopravného a technického vybavenia. 
 
 
4.3.2. Návrh funkčného využitia územia obce 
 
Funkčné využitie zastavaného územia obce bude aj v budúcnosti prioritne zamerané na rozvoj bývania 
s dominatným zastúpením rodinných domov, na rozvoj štruktúr vybavenosti, rekreácie a cestovného 
ruchu a na hospodárske aktivity.  
 
V najbližšom plánovacom horizonte rozvoja (optimálny rozvojový trend) pôjde o zabezpečenie 
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reštrukturalizácie a intenzifikácie využitia jestvujúcich funkčných plôch ale aj o ich predpokladané 
výrazné rozšírenie (nový urbanistický okrsok G – Západ). Dosiahne sa tým optimálne využitie potenciálu 
doteraz zastavaného územia, ako aj nadväzného územia katastra. 
 
Bývanie vidieckeho a prímestského charakteru sa môže rozvíjať formou nových rodinných domov, 
formou rekonštrukcie, modernizácie a celkovej revitalizácie súčasného bytového fondu (nové podkrovné 
byty, prístavby, nadstavby), predovšetkým v rámci rozvojových priestorov súčasných územných častí 
okrskov A – Centrum, B – Holotka - Diely, C – Kajsa: 

A/0 – rozvojové priestory:  Radošínska, Počašie I., Počašie II., Centrum 
B/0 – rozvojové priestory:  Holotka, Diely I. 
C/0 – rozvojové priestory:  Kajsa I., Kajsa II., Kajsa III., Kajsa IV. 

  
Prognózne je možné takéto formy bývania rozvíjať v rámci rozvojových priestorov súčasných územných 
častí okrskov A, B, C, využitím zostávajúcich rezerv súčasného zastavaného územia obce a v 
potenciálnych rozvojových priestoroch nových územných častí urbanistických okrskov A, B, D a F:  

A/1 – rozvojový priestor:  Pasienky 
B/1 – rozvojový priestor:  Diely II. 
D/3 – rozvojový priestor:  Kapitulské (Za železnicou 3) 
F/1 – rozvojový priestor:  Korytnické za vodou 

 
Vo vymedzených polyfunkčných priestoroch obce (priestory vo väzbe na Rastislavovu ul. a jadro obce – 
urbanistické okrsky A, B, C) je možné plochy bývania integrovať s vhodnými druhmi vybavenosti vo 
forme nezávadných služieb, obchodných a iných podnikateľských aktivít (potrebné riešiť na zonálnej 
úrovni). 
 
Občiansku vybavenosť obchodného, kultúrneho, sociálneho charakteru a nevýrobných služieb 
obecného významu je možné rozvíjať optimálne v okrsku A – Centrum. Občiansku vybavenosť, 
obchodného a obslužného charakteru, obecného a vyššieho významu je možné prognózne rozvíjať v 
okrsku F – Za vodou, v uzlových bodoch budúceho dopravného systému. Okrskovú vybavenosť je 
možné budovať vo všetkých okrskoch, v optimálnom vzťahu k štruktúre vybavenosti obce. 
 
Ďalšie rozšírenie cintorínov je možné orientovať na vymedzené rezervné plochy južne od jestvujúceho 
cintorína v okrsku C – Kajsa. Pred vyčerpaním kapacity cintorínov bude potrebné založiť nový cintorín 
s kompletnou vybavenosťou v lokalite Kapitulské na západnom okraji sídla - nová územná časť 
urbanistického okrsku D – D/3 - Za železnicou 3.  
 
Rozvoj športu a rekreácie v plánovacom horizonte bude orientovaný do priestoru športovo-relaxačného 
areálu pri školách na Sasinkovej ulici, do priestoru medzi železničnou vlečkou Víno Nitra a.s. a 
železničnou traťou Lužianky – Nitra, príp. aj do priestoru vodnej nádrže Korytník. 
V prognóznom horizonte je možné rozvoj športu a rekreácie realizovať v lokalite Vrbina - nová územná 
časť urbanistického okrsku A – A/2 – Vrbina, +v novej územnej časti urbanistického okrsku F – F/1 – Za 
vodou a v celom medzihrádzovom priestore Nitry a Radošinky s cieľom vytvorenia hlavnej rekreačnej 
zóny Nitra.  
 
Výrobu náročnú na plochy a dopravné zaťaženie je možné naďalej lokalizovať a kvalitatívne 
technologicky a priestorovo dotvárať prioritne v okrsku D – Za železnicou, v juhozápadnej polohe obce, 
kde je možné vytvárať aj nové funkčné areály pre podnikateľské výrobno-obchodné aktivity v rámci 
nových rozvojových územných častí okrsku:  

D/1 – rozvojový priestor:  Za železnicou 1 
D/2 – rozvojový priestor:  Za železnicou 2 
D/4 – rozvojový priestor:  Za železnicou 4 
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a následne, v prípade hospodársky významnej investície aj na území nového urbanistického okrsku G – 
Západ, v rámci jeho nových rozvojových územných častí: 

G/1 – rozvojový priestor:  Západ 1 
G/2 – rozvojový priestor:  Západ 2, ktoré predstavujú navrhovanú Priemyselnú zónu – Západ. 
 

Pre rozvoj priemyselného parku celoštátneho až medzinárodného významu je rezervovaný priestor za 
riekou Nitra, v rámci novej rozvojovej územnej časti nového urbanistického okrsku F – Za vodou: 

F/2 – rozvojový priestor:  Priemyselný park 
 

Malé, hygienicky nezávadné výrobne, dielne, obchody a komerčné aktivity je možné umiestňovať aj vo 
vymedzených polyfunkčných priestoroch okrskov A, B, C.  
 
V prognóznom horizonte rozvoja (resp. progresívnom rozvojovom trende) sa ďalším rozšírením 
zastavaného územia mesta dosiahne hranica optimálneho až prahového využitia potenciálu celého 
priestoru obce. 
 
Osobitnú pozornosť si zaslúži potreba revitalizácie poľnohospodárskej výroby vo vzťahu k nárokom na 
komplexnú ekostabilizáciu krajinného prostredia obce. 
 
 
4.4. Priestorové usporiadanie 
 
4.4.1. Charakteristika východísk 
 
Územie obce Lužianky, vymedzené hranicou katastra obce siaha na severe po spoločnú hranicu s k.ú. 
obce Zbehy, na juhu a východe po hranicu s k.ú. mesta Nitra a na západe s k.ú. Lehota. 
Obec Lužianky je súčasťou pásového osídlenia, ktoré predstavuje - nitriansky pás pozdĺž rieky Nitry: 
Topoľčany – Nitra – Šurany – Nové Zámky – Komárno.  
Súvislý pás osídlenia v priestore medzi riekou Nitra a železničnou traťou Nitra – Lužianky – Zbehy sa 
postupne vyvinul z dvoch pôvodne samostatných obcí - Šarlužky a Kajsa.  
Dominujúca ulicová zástavba po oboch stranách Rastislavovej ulice (cesta III/51315) s pozemkami 
rodinných domov pôvodne siahajúcimi po Radošinku a Nitru - východne a po železničnú trať - západne 
od cesty sa postupným členením pozemkov vyvíja na kompaktný pás osídlenia.    
 
Centrálna, historicky najstaršia časť obce – jadro obce sa nachádza južne od sútoku Radošinky a Nitry, 
kde je orientovaná aj prevažná časť občianskej vybavenosti obce. Jadro obce a ani žiadna jej časť nie 
sú pamiatkovo chránené. Špecifickú územnú časť obce predstavuje archeologická lokalita – nálezisko 
pravekého sídliska v lokalite Korytovská a Korytovská za vodou.  
 
Územie západne od železničnej trate sa postupne urbanizovalo rozvojom priemyselnej výroby a skladov 
vo väzbe na železnižnú trať a tiež rozvojom špecializovaných poľnohospodárskych areálov vo väzbe na 
Hlohovskú cestu (cesta II/513), Vinársku a Korytovskú ulicu (izolovaný poľnohospodársky areál 
Korytník), s ťažiskom v južnej časti katastra.  
 
Urbanizované územie predstavujue v zmysle priestorovej organizácie obce – ťažiskové územie obce, 
ktoré tvoria súčasné územné časti urbanistických okrskov: A/0, B/0, C/0, D/0, E/0. 
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Okrem priestorových daností vyplývajúcich z historického vývoja obce sú pre koncepciu priestorového 
usporiadania obce určujúce východiská vyplývajúce z predikcie nadradenej ÚPD (KURS 2001, ÚPN 
VÚC Nitriansky kraj – zmeny a doplnky 2003): 
 

- postavenie obce v rámci nitrianskeho ťažiska osídlenia, v jeho jadrovom pásme;  
- poloha v priestore celoštátnych a nadregionálnych rozvojových osí:  

/ ponitrianskej  rozvojovej  osi  druhého stupňa: Trenčín – Bánovce nad Bebravou –  Topoľčany 
– Nitra –  Nové Zámky – Komárno,   

 / nitriansko - pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa: Trnava – Nitra – Zlaté Moravce – Žiar 
nad   Hronom – Zvolen;  

- lokalizácie priemyselného parku celoštátneho až medzinárodného významu: Nitra – Sever na 
rozhraní k.ú. mesta Nitra a obce Lužianky;  

- vedenie nadradených dopravných koridorov územím obce: 
/ severozápadný obchvat Nitry – rýchlostná komunikácia R/64  

 / rýchlostná komunikácia vedená od diaľnice D1 na hraničný priechod v Komárne.  
 
 
 
4.4.2. Návrh priestorového usporiadania územia obce 
 
Navrhovaná koncepcia priestorového usporiadania územia obce rešpektuje postavenia obce Lužianky 
v rámci jadrového pásma nitrianskeho ťažiska osídlenia celoštátneho významu, akceptuje územné 
vzťahy a začlenenia obce v predikcii nadradenej ÚPD, vytvára predpoklady pre rozvoj osídlenia v 
celoštátnych a nadregionálnych rozvojových osiach s dôrazom na preferovanie funkčno-priestorových 
väzieb vo vzťahu ku krajskému mestu Nitra.  
 
Územný rozvoj obce je orientovaný prioritne v priestore ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, 
prechádzajúcej územím obce v severo-južnom smere a vo väzbe na nitriansko - pohronskú rozvojovú 
os prvého stupňa, tangujúcu územie obce v západo-východnom smere. Rozvoj obce je navrhovaný:  

- v priestore západne od hlavnej prírodnej kompozičnej osi obce – rieky Nitra, vo väzbe na 
hlavnú komunikačnú kompozičnú os – Rastislavovu ulicu, v rámci súčasného zastavaného 
územia a následne aj v jeho okrajových polohách, v juho-západnej časti katastra (urbanistické 
okrsky: D – Za železnicou a G – Západ); 

- pri uplatnení progresívneho rozvojového trendu aj v priestore východne od rieky Nitra, v rámci 
nového urbanistického okrsku F – Za vodou, vo väzbe na formujúce sa vedľajšie kompozičné 
rozvojové osi:  

o východo-západnú rozvojovú os – v predĺžení Korytovskej ulice, s možnosťou jej 
prepojenia na Dražovce, 

o východo-západnú rozvojovú os – v predĺžení Vinárskej ulice, 
o severo-južnú rozvojovú os – v predĺžení Nejedlého ulice. 

 
Priestory kríženia severo-južných a východo-západných rozvojových osí obce poskytujú v spolu-
pôsobení so súčasným jadrom obce možnosť postupného vytvorenia systému vzájomne prepojených 
špecifických ťažiskových pólov vybavenosti obecného i vyššieho významu, v optimálnom vzťahu 
k obytným i výrobným priestorom obce. 
 
Koncepcia akceptuje lokalizáciu Priemyselnej zóny – Západ a priemyselného parku celoštátneho až 
medzinárodného významu Nitra – Sever na území obce, rezervovaním priestorov pre ich možnú 
realizáciu. Zároveň však reaguje na na tento významný potenciálny rozvojový impulz:  

-  stanovením zásad rozvoja priemyselnej zóny a priemyselného parku na území obce; 
- komponovaním prechodových – preväzujúcich článkov medzi súčasným zastavaným územím 
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obce a priestorom priemyselného parku, ktoré predstavujú funkčné plochy bývania, športu, 
rekreácie, občianskej vybavenosti a izolačnej zelene, využívajúc pritom priestor hlavnej 
prírodnej kompozičnej osi obce – rieku Nitra;  

- prípravou ďalších možných rozvojových priestorov pre bývanie na ľavom brehu rieky Nitra, 
v súvislosti s očakávanou zvýšenou ponukou pracovných príležitostí a zvýšeným záujmom 
o rozvoj bývania na území obce; 

- návrhom rozvoja technického vybavenia a dopravných systémov (cestná, železničná, pešia 
a cyklistická doprava). 

 
ÚPN obce zhodnotil a optimalizoval navrhované nadradené dopravné koridory na území obce, na 
základe vymedzeného územného potenciálu katastrálneho územia obce Lužianky, pri zohľadnení 
predpokladaných rozvojových zámerov obce: 

- severozápadný obchvat mesta Nitra – rýchlostná komunikácia R/64, s napojením na križovatku 
s R1 pri Lehote je vedený v zmysle 1. variantu na západnom okraji obce Lužianky a severne od 
obcí Zbehy a Čakajovce, v polohe rešpektujúcej zastavané územia dotknutých obcí; 

- rýchlostná komunikácia vedená od diaľnice D1 severne od Hlohovca, v smere Nitra – Komárno 
– MR, je napojená na navrhovanú trasu cesty R/64 v lokalite Krvavé šenky, mimo k. ú. obce; 
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  5.   K U L T Ú R N O - H I S T O R I C K É  D E D IČS T V O  
   
   

 
 
5.1. Kultúrno-historická charakteristika 
 
Najstaršie doteraz známe archeologické nálezy priamo z chotára dnešných Lužianok sú už z počiatkov 
mladšej doby kamennej (neolit – pred 6 000 až 5 000 rokmi) a pochádzajú z kultúry ľudu s lineárnou 
keramikou. Ich význam ďaleko prevyšujú o čosi mladšie neskoroneolitické až včasnoeneolitické nálezy, 
vývojovo sa radiace do okruhu stredoeurópsky rozšírenej lendelskej kultúry z neskorej doby kamennej 
(pred 3 200 – 1 900 rokmi), ktoré pre dovtedy neznáme svojrázne odlišnosti boli povýšené na jednu zo 
samostatných skupín tejto civilizácie pod názvom  l u ž i a n s k a   s k u p i n a  zo 4. tisícročia pred 
Kristom. Pôvodcami a nositeľmi kultúry lužianskej skupiny boli pravekí roľníci, lovci a hrnčiari. Ich 
výnimočná tenkostenná keramika – lužianska keramika patrí k najdokonalejším výtvorom 
neskoroneolitických populácií. Priestor pravekej osady na území dnešných Lužianok (chotárna časť 
Korytovská a Korytovská za vodou), bol zrejme i po zániku tejto civilizácie  nepretržite osídlený 
aj v nasledujúcich tisícročiach až do historických čias.  
 
Po zániku neolitickej civilizácie lužianskej skupiny  je v pravekom osídlení chotára dnešných Lužianok 
medzera až do staršej doby bronzovej (v rokoch 2300 – 1600 pred Kr.), z ktorej je v tunajších nálezoch 
pri regulácii rieky Nitry doložená jej najstaršia tzv. Nitrianska kultúra.  
Po nositeľoch tzv. nitrianskej kultúry tu boli a sú aj nálezmi z Lužianok doložené viaceré kultúry mladšej 
fázy staršej doby bronzovej v druhom tisícročí pred Kr.– maďarovská kultúra, únetická kultúra 
a karpatská mohylová kultúra, najmä svojimi zmiešanými miestnymi horizontmi úneticko-nitrianskym 
a úneticko-maďarovským. V mladšej dobe bronzovej (13. – 7. storočie pred Kr.) žili v našom priestore 
a sú i nálezom z Lužianok doložení nositelia lužickej kultúry, ktorí tu pretrvali do staršej doby železnej 
(halštat, 6.– 3. storočie pred Kr.), keď ich od polovice 3. storočia pred Kr. začali nahrádzať Kelti - prvé  
z antických prameňov po mene známe etnikum na našom území. 
V závere 5. a na začiatku 6. storočia po Kr., prišli Slovania. O ich prítomnosti svedčia nálezy z Nitry 
a okolia, ojedinelo aj z územia dnešných Lužianok. 
 
Vo veľkomoravskom období sa územie obce nachádzalo na severozápadnom okraji vonkajšieho areálu 
starej Nitry ako kniežacieho sídla. Najstarší známy zápis názvu obce z počiatku 12. storočia sa 
zachoval v tzv. zoborskej listine z roku 1113, keď sa pri vymenúvaní majetkov benediktínskeho kláštora 
na Zobore spomínajú dnešné Lužianky ako dedina SORLOU, hraničiaca s pozemkami benediktínov.    
V 13. storočí sa dedina natoľko zmohla a rozrástla, že sa rozdelila na dve časti. Listina z roku 1298 
spomína osadu KYS SARLO, teda Malé Šarluhy čiže Šarlužky, z čoho vyplýva, že už jestvovala 
i dedina Nagy Sarló čiže Veľké Šarluhy, či len Šarluhy. Podľa listiny Karola Roberta z roku 1326 sa 
obec stala majetkom Nitrianskej sídelnej kapituly.V 16. storočí sa vlastníkom dediny Šarluhy stalo 
Ostrihomské arcibiskupstvo a popri ňom postupne aj viaceré zemianske rody. 
Najstarší písomný záznam o obci Kajsa (Kaysza) v majetku Nitrianskeho biskupstva je z roku 1582, 
To zodpovedá predpokladu, že pôvodným majiteľom bol asi zoborský kláštor, ktorého všetky majetky po 
jeho zániku v 15. storočí prevzalo biskupstvo. V nasledujúcich storočiach sa medzi spoluvlastníkov 
Kajsy dostali aj iné cirkevné inštitúcie ako Nitrianska kapitula a Ostrihomské arcibiskupstvo, ale aj 
zemianske rody. 
Najstarší písomný údaj o Korytove (Tekenyos) poznáme z roku 1582, keď patril k Dražovciam, ako 
majer Nitrianskeho biskupstva.  
 
Významnou udalosťou histórie obce bolo v roku 1897 úradné zlúčenie oboch dovtedy samostatných 
obcí Šarlužiek a Kajsy do jednej spoločnej obce „ŠARLUŽKY - KAJSA“, alebo „Sarló-Kajsza“ vo 
vtedajšom oficiálnom znení. Delila sa na miestne časti Šarlužky, Kajsa, Korytov a mala chotárne časti 
Diely, Holotka a Výražka. Novo zlúčená obec mala podľa sčítania v roku 1900, 906 obyvateľov. Po 
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vzniku Československa sa obec rozrástla na 1254 obyvateľov v roku 1921, 1593 obyvateľov v roku 
1930. Pri sčítaní ľudu v roku 1940 za Slovenského štátu mala obec 1844 obyvateľov.  
Život v obci je úzko spätý so železnicou a železničnou stanicou. Železničná stanica Zbehy s pôvodným 
názvom „Uzbégh“ bola otvorená v máji roku 1881, kedy spoločnosť štátnych dráh rozšírila svoje trate 
o trať Nitra – Topoľčany. Význam stanice stúpal otváraním ďalších tratí: Nitra – Zbehy – Frašták 
(Hlohovec) – Leopoldov (1897-98), Nitra – Zbehy – Radošina (1909), čo malo vplyv aj na rozvoj obce. 
Po vyhlásení Československej republiky v roku 1918 bol zmenený názov stanice Uzbégh na „ZBEHY“ 
V roku 1938 bola otvorená premávka na trati Zbehy – Zlaté Moravce. 
 
K významným zmenám v živote obce došlo v roku 1948. Pri celoštátnom poslovenčovaní 
neslovenských názvov obcí úradne zmenili názov Šarlužiek-Kajsy na „LUŽIANKY“. Súčasne upravili 
i názvy okolitých železničných staníc tak, že z doterajšej stanice Zbehy sa stala stanica Lužianky, 
zástavku Šarlužky-Kajsa premenovali na zástavku Mlynárce a doterajšiu stanicu Dvor Oder premenovali 
na stanicu Zbehy.  
 
Rozvoj samostatnej obce Lužianky sa ukončil v roku 1975, keď od 1. 1. 1976 bola pripojená k mestu 
Nitra, ako miestne časti Lužianky a Kajsa. Na verejnom zhromaždení 2. 1. 1993 odhlasovali obyvatelia 
miestnych častí Lužianky a Kajsa nutnosť odtrhnutia sa od mesta Nitry. Na ich petíciu primátor Nitry 
nariadil vykonať v dotknutých miestnych častiach 12. – 13. marca  1993 referendum, v ktorom 56,4 % 
obyvateľov  94 % väčšinou rozhodlo o obnovení samosprávnej obce Lužianky. Výsledok referenda 
potvrdila Národná rada Slovenskej republiky s platnosťou od  1. 7. 1993.  
 
Podrobnejšia charakteristika bola spracovaná v rámci I. etapy ÚPN obce, Prieskumy a rozbory, kap. 
2.4. Prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnôt.  
 
 
 
5.2.  Archeologická lokalita / Objavenie lužianskej kultúrnej skupiny  
 
Pojem „lužianska skupina“ bol až do polovice 20. storočia v archeológii neznámy a dovtedajšie 
ojedinelé nálezy, ktoré dnes už radíme do nej, sa predtým  pripisovali iným kultúram (lendelskej a tzv. 
druhej potisianskej. K obratu došlo až po decembri  1941, keď pri pokračujúcej regulácii a vyrovnávaní  
meandrov rieky Nitry narušili robotníci Ponitrianskeho regulačného družstva praveké sídlisko pri 
zemných prácach na riečnom kilometri 101 - 102 v chotárnej časti nazývanej „Tekenešská“ 
(=Korytovská) a „Tekenešská (=Korytovská) za vodou“, pričom došlo aj ku zničeniu mnohých predmetov 
a strate dôležitých polohových údajov. Po záchrane zvyškov zozbieraných amatérskym archeológom   
K. Andelom a ohlásení objavu na Štátny archeologický ústav v Martine vykonal tu jeho pracovník 
Alexander  Radič pod vedením riaditeľa ústavu Vojtecha Budinského-Kričku v dňoch 8. septembra až  
1. októbra 1942 núdzový záchranný výskum časti náleziska priamo ohrozenej výstavbou. Nedostatkom 
tohto výskumu bolo, že pre krátkosť času a rýchly postup stavebných prác, nálezy nestihli dostatočne 
zamerať, riadne zdokumentovať a vyťažiť. Odkryli 6 hrobov a 7 kultúrnych jám, sčasti poškodených 
zemnými prácami, ktoré obsahovali hmotné doklady kontinuálneho osídlenia lokality vo viacerých 
epochách až po slovanské obdobie. Stavbári potom pri pokračujúcej regulácii rieky Nitry prekryli časť 
lokality objaveného pravekého osídlenia novým riečnym korytom a jeho pravobrežnou ochrannou 
hrádzou. 
 
Nedostatky záchranného výskumu z roku 1942 sa po štrnástich rokoch pokúsili napraviť revízne 
archeologické vykopávky v roku 1956, pri ktorých sa  podarilo spresniť a doplniť dovtedajšie poznatky 
o nálezisku. V priebehu šiestich týždňov od 18. apríla do konca mája 1956 ich uskutočnili pracovníci 
Archeologického ústavu SAV v Nitre Bohuslav Novotný a Alexander Rajnič. Za pomoci siedmich 
robotníkov odkryli medzi riekou Nitrou a jej hrádzou 4 - 7 m široký, 40 – 60 cm hlboký pás inundačnej 
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terasy o celkovej ploche 360 m2, ktorý začínal vo vzdialenosti 198 m od pevne ukotveného železného 
stĺpa na hrádzi pri poľnej ceste ku bývalému drevenému mostu (už predtým strhnutému rozvodnenou 
riekou) a tiahol sa v dĺžke 90 m rovnobežne s hrádzou, ku ktorej sa z bezpečnostných dôvodov 
nepriblížil viac ako na 2 m. Časť pravekej osady je i pod dnešnou hrádzou a za ňou zasahuje až do 
súčasných polí a záhrad. V budúcnosti preto bude potrebný dohľad na všetky výkopové  práce v tomto 
priestore, aby sa nepremeškala žiadna príležitosť na upresnenie okrajov pravekého osídlenia a získanie 
ďalších možných nálezov z priestoru doteraz archeologicky neprebádaného! Na dnešný ľavý breh rieky 
Nitry praveká lokalita pravdepodobne už nepresahuje. (viď grafická príloha: Archeologická lokalita – 
Lužianky). V sonde sa našlo 31 archeologických objektov (11 hrobov, 18 kultúrnych jám, 2 ohniská), 
z ktorých 8 – 12 bolo lužianskych, 2 boli z iných neolitických kultúrnych skupín, 10 patrilo k mladším 
obdobiam a 7 neobsahovalo nálezy.  
 
Všetok vtedy dostupný materiál lužianskej skupiny, získaný z týchto, ale i z iných a starších nálezísk, 
v nasledujúcich rokoch identifikoval, vyhodnotil, zatriedil, celú kultúrnu skupinu pomenoval a v odbornej 
tlači zverejnil B. Novotný, neskorší  profesor archeológie na Komenského univerzite v Bratislave. 
 
 
 
5.3.  Podmienky legislatívnej ochrany archeologických lokalít a nálezov  

 
Na území katastra obce Lužianky sú Archeologickým ústavom SAV v Nitre evidované sídliská 
a pohrebiská z doby bronzovej, laténskej a stredoveku. Je preto pravdepodobné, že stavebnou 
činnosťou príde k narušeniu archeologických nálezísk.  
 
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (§ 127 a 138) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu je 
potrebné, aby v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi boli splnené 
nasledovné podmienky: 
 

- vyžiadať  od Pamiatkového úradu SR v každom stupni územného a stavebného konania 
rozhodnutie ku každej pripravovanej stavebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácií, 
bytová výstavba, atď.) 
/ podmienkou pre vydanie stavebného povolenia môže byť v odôvodnených prípadoch    
  požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu; 

- písomne oznámiť Archeologickému ústavu SAV s dostatočným predstihom začiatok zem. prác; 
- postup stavebných prác koordinovať s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, z dôvodu 

prípadnej identifikácie archeologického náleziska; 
- v odôvodnených prípadoch zabezpečiť realizáciu záchranného archeologického výskumu; 
- rešpektovať aj objekty s pamiatkovými hodnotami nezapísané v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu a zvážiť vytvorenie Evidencie pamätihodností obce (na takto chránené 
objekty sa vzťahuje podpora EÚ v rámci programov ochrany kultúrneho dedičstva 
a regionálneho rozvoja). 

 
Najvýznamnejšiu evidovanú archeologickú lokalitu na území obce predstavuje nálezisko pravekého 
sídliska v časti „Korytovská“ a „Korytovská za vodou“. Predmetná archeologická lokalita bola v koncepcii 
ÚPN obce Lužianky rešpektovaná, v jej ochrannom pásme nie je orientovaný žiadny územný rozvoj 
obce (viď Grafická časť ÚPN obce). 
 
V následných etapách s pracovania územnoplánovacej dokumentácie obce je potrebné v spolupráci s 
Archeologickým ústavom SAV v Nitre a Krajským Pamiatkovým úradom Nitra, zhodnotiť možnosti 
začlenenia archeologickej lokality do trás s náučnopoznávacím charakterom. 
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  6.   D E M O G R A F I A  
   

 
 
6.1. Úvod 
 
6.1.1.  Krátka charakteristika obyvateľstva 
 
V poslednom sčítaní žilo v obci 2 477 obyvateľov. Z toho bolo 1221 mužov a  1256 žien, čo predstavuje 
pomer 1000 žien ku 972 mužom. Dominantná národnosť je slovenská (98,26%), rovnako i materinský 
jazyk (97,58%). Takisto v náboženskom vyznaní je dominantné rímskokatolícke vierovyznanie 
(90,92%). Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania žije v obci najviac obyvateľov s ukončenou základnou 
školou (26,73%) a učilišťom (23%).  
Ekonomické orientácia obyvateľstva je na priemysel (23,16% z celkového počtu ekonomicky aktívnych) 
a obchod (14,57% z EA).  
 
6.1.2.  Demografický potenciál 
 
Populačný potenciál bol podrobený vedeckej analýze v regióne Nitra v práci Š. Poláčika (1980). 
V časopriestorovom rozmere bol tento faktor sledovaný pomocou trendov za obdobie 1869 – 1974, 
pričom funkčné hodnoty boli prezentované za extrapolované stavy rokov 1840, 1850 a 1980, 1985. 
Štvrtý stupeň trendu načrtával dve hlavné rozvojové historické osi: Nitra – Zlaté Moravce a Nitra – 
Topoľčany. V tom istom časovom rade boli Lužianky zaradené medzi obce, ktoré rastom populácie 
vynikali hlavne v rokoch 1961 – 1970. Dynamickejšia skupina bola už len miest Nitra, Zlaté Moravce 
a obcí Čierne Kľačany a Vinodol.  
Priority potenciálu je možné optimálne kvantifikovať, študovať a zoradiť  podľa práce  Poláčik, Š – 
Oťaheľ, J. (1983). Práca (Oťaheľ, J. – Poláčik, Š. (1987)) s rovnakou metodikou bola aj metodickým 
podkladom práce KURS 2001.  

 
 
6.2. Demografická a ekonomická charakteristika 
 
V tab. č. 1 je prezentovaný vývoj obyvateľstva v obci od r. 1869 do r. 2001. Vo vývoji obyvateľstva obce 
existovali dve rozvojové etapy: prvá etapa bola v čase rozvoja železníc (r. 1900 – 1930), kedy nastalo 
maximum prírastku obyvateľov za rok (141,15‰ obyvateľov v období 1921 – 1930). Táto etapa bola 
regionálne podmienená. Druhá etapa intenzívneho rozvoja nastala v rokoch 1951 – 1970 (maximum 
prírastku obyvateľstva za rok sa prejavil v období 1961 – 1970, a to 122,16‰).  
 
Táto hodnota, ako i ďalší vývoj do r. 1991 bol a je determinovaný celospoločenskými vývojovými 
trendmi. Najvýznamnejším a najzávažnejším trendom je demografický vývoj, kedy sa začína prejavovať 
starnutie populácie obce. Po spoločenských zmenách v r. 1989 nastalo postupné sťahovanie 
obyvateľstva z miest.   
 

Tab. č. 1   Stav počtu obyvateľstva v r. 1869 – 2001 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 

Počet obyvateľov 700 738 770 906 1127 1254 1593 1977 
Rast na 1000 obyv. x 95,84 104,34 117,66 124,39 101,15 141,15 62,05 
 

         Pokračovanie 
Rok 1961 1970 1980 1991 1995 2001 

Počet obyvateľov 2574 2830 2697 2346 2389 2477 
Rast na 1000 obyv. 118,36 122,16 95,30 79,08 x 105,58 

          x – rast bol vypočítaný len k sčítaniu ľudu 
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Popri týchto dvoch faktoroch, ktoré modelujú množstvo populácie v Lužiankach, je to i štruktúra 
obyvateľstva obce, najmä rómske etnikum. Hoci v sčítaní ľudu sa Rómovia k rómskej národnosti 
neprihlásili, podľa odhadov z r. 1995 žilo v Lužiankach 273 Rómov, z toho 170 dospelých a 103 detí 
(podľa odhadu v práci:  Lužianky 1113 – 1998, s. 19). 
 
Tab. č. 1a a tab. č. 1b dokumentujú štruktúru obyvateľstva  v rokoch 1961, 1980, 1995 a 2001. Pre r. 
2001 sú prezentované údaje podľa veku a pohlavia. Detailnejší pohľad na kategóriu vek dáva možnosť 
vytvoriť vekovú pyramídu a výpočet priemerného veku (k roku 2001).  

 
1. Výsledky tab. č. 1a, 1b dokumentujú, ako starne obyvateľstvo v Lužiankach. V r. 1961 žilo vo 

veku do 15 rokov 33,92% obyvateľov a nad 60 rokov 8,97%.  
V r. 2001 patrilo do vekovej kategórie do 15 rokov len 17,38% obyvateľov a nad 60 rokov už 
17,89%. 
 

Tab. č. 1a   Počet obyvateľov podľa pohlavia a základných vekových skupín 
Rok M Ž Spolu 0 – 14 15 - 54 15 - 59 postproduktívny pozn. 
1961 x x 2574 873 1 470 231  

% x x 100,00 33,92 57,11 8,97  
1980 1329 1368 2697 704 733 809 451  

% 49,28 50,72 100,00 26,10 27,18 30,00 16,72  
1995 1183 1206 2389 492 738 797 362  

% 49,52 50,48 100,00 20,59 30,89 33,36 15,15  
2001 1221 1256 2477 448 684 795 547 3 nezist 

% 49,29 50,71 100,00 18,09 27,61 32,10 22,08  
  x – nedostupné údaje 
 

Tab. č. 1b   Stav počtu obyvateľov v r. 2001 
M Ž Spolu r. 2001 

abs. relat. abs. relat. abs. relat. 
0 - 14 233 19,08 215 17,12 448 17,38 
15 - 59 795 65,11 770 61,31 1 565 60,73 

60 + 192 15,72 269 21,42 461 17,89 
nezist. 1 0,08 2 0,16 3 0,12 
Spolu 1 221 100,00 1 256 100,00 2 477 96,12 

 
2. Veková pyramída vykazuje normálne tendencie - podobné celoslovenskému trendu. Najväčší 

počet obyvateľov je vo vekovej kategórii 20–24 rokov. Podľa pohlavia prevažuje počet mužov 
nad ženami, a to do vekovej kategórie 45–49 rokov. Spojitosť grafu v kategórii muži je väčšia 
ako v kategórii ženy. Najmä počet žien vo vekovej kategórii 70–74 rokov je dvojnásobný 
v porovnaní s počtom mužov. 
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3. Priemerný vek k r. 2001 bol u mužov 34,84 roka a u žien 38,48 roka. 
 
V tab. č. 1c je uvedený pohľad na pohyb (prírastok a úbytok) obyvateľstva za obdobie od r. 1994. 
Z hľadiska celkového prírastku je najdôležitejší prírastok z hľadiska sťahovania.   
 
Prirodzený prírastok (úbytok):  
Za obdobie, z ktorého pochádzajú údaje (1994–2002) bolo narodených 223 osôb. V tomto období 
zomrelo 247 osôb. Priemerne bolo ročne narodených 25 (24,78) a zomrelých 27 (27,44) osôb. Z tohto 
hľadiska ročne klesal počet obyvateľov o 3 (2,67) osoby.   
Prírastok (úbytok) sťahovaním:  
Hlavným modifikačným faktorom počtu obyvateľstva je a pravdepodobne aj naďalej bude sťahovanie. 
Za posledných 9 rokov sa do obce prisťahovalo 590 obyvateľov, čo je 1/5 až ¼  terajšieho celkového 
počtu obyvateľstva. Ročne prichádzalo do obce priemerne 66 (65,56) nových obyvateľov. Súčasne sa 
odsťahovalo za to isté obdobie 405 obyvateľov, čo je priemerne 45. Prevažuje teda trend prisťahovania 
nad odsťahovaním. Saldo sťahovania je za obdobie od r. 1994 celkove 185 prisťahovaných. Ročne to 
bolo priemerne 21 (20,56) prisťahovaných.  
 
Celkový prírastok:  
Za obdobie 9 rokov sa narodilo 223 ľudí a zomrelo 247 ľudí, čo je úbytok 24 obyvateľov. Súčasne sa 
prisťahovalo 590 obyvateľov, vysťahovalo 405, čo je prírastok 185 obyvateľov. Celkový prírastok je teda 
161 obyvateľov. 
 

Tab. č. 1c   Prírastok (úbytok) obyvateľstva 
Rok živonarod. zomrelí pr. prir. prisťahov. vysťahov. saldo prisťah. celk prírast 
1994 20 24 -4 62 56 6 2 
1995 21 21 0 47 32 15 15 
1996 21 23 -2 61 52 9 7 
1997 37 26 11 78 53 25 36 
1998 18 29 -11 62 45 17 6 
1999 26 27 -1 80 43 37 36 
2000 28 29 -1 81 30 51 50 
2001 25 34 -9 45 44 1 -8 
2002 27 34 -7 74 50 24 17 
Suma 223 247 -24 590 405 185 161 

Priemer 24,78 27,44 -2,67 65,56 45,00 20,56 17,89 
 
 
Z hľadiska predproduktívneho, produktívneho a postproduktívneho stavu obyvateľstva je situácia 
dramatická až po roku 1995 (viď. tab. č. 7).   

 
Tab. č. 7   Vitalita a ekonomická zaťaženosť 
Koef. vitality - obyv. predp.* 

100/obyv. poproduktívneho veku 
Koeficient ekonom. zaťaženia - 
obyv. predp. a popr. * 100/ob. 

produkt. veku 

Rok 

M a Ž (15-59) Ž do 54 r. M a Ž (15-59) Ž do 54 r. 
1961 378  75  
1980  156  75 
1995  136  56 
2001 97 82 58 67 
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Koeficient vitality:  
V r. 1980 pripadalo na 100 postproduktívnych 156 obyvateľov mladších ako 14 rokov. V r. 1995 bol 
tento pomer 100:136 a  v r. 2001 to je len 100:82.  
 
Koeficient ekonomického zaťaženia:  
V období do r. 1995 bolo primárnym faktorom koeficientu ekonomického zaťaženia obyvateľstvo 
predproduktívneho veku. Po tomto období (v rokoch 1996-2001) začína prevažovať obyvateľstvo 
postproduktívneho veku.  
 
Mobilita za prácou:  
Jednoznačným miestom dochádzky za prácou z Lužianok je Nitra. Testovanie týchto trendov bolo 
prezentované v modelovom prípade  Poláčik, Š. (1980) a Paulov, J.- Poláčik, Š. (1982) a na príklade 
dát o dochádzke za prácou do Zlatých Moraviec, Vrábel a Nitry. Už samotné dáta potvrdzovali 
jednoznačné toky dochádzajúcich z Lužianok do Nitry.  
 

Tab. č. 8   Ekonomická aktivita obyvateľstva 
ukazovateľ počet % odch. za 

prácou 
% z ekon. 
aktívnych 

 muži 663 54,3 x x 
 ženy 572 45,5 x x 
 spolu 1 235 49,9 579 46,88 

             x – nedostupné údaje 
 

Nezamestnanosť:  
Pri sčítaní ľudu bolo zistené, že počet nezamestnaných je v Lužiankach 282 (čo bolo 22,8% 
z ekonomicky činných), z toho mužov 154 a žien 124 (čo bolo 23,2%, resp. 21,7% z ekonomicky 
činných). 

Tab. č. 9   Nezamestnanosť obyvateľstva 
ukazovateľ Počet % z ekon. 

aktívnych 
 muži 154 23,2 
 ženy 124 21,7 
 spolu 282 22,8 

 
6.3. Charakteristika domového a bytového fondu 
 
Z retrospektívneho hľadiska poskytuje štatistika o domovom fonde len čiastkové informácie, pričom 
neexistuje jednotná štatistická báza o postavených domoch.  
 

Domy:  
V Lužiankach bolo v r. 1961 celkove 495 domov, v r. 1980 celkom 645 domov a v 2001 spolu 752 
domov. Do posledného údaja sú započítané i ubytovacie zariadenia bez bytu. Z toho bolo trvalo 
obývaných domov 666 a 653 rodinných domov.  
 

Tab. č. 2   Domový fond 
rok domy trv. ob. domy z toho rod. 

domy 
domový fond 

spolu 
do 1879 1880-1945 1946-61   

1961 495 x x 593 25 367 201   
1980 645 x x 689      

     do  1919 1820-
1970 

1971-
1990 

1991 + 

2001 752 666 653 710  78 398 170 64 
x – nedostupné údaje 
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Byty (tab. č. 3, 3a, 4, 5, 6):  
Z hľadiska bytov je možné realizovať komplexné charakteristiky za r. 2001.  

 
Počet bytov je celkove 801 (tab. č. 3). Najviac bytov je 4- a viacizbových (360). Najmenej je 
jednoizbových (9). Neobývaných je spolu 82 domov a 9 domov je využívaných na rekreačné účely. 
Trvalo obývaných je 710 bytov, z toho v rodinnom dome je 665. Tab. č. 4 je doplnkovou tabuľkou k tab. 
č. 3, ktorá podáva relatívne hodnoty počtu trvalo obývaných bytov (v rodinnom dome) – 93,66% a 
neobývané byty z celkového počtu bytov – 10,24%.   
 

Tab. č. 3   Štruktúra bytov 
2001 Počet 1 ob. miest. 2 iz 3. iz 4. iz + neobývané chalupy 
byty 801 9 63 278 360 82 9 

 
Tab. č. 4   Byty 

počet bytov z toho trvalo obývaných neobývané byty rok 
 spolu z toho v rod. dome % abs. % na celk. počte bytov 

2001 801 710 665 93,66 82 10,24 
 
Tab. č. 3a  prezentuje vybavenosť a kvalitu bývania. Kľúčové parametre vo vybavenosti sú: vybudovaný 
vodovod (má 621 bytov, čo je 87,46% zo 710 trvalo obývaných bytov), kúpeľňa (má 578 bytov, čo je 
81,41%), splachovacia toaleta (má 554 bytov, čo je  78%) a ústredné kúrenie (má 557 bytov, čo je 
78,45%). 

Tab. č. 3a   Vybavenosť bytov (kvalita bývania) 
kúpelňa splach. WC ústr. kúrenie obyt. miestn. obyt. plocha 

bytov 
počet HD v 

bytoch 
počet CD v 

bytoch 

578 554 557 2671 47 827 824 871 
 

Pokračovanie 
počet osôb /    

na 1 byt 
ob. miestn. 

na 1 byt 
m stv. /na 1 byt trv. obyv. byt s jednou 

os. 
trv. obyv. byt s jednou 

osobou v % 
3,46 3,76 100,00 121 17,00 

 
Z ďalších parametrov obce v oblasti bytového fondu je počet osôb pripadajúcich na 1 byt – v súčasnosti 
je to 3,64, počet obytných miestností na 1 byt je 3,76 a plocha (v metroch štvorcových) na 1 byt je 100.  
 
Z ostatného vybavenia a rekreačných možností majú domácnosti 593 farebných televízorov (čo je 2117 
obyvateľov a predstavuje to 85,47% z celkového počtu obyvateľov), 473 samostatných chladničiek a 
257 automobilov. 
 
Podľa kategórií bytov je ich najväčší počet v I. kategórii. Obec má 484 bytov tejto kategórie, čo je 68,2% 
z celkového bytového fondu. Nasledujú byty IV. Kategórie, v obci ich je 137, čo je 19,3% z celkového 
bytového fondu. V II. kategórii je 86 bytov, v III. kategórii 3 byty, čo je spolu 12,5% z celkového 
bytového fondu.  

Tab. č. 5   Štruktúra bytov podľa kategórií 
rok trvalo obyv. 

byty 
I. a II. kat III. a IV. % bytov III. 

a IV. 
2 001 710 570 140 19,72 

 
 
V tab. č. 6 sú uvedené ďalšie kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania. V r. 2001 bol  koeficient 
obývania bytov 3,42 a počet bytov na 1000 obyvateľov predstavoval 323. 
Najväčšia fluktuácia je pravdepodobne v bytoch IV. kategórie.  
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Tab. č. 6   Kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania 
Kvant. 

ukazovateľ 
koef. obývania 

bytov (os./1 byt) 
byty na 1000 obyv. 

k r. 2001 3,42 323 
 
 
6.4. Prognóza vývoja populácie 
 
Prognóza vývoja populácie obce vychádza z tendencií, ktoré sa prejavujú za posledných 9 rokov. Je 
predpoklad, že pôrodnosť bude menšia ako úmrtnosť a bude stále klesať aj napriek tomu, že v obci žije 
okolo 350 príslušníkov rómskeho etnika. Trend prisťahovania bude väčší ako vysťahovania, ktorý bude 
mať klesajúcu tendenciu.  
 
Tab. Stredná aproximácia vývoja obyvateľstva do r. 2 030 
 

Rok Narod. Zomr. Prisť. Vysť. Celk. prír. Stav 
2013 22 30 50 40 2 2 561 
2017 20 27 44 37 0 2 565 
2020 19 27 38 37 - 7 2 551 
2023 19 26 36 36 - 7 2 531 
2030 16 26 29 34 - 15 2 453 

 
V roku 2016-2017 môže dosiahnuť obec prirodzeným vývojom maximum - 2 565 obyvateľov. Počet 
obyvateľov by už nemal presiahnuť stav z r. 1970 a 1980.  
 

Vývoj obyvateľstva pravdepodobne ovplyvnia faktory celospoločenského charakteru a dopady vstupu 
Slovenska do EÚ.  
 
Napriek uvádzanej demografickej prognóze očakávaného regresu je možné za predpokladu aktivácie 
zámeru rozvoja Priemyselnej zóny – Západ a výhľadového zámeru lokalizácie priemyselného parku 
celoštátneho až medzinárodného významu: Nitra – Sever (na rozhraní katastrov obce Lužianky a mesta 
Nitra) očakávať zvýšenú ponuku pracovných príležitostí a zvýšený trend prisťahovania obyvateľov, čo 
sa prejaví aj vo zvýšenom záujme o rozvoj bytovej výstavby.  
 
Z analýzy potenciálu územia obce a preukázaných reálnych priestorových podmienok, pri zohľadnení 
demografickej prognózy možno stanoviť počet obyvateľov obce Lužianky v závislosti na prechodne 
stagnačnom, či optimálne až progresívne rozvojovom trende v plánovacom, resp. až prognóznom 
horizonte nasledovne: 
 

R o k :        P o č e t    o b y v a t e ľ o v : 
 
 r. 2001 - 2010 (resp. prechodne stagnačný rozvojový trend) 2 480 – 2 560 obyvateľov 

r. 2015 - 2020 (resp. želateľný  optimálne  rozvojový  trend) 3 900 – 4 150 obyvateľov  
r. 2030 - 2040 (resp. možný progresívne rozvojový trend)  5 450 – 5 700 obyvateľov 

 
 
Výšku prirodzeného prírastku bude v obci pri danej vekovej štruktúre v budúcnosti ovplyvňovať najmä 
celkový trend vývoja pôrodnosti v SR, zatiaľ čo o vývoji migračných tokov bude do značnej miery 
rozhodovať ekonomický potenciál obce, jej atraktívnosť, ako i príprava rozvoja bytovej výstavby v obci.  
 
Vývoj želateľnej demografickej situácie je interpretovaný v členení podľa novovymedzených 
urbanistických okrskov (tab. Predikcia vývoja trvale bývajúceho obyvateľstva).  
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6.5. Prognóza rozvoja domového a bytového fondu  
 
Stratégia rozvoja domového a bytového fondu je zameraná na intenzifikáciu a prestavbu súčasnej 
obytnej štruktúry a na výstavbu nových rodinných domov na disponibilných plochách v súčasnom 
zastavanom území obce. Až následne sa predpokladá územný rozvoj na potenciálnych plochách vo 
väzbe na súčasné zastavané územie.  
 
Z analýzy potenciálu súčasného zastavaného územia obce vyplýva možnosť intenzifikácie cca 10 - 20 
% súčasného domového fondu (653 rodiných domov + 82 neobývaných domov = 735), čo predstavuje 
kapacitu cca 75 – 150 bytov..   
 
Predpoklad možnej výstavby cca 395 nových rodinných domov na disponibilných plochách v rámci 
súčasného zastavaného územia obce, predstavuje cca 470 bytov. 
 
Na disponibilných plochách mimo súčasného zastavaného územia obce sa predpokladá možnosť 
výstavby cca 335 nových rodinných domov, čo predstavuje cca 400 bytov. 
 
V územno-technických a priestorových podmienkach obce Lužianky možno rámcovo v plánovacom aj 
prognóznom horizonte kvantifikovať vývoj bytového fondu - v závislosti na prechodne stagnačnom, či 
optimálne - až progresívne rozvojovom trende v nasledovnom rozsahu: 
  
 r. 2001 - 2010 (resp. prechodne stagnačný rozvojový trend)    730 –    750 bytov 

r. 2015 - 2020 (resp. želateľný  optimálne  rozvojový  trend) 1 105 – 1 180 bytov 
r. 2030 - 2040 (resp. možný progresívne rozvojový trend)  1 655 – 1 730 bytov 

 
Vzhľadom na východiskový stav počtu bytov v obci Lužianky - 710  trvalo obývaných v roku 2001 to 
znamená nasledovný predpokladaný rozvoj počtu bytov, v závislosti na prechodne stagnačnom, či 
optimálne - až progresívne rozvojovom trende: 
  
 r. 2001 - 2010 (resp. prechodne stagnačný rozvojový trend) nárast o       20 –     40 bytov 

r. 2015 - 2020 (resp. želateľný  optimálne  rozvojový  trend)  nárast o     395 –    470 bytov 
r. 2030 - 2040 (resp. možný progresívne rozvojový trend)     nárast o     945 – 1 020 bytov 

 
 
Uvádzané predpoklady sú zhodnocované vo vzťahu k prírodným ekologickým a územno-technickým 
podmienkam a sú závislé na uplatnení ekonomicko-hospodárskeho rozvoja v rozvojovej stratégii obce, 
s imigračným vplyvom rastu obyvateľstva obce, kedy veľmi optimisticky možno očakávať stav 
obyvateľov v hodnote 3 900 – 4 150 obyvateľov v plánovacom horizonte k roku 2015 – 2020 (resp. 
v prípade želateľného optimálneho rozvojového trendu), resp. max. do 5 700 obyvateľov v dlhodobom 
prognóznom horizonte r. 2030 – 2040 (resp. v prípade možného progresívneho rozvojového trendu). 
 
V prípade pesimistického vývoja - pri stagnácii hospodárskeho rozvoja možno očakávať stabilizáciu 
počtu obyvateľov na úrovni okolo 2 550 obyvateľov. 
 
Pri stanovení koncepcie rozvoja obytnej funkcie v ÚPN obce Lužianky bolo rešpektované súborné 
vymedzenie územného potenciálu vo vzťahu k optimalizácii očakávaných urbánnych procesov z 
predchádzajúcej analytickej etapy územného plánu. Koncepcia ÚPN obce Lužianky zhodnocuje 
disponibilitu možných rozvojových plôch v zastavanom území sídla, ako aj ostatného nadväzného 
územia katastra a optimalizuje ich využitie a logické zapojenie do potenciálnej rurálnej štruktúry obce 
a bezprostredne nadväznej sídelnej štruktúry aglomerácie. 
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  7.  H O S P O D Á R S K A   Z Á K L A DŇA  
   

 
 
7.1. Ťažba nerastných surovín 
 
Na území obce nedochádza v súčasnej dobe k ťažbe nerastných surovín. 
 
 
7.2. Poľnohospodárstvo 

  
7.2.1. Charakteristika východiskových podmienok využívania PPF 
 
Katastrálne územie obce Lužianky sa v rámci územnosprávneho usporiadania nachádza v Nitrianskom 
kraji, v okrese Nitra, cca 5 km severozápadne od mesta Nitra. Územie leží v Podunajskej nížine, na 
styku alúvia Nitry s Nitrianskou tabuľou. 
 
Nivné pôdy zaberajú 35% plochy PPF. Sú zastúpené subtypmi: fluvizeme typické a fluvizeme glejové na 
karbonátových nivných sedimentoch. Na pahorkatine sa nachádzajú pôdne subtypy hnedozeme 
typické, regozeme a hnedozeme erodované na sprašiach. Na veľmi malej výmere sa tu nachádzajú 
černozeme typické na sprašiach. 
(podrobnejšie v časti A/II. Krajinnoekologický plán). 
 
Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu v riešenom území v porovnaní s ostatnými pozemkami 
a plochami (podľa ÚHDP okresu), je nasledovná: 
      
- poľnohospodárska pôda 1002,8690 ha  z toho:  - orná pôda 952,8593 ha 
       - vinice      0,9447 ha 
       - záhrady    45,7835 ha 
       - ovocné sady     3,2061 ha 
       - TTP      0,0754 ha 
- lesné pozemky        0,0000 ha     
- vodné plochy             59,0477 ha        
- zastavané plochy    152,8926 ha 
- ostatné plochy       27,8201 ha       
Celková výmera :  1242,6294 ha      
 
 
Na území obce Lužianky sa nachádzajú  hydromelioračné stavby v správe Hydromeliorácie š. p.: 

- „Závlaha pozemkov Lužianky – Zbehy“ (evid. č. 5206 180), ktorá bola daná do užívania v r. 
1989 s celkovou výmerou 505 ha. 

- „Odvodňovací kanál v Lužiankach“ (evid. č. 5206 024 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1949 
o dĺžke 0,16 km v rámci stavby“ Odvodnenie pozemkov Lužianky“. 

Závlahy sú vybudované na poľnohospodárskej pôde v priestore medzi západnou hranicou zastavaného 
územia obce a cestou II/513 Nitra – Hlohovec  (viď. Grafická časť). Napriek tomu, že sú závlahové 
stavby v súčasnosti nefunkčné, je potrebné záujmové územia závlahy rešpektovať.  
 
Pri ochrane poľnohospodárskej pôdy je potrebné rešpektovať Zákon SNR č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Zvlášť chránené sú územné časti vymedzené produkčným 
pôdnym fondom (najlepšie pôdy v území) a pôdou, na ktorej boli realizované hydromeliorácie. 
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Prevažná časť poľnohospodárskej pôdy sa nachádza mimo zastavaného územia obce k 1. 1. 1990. Na 
jej využívaní sa podieľajú viaceré subjekty so sídlom na území obce i mimo neho: 
 
- Výskumný ústav živočíšnej výroby (VUŽV) – Nitra, Hlohovská 2, 949 92 Nitra,  
   / Účelové hospodárstvo Korytník 
   / Účelové hospodárstvo Kajsa 
 

- Slovenské biologické služby a.s., Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  
   / Stanica býkov – Hlohovská 5,   951 41 Lužianky 
 

- Radar s.r.o., Poľnofarma 479, 951 42 Zbehy 
- 4 podnikateľské subjekty 
 
 
12.3.1. Poľnohospodárska výroba 
 
Na území obce Lužianky je poľnohospodárska výroba zabezpečovaná viacerými hospodárskymi 
subjektami. Medzi najvýznamnejšia patria: 
 
Hospodársky subjekt:     Katastrálne územie:  Celková výmera 
          obhospodarovanej pôdy: 
VUŽV – Nitra Účelové hospodárstvo Korytník  Lužianky    220 ha 
  Účelové hospodárstvo Kajsa 
Slovenské biologické služby a.s.,  Lužianky      91 ha 
   Stanica býkov - Lužianky 
 
Radar s.r.o. Poľnofarma Zbehy   Lužianky, Zbehy, Nitra 1440 ha   
 
 
Výskumný ústav živočíšnej výroby (VUŽV) v Nitre, je vedecko-výskumnou organizáciou Ministerstva 
pôdohospodárstva SR. Hlavným poslaním ústavu je komplexné vedecko-výskumné riešenie problémov 
v oblasti biológie, šľachtenia a chovu hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy 
králiky, kožušinové zvieratá, farmovo chovaná zver, hydina, ryby, včely) formou cieleného základného 
a aplikovaného výskumu až po realizačné overenie v užívateľskej sfére. Hlavnými oblasťami výskumu 
sú genetika a šľachtiteľské postupy, reprodukcia, biochémia a fiziológia výživy, etológia, ekológia, 
technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ... 
Celkový počet zamestnancov: 274. 
Poľnohospodárska výroba, (rastlinná aj živočíšna) je realizovaná na výskumnej báze. VÚŽV hospodári 
na ploche 200,22 ha, prevažne v prenájme od Biskupského úradu v Nitre, zastavaná plocha areálov 
predstavuje cca 25 ha. V rastlinnej výrobe prevláda orientácia na krmoviny a obilniny. Živočíšna výroba 
je orientovaná na chov hovädzieho dobytka (súčasný stav - 320 ks) / Účelové hospodárstvo Korytník, 
ošípaných (608 ks) a králikov (2000 ks) / Účelové hospodárstvo Kajsa. Vo výhľade 10-15 rokov sa 
predpokladá rekonštrukcia a modernizácia jednotlivých prevádzok v rámci súčasných zastavaných 
plôch areálov VÚŽV. 
 
Slovenské biologické služby a.s., Stanica býkov Lužianky, je spoločnosť orientovaná na chov 
plemenných býkov a rastlinnú výrobu. Celkový počet zamestnancov: 13. 
Celková kapacita ustajnenia je 75 pevných stojísk a 40 sezónnych (leto). Súčasný stav hovädzieho 
dobytka predstavuje 50 ks plemenných býkov. V rastlinnej výrobe hospodári spoločnosť na ploche 91 
ha, v pestovaní dominujú krmoviny a obilniny. 
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V rámci areálu spoločnosti sa nachádza administratívna budova, v ktorej sídli Štátny plemenársky 
ústav SR, ÚPZ a RS Nitra, (21 zamestnancov). K základným činnostiam ústavu patrí predovšetkým 
výkon kontroly úžitkovosti a dedičnosti hospodárskych zvierat. 
 
Spoločnosť Radar s.r.o. je orientovaná na poľnohospodársku prvovýrobu, rastlinnú aj živočíšnu. 
Spoločnosť hospodári na 1 440 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorú má v prenájme od súkromných 
vlastníkov, Farského úradu Zbehy a Biskupského úradu v Nitre. Celkový počet zamestnancov: 56. 
Na úseku rastlinnej výroby sa pestujú najmä krmoviny, obilniny, cukrová repa, hrach a repka.   
V živočíšnej výrobe dominuje produkcia mlieka, chov hovädzieho dobytka (dojníc, mladého dobytka, 
teliat) a ošípaných. Spoločnosťou bola dobudovaná výrobňa kŕmnych zmesí a priestory na efektívny 
chov dojníc a produkciu mlieka. 
 
 
Prehľad súčasného stavu hospodárskych zvierat / máj - jún 2003: 
 
 
Hospodársky  HD    / z toho   Celková produkcia  ošípané / z toho   králiky 
subjekt :    kravy    mlieka  / litre      prasnice       
VUŽV – Nitra   
Účel. hospod. Korytník 320   / 127 dojníc   78 025     -       /      -     - 
Účel. hospod. Kajsa   -    -        -    608    /     57  2000 
Slovenské biologické   50    /    -        -     -       /      -     - 
služby a.s.,  
Stanica býkov Lužianky 
Radar s.r.o.  650   / 345 dojníc 196 270  725     /     65     - 
Poľnofarma Zbehy     
 
 
Pre oblasť poľnohospodárskej výroby sa z polohy ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky       
r. 2003 (Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia) viažu na problematiku 
územia obce Lužianky nasledovné  výstupy:  
 
 rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky pôdny fond, ako jeden z faktorov limitujúcich 

urbanistický rozvoj, 
 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu využitím vegetácie v rámci 

riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu 
štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 

 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej 
ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej stability. 

 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky akceptuje uvedené regulatívy návrhom spôsobu optimálneho využívania 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a návrhom ekostabilizačných opatrení vyjadrených v rámci 
Krajinnoekologického plánu (KEP). 
 
Urbanistická koncepcia orientuje územný rozvoj obce v najbližšom období na disponibilné plochy 
v rámci súčasného zastavaného územia, resp. čiastočne aj na plochy v priamej väzbe na zastavané 
územie (rozvoj funkcie výroby), na ktorých neboli realizované závlahy a odvodnenia.  
 
Až po vyčerpaní disponibilných plôch vymedzených pre rozvoj v plánovacom horizonte (optimálny 
rozvojový trend) je možné pristúpiť na využitie ďalších plôch, v predpokladanom prognóznom horizonte, 
resp. pri uplatnení progresívneho rozvojového trendu.    
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7.3. Lesné hospodárstvo 
 
Pôvodnú vegetáciu predstavoval (Michalko a kol., 1980) na nive Nitry a Radošinky lužný jaseňovo-
brestovo-dubový a jelšový les. Svahy pahorkatiny porastal dubovo-hrabový les a plošiny dubovo-cerový 
les. Kataster obce je v súčasnosti úplne odlesnený. Na území obce sa nenachádzajú žiadne lesné 
pozemky. 
 
 
7.4. Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo 
 
7.4.1. Charakteristika východísk 
 
V zmysle ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja (jún 1998) je v odvetvovej štruktúre priemyselných centier 
zachované členenie centier použité pri priestorovej a veľkostnej štruktúre priemyslu Nitrianskeho kraja. 
Priemyselné centrum Lužianky je začlenené medzi malé priemyselné centrá, ktoré sa vyznačujú 
monoodvetvovou štruktúrou priemyslu, väčšinou s jedným dominantným priemyselným podnikom. 
Podľa analýz výkonnosti, efektívnosti a predpokladov rozvoja priemyslu je priemyselné centrum 
Lužianky zaradené medzi 14 perspektívnych priemyselných centier v Nitrianskom kraji.  
 
Štruktúra a poloha zariadení priemyselnej výroby a skladov na území obce Lužianky, je ovplyvnená 
priamou väzbou na katastrálne územie mesta Nitra (do r. 1993 súčasť mesta), polohou železničnej trate 
a nadradených cestných komunikácií. Jednotlivé zariadenia sa postupne rozvíjali vo väzbe na 
železničnú trať: Nitra – Lužianky, prevažne v jej západnej polohe. V súčasnosti vytvárajú výrobné 
zoskupenie (VZ) Lužianky, v ktorom medzi najvýznamnejšie závody patrí: Víno Nitra, spol. s r.o., 
Agrochemický podnik, a.s., Sempol Holding, a.s. Trnava, Závod Lužianky, Van Aarsen, spol. s r.o., 
Tekos Slovakia, spol. s r.o., Chocolate Products, s.r.o., Air Liquide Welding a ďalšie. Podrobnejšia 
štruktúra výrobných zariadení a skladov v abecednom poradí je nasledovná: 
 
*  Air Liquide Welding, Hlohovská ul.           cca  / 150 zamestnancov 
Spoločnosť je orientovaná na výrobu zváracej techniky. Závod produkuje zváracie usmerňovače 
a zváracie invertory. 
 

*  ASV Agronova, s.r.o., ASV Real s.r.o., Vinárska ul.             / 12 zamestnancov  
Spoločnosti orientované na priemyselno-obchodnú činnosť. Ťažiskom obchodnej činnosti je predaj 
mechanizačných prostriedkov, náhradných dielcov a poskytovanie základného obchodného servisu pre 
zákazníkov z rezortu pôdohospodárstva a súkromnej sféry. 
 

*  Heineken Slovensko, Vinárska ul. (v rámci areálu ASV Agronova)   / 10 zamestnancov 
Veľkosklad piva 
 

*  Chocolate Products, s.r.o., Hlohovská 2          / 100 zamestnancov 
Vyrába a dodáva cukrovinky Čierny princ (v rámci areálu VÚŽV) 
 

*  INCAR, s.r.o., Vinárska 14            / 26 zamestnancov 
Dopravná spoločnosť 
 
*  Agrochemický podnik Levice, a.s., VOS Lužianky,  Korytovská  1            / 25 zamestnancov 
V najbližšom období neplánuje spoločnosť rozširovanie svojej činnosti mimo súčasného areálu. 
 

*  Sempol Holding, a.s. Trnava, Závod Lužianky, Korytovská 18   / 21 zamestnancov 
Predaj osív poľných plodín, obilnín, strukovín, kukurice, olejovín a krmovín. 
 

*  Firma Ščasný, Korytovská 20       / 10 zamestnancov 
Veľkoobchod potravín, v rámci areálu THP, a.s. Topoľčany 
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*  Tekos Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 2     / 111 zamestnancov 
Výroba dámskej konfekcie.  
Zámer na dobudovanie areálu o skladové priestory a stredisko dopravy a údržby 
  
*  THP, a.s. Topoľčany, Korytovská 20      / 16 zamestnancov 
Spoločnosť počíta s prevádzkovaním súčasne zastavaného územia vo vlastníctve THP a.s. na účely 
skladovania mraziarenských výrobkov. Nevylučuje výhľadový zámer použitia územia na výstavbu 
prevádzky. Je potrebné doriešiť odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. 
 
*  Van Aarsen, spol. s r.o., Teslova 1      / 88 zamestnancov 
Vyrába, dodáva a montuje: oceľové konštrukcie, technologické zariadenia pre krmovinársky     
priemysel, výrobne kŕmnych zmesí, granulačné linky, miešačky a šrotovníky. V rámci investičnej   
výstavby je plánovaná výstavba ďalších objektov.  
 
*  Víno Nitra, spol. s r.o., Vinárska 1           / 137 zamestnancov 
Spracovanie hrozna z vinohradníckych oblastí – nitrianskej a južno-slovenskej. Kapacitnými    
možnosťami a množstvom spracúvaného hrozna a vyrábaného vína je najväčším vinárskym  podnikom 
na Slovensku. Ťažisko výroby spočíva v produkcii odrodových a značkových vín. V časovom horizonte 
desiatich rokov neplánuje spoločnosť rozširovať svoju činnosť pôsobenia mimo plôch súčasného areálu. 
 
Areály spoločností Lohaus Immobilien (160 zamestnancov), Ematech (20 zamestnancov) a Campri (50 
zamestnancov) sú vo výstavbe. 
V rámci obytnej zástavby obce sa nachádzajú ďalšie výrobno-obchodné zariadenia menšieho rozsahu: 
 
*  Ferovýroba, zámočnícka výroba,         /  2 zamestnanci 
*  GEKO - Ing. Ľubomír Buday, stavebno-montážne práce      /  6 zamestnancov 
*  Horex, Výroba, servis a predaj hasiacich prístrojov,    / 12 zamestnancov  

  servis požiarnej techniky a hydrantov 
*  KM-Stav, sklad a predaj stavebnín,       /   2 zamestnanci 
*  Mont Inštala, Fridrich Buzáš, Montáž ÚK a plynu, vodoinštalačné práce  /   2 zamestnanci 
*  Nohel Garden,        / 16 zamestnancov      
   Veľkoobchod záhradkárskych potrieb  
*  Senisa, Rastislavova 252       / 10 zamestnancov 
   Veľkoobchod záhradkárskych potrieb  
*  S.N.A.I.L, a.s.. Rastislavova ul., Stavebná chémia.    / 15 zamestnancov 
*  Port Exklusive,  sklad a predaj stavebnín     /   8 zamestnancov 
*  Rodos, stavebná firma          /   2 zamestnanci 
*  Stolárstvo - Viliam Šupa,        /   3 zamestnanci 
*  Veraco - Vereš, výroba nábytku        /   1 zamestnec 
*  Veyx-Pharma, pobočka Nitra, dodávateľ veterinárnych liečiv   /   3 zamestnanci 
 
Výrobné zoskupenie Lužianky na južnom okraji katastra priamo nadväzuje na výrobné zoskupenie 
Kynek – Mlynárce, ktoré sa tiahne západne od rieky Nitry, pozdĺž železničnej trate. Na severe, 
v dotyku s k.u. Lužianky, VZ Kynek – Mlynárce uzatvára areál Ferrenit a.s. a Sanker spol. s r.o.  
 
Podľa koncepcie priemyselnej výroby ÚPN mesta Nitra (r. 2002), je katastrálne územie obce Lužianky 
z hľadiska priestorových možností i druhovej skladby disponibilné pre rozvoj priemyselnej výroby. 
V rámci výrobného zoskupenia sa doporučuje umiestnenie závodov do veľkosti 0,05 km2 a to všetkých 
odvetví priemyslu, mimo špecifických zariadení vyžadujúcich rozsiahle ochranné pásmo, ktoré by mohlo 
ovplyvňovať súčasnú urbanistickú štruktúru (nad 500m). Doporučuje sa využívať tento priestor súčasne 
aj pre zastúpenie podnikateľskými vybavenostnými aktivitami typu: veľkoobchod a pod. 
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7.4.2. Návrh rozvoja 
 
Pre oblasť priemyslu a stavebníctva sa z polohy ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja – zmeny a doplnky          
r. 2003 (Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia) viažu na problematiku 
územia obce Lužianky nasledovné  výstupy:  
 
 vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich 

priemyselných a stavebných areálov, 
 podporovať budovanie rôznych typov priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých 

a interných lokalizačných faktorov, 
 vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej 

a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického 
potenciálu územia a historického stavebného fondu so zohľadnením miestnych špecifík a využívať 
pritom predovšetkým miestne suroviny; 

 vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regiónu 
(poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky vychádza z princípu rekonštrukcie a intenzifikácie plôch existujúcich 
priemyselných areálov, akceptuje lokalizáciu priemyselného parku celoštátneho až medzinárodného 
významu – Nitra Sever, schválenú v koncepcii nadradenej ÚPD a stanovuje zásady jeho možného 
rozvoja na území obce. 
 
V zmysle ÚPN VÚC Nitriansky kraj – zmeny a doplnky r. 2003, pod priemyselným parkom sa rozumie 
koncepčne založené výrobné územie, s plochami určenými predovšetkým pre priemyselnú výrobu, 
sklady, dopravu, technickú infraštruktúru, výrobné a nevýrobné služby a parkovo upravenú zeleň. 
V priemyselnom parku sú doplnkové zariadenia pre vedu, výskum, administratívu, obchod, šport 
a oddych. Priemyselný park funguje ako jeden územný, funkčno priestorový celok, pričom podniky tu 
umiestnené využívajú spoločné služby, ktoré poskytuje firma spravujúca park. 
 

Priemyselný park celoštátneho až medzinárodného významu predstavuje park budovaný viacerými 
krajinami, vhodný na medzinárodnú koperáciu, v ktorom sa koncentrujú a vzájomne dopĺňajú 
hospodárske aktivity späté s novými technikami, ktorých základom je ich inovatívnosť, v ktorom sa 
počíta so zamestnávaním odborníkov aj zo zahraničia, s veľkosťou nad 50 ha s rezervnými rozvojovými 
plochami. 
 
Koncepcia ÚPN obce vychádza zo súčasnej štruktúry priemyselných a skladových areálov, ktoré sa 
postupne budovali na juhozápadnom okraji obce, vo väzbe na železničnú trať Nitra – Lužianky  
a Hlohoveckú cestu: Víno Nitra, spol. s r.o., Agrochemický podnik, a.s. Levice (Poľnonákup Nitra, a.s.), 
Sempol Holding, a.s. Trnava, Závod Lužianky, Van Aarsen, spol. s r.o., Tekos Slovakia, spol. s r.o., 
Chocolate Products, s.r.o. ASV Agronova, s.r.o., ASV Real s.r.o., nový areál spoločnosti Air Liquide 
Welding a ďalšie, ktoré sú vo výstavbe (Lohaus Immobilien, s.r.o., Ematech a Campri, Campri spol. 
s r.o.). Priemyselné a skladové areály a špecializované areály poľnohospodárskej výroby: Výskumný 
ústav živočíšnej výroby (VUŽV) v Nitre, Slovenské biologické služby a.s. a Štátny plemenársky ústav 
SR, ÚPZ a RS Nitra. Uvedené areály sú zoskupené do urbanistického okrsku  D  –  Z a  ž e l e z n i c o u . 
 
* optimálny rozvojový trend  (plánovací horizont) 
 
Koncepcia ÚPN obce podporuje v najbližšom rozvojovom horizonte princíp rekonštrukcie 
a intenzifikácie plôch existujúcich priemyselných areálov (THP, a.s. Topoľčany) a využitie disponibilných 
plôch v rámci súčasného zastavaného územia (plocha medzi cestou II/513 a areálom VÚŽV o výmere 
1,25 ha). 
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Ďalšie plochy pre rozvoj priemyselnej výroby, služieb a skladov sú orientované vo väzbe na súčasné 
zastavané územie obce, v rámci navrhovaných rozvojových častí okrsku  D  –  Z a  ž e l e z n i c o u : 
 

- D/1 – Za železnicou 1 – rozvojová plocha pre výrobné služby – záhradníctvo o výmere 2,60 ha, 
ako prechodový článok medzi zmiešaným územím a výhľadovou plochou pre nový cintorín. 

 
- D/2 – Za železnicou 2 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, 

obchod a distribúciu; bifunkčné plochy s preferenciou výroby a skladov, s doplnkovou funkciou 
vybavenosti o celkovej výmere 12,40 ha. 

 
- D/4 – Za železnicou 4 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, 

obchod a distribúciu; bifunkčné plochy s prefernciou výroby a skladov, s doplnkovou funkciou 
vybavenosti o celkovej výmere 35,00 ha. 

 
Nové rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu sú navrhované na základe Uznesenia č. 41/2005 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktorým bolo odsúhlasené rozšírenie priemyselných plôch v časti 
„Remízka“. V zmysle priestorovej organizácie k. ú. obce Lužianky sú predmetné plochy súčasťou 
nového urbanistického okrsku G  –  Z á p a d  (Priemyselná zóna - Západ). Rozvoj urbanistického 
okrsku je podmienený hospodársky významnou investíciou a vyčerpaním navrhovaných rozvojových 
plôch v rámci okrsku D – Za železnicou.  
 
V urbanistickom okrsku G  -  Z á p a d   sa  predpokladá rozvoj na území častí okrsku: 
 

- G/1 – Západ 1 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, obchod 
a distribúciu; zmiešané plochy s preferenciou výroby a skladov, s doplnkovými funkciami: 
občianska vybavenosť a bývanie o celkovej výmere    24,60 ha. 

 
- G/2 – Západ 2 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, obchod 

a distribúciu; zmiešané plochy s preferenciou výroby a skladov, s doplnkovými funkciami: 
občianska vybavenosť a bývanie o celkovej výmere  260,00 ha. 

 
Vzhľadom k obmedzujúcim faktorom rozvoja územia (sklon terénu, niva Kajsianskeho potoka...) je 
možné uvažovať len so 70 - 80% -ným využitím pozemkov okrsku G  -  Z á p a d , čo u jednotlivých 
rozvojových častí predstavuje výmeru: 
 

- G/1 – Západ 1 – cca      17,0 –   20,0 ha   
 

- G/2 – Západ 2 – cca   182,0 – 208,0 ha  
 
 
* progresívny rozvojový trend  (prognózny horizont)  
 

- F/2 – Priemyselný park – územná rezerva pre priemyselný park celoštátneho až 
medzinárodného významu o výmere cca 101,95 ha (celková výmera cca 391 ha), na území 
medzi rozvojovou časťou okrsku F/1, súčasným severným dopravným obchvatom mesta Nitra, 
potokom Dobrotka, železničnou traťou: Lužianky – Zlaté Moravce. Plocha je vymedzená 
podmienečne, pri predpoklade realizácie celistvého investičného zámeru priemyselného 
komplexu, s vylúčením špecifických zariadení vyžadujúcich rozsiahle ochranné pásmo (nad 
500m). Hlavné dopravné automobilové napojenie bolo pôvodne riešené v polohe navrhovanej 
križovatky umiestnenej na dnešnom severnom dopravnom obchvate mesta Nitra. Dopravné 
napojenie prvej rozvojovej etapy priemyselného parku (na území k.ú. Nitra) bude realizované 
z cesty I/64, prostredníctvom účelovej komunikácie, pozdĺž spoločnej hranice s k. ú. Lužianky.  
Prípadné napojenie nákladnej železničnej dopravy sa predpokladá v severnej časti, zo 
železničnej trate: Lužianky – Zlaté Moravce. 
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  8 .   B Ý V A N I E  
   

 
 
8.1. Charakteristika východísk a rozvojových možností bývania  
 
V r. 2001 bolo v Lužiankach spolu 752 domov (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu). Z toho bolo 
666 trvalo obývaných domov a 653 rodinných domov. Celkový počet bytov je 801. Neobývaných je 
spolu 82 domov a 9 domov je využívaných na rekreačné účely. Trvalo obývaných je 710 bytov, z toho 
v rodinných domoch - 665. V r. 2001 bol  koeficient obývania bytov 3,42 a počet bytov na 1000 
obyvateľov predstavoval 323. 
 
Akceptovanie územných vzťahov a začlenenia obce Lužianky v predikcii nadradenej ÚPD - postavenia 
obce v jadrovom pásme nitrianskeho ťažiska osídlenia a vytváranie predpokladov pre rozvoj osídlenia v 
celoštátnych a nadregionálnych rozvojových osiach viedlo v koncepcii ÚPN obce napriek  očakávanému  
regresnému  vývoju  prirodzeného prírastku  obyvateľstva k potrebe dôsledného zhodnotenia územného 
potenciálu aj pre rozvoj funkčnej zložky bývania. 
 
Koncepcia rozvoja obytnej funkcie rešpektuje súborné vymedzenie krajinného potenciálu vo vzťahu k 
optimalizácii očakávaných urbánnych procesov, vyplývajúce z predchádzajúcej analytickej etapy 
územného plánu. Koncepcia ÚPN obce Lužianky zhodnocuje disponibilitu možných rozvojových plôch 
v súčasnom zastavanom území obce, ako aj ostatného nadväzného územia katastra a optimalizuje ich 
využitie a logické zapojenie do potenciálnej rurálnej štruktúry obce a nadväznej sídelnej štruktúry 
aglomerácie. 
 
Predpokladaná možná rozvojová kvantifikácia bytovej štruktúry v závislosti od uplatnenia t r e n d u  
r o z v o j a : optimálneho rozvojového trendu (plánovací horizont, r. 2015 – 2020), resp. progresívneho 
rozvojového trendu (prognózny horizont, r. 2030 – 2040) je predikovaná v závislosti na územno-
rozvojovom potenciáli katastrálneho územia obce v nasledovných formách: 
 
 intenzifikácia súčasného domového fondu,  

prestavba cca 10 - 20 % súčasného domového fondu    
(653 rodiných domov + 82 neobývaných domov = 735 domov)  

  predpoklad realizácie cca:           75 – 150 bytov 
 
 
 urbanizácia optimálnych disponibilných plôch 

v rámci súčasného zastavaného územia obce                             
/ obytné štruktúry využívajúce prieluky v súčasnej obytnej zástavbe, 
priestory záhrad a role v súčasnom zastavanom území 
predpoklad výstavby cca 395 nových rodinných domov, 

 čo predstavuje (395 x 1,2) cca:        470 bytov 
        na celkovej rozlohe cca 31,18 ha, (cca 1 100 + 450 = 1550 obyv.) 
        s priestorovým štandardom cca 50 obyv./ha     

z toho: 
 
/ Urbanistický okrsok A – Centrum, nový  rozvojový priestor: 
*  A/0 – Radošínska   
    (územie o rozlohe 1,92 ha = 21 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 900 m2) 
*  A/0 – Počašie I.      
    (územie o rozlohe 2,92 ha = 34 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 850 m2) 
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*  A/0 – Počašie II.    
    (územie o rozlohe 3,50 ha = 37 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 950 m2) 
*  A/0 – Centrum    
    (územie o rozlohe 0,36 ha =   8 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 450 m2) 
 
/ Urbanistický okrsok B – Holotka - Diely, nový  rozvojový priestor: 
*  B/0 – Holotka    
    (územie o rozlohe   0,66 ha = 12 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 550 m2) 
*  B/0 – Diely I.    
    (územie o rozlohe 12,03 ha = 115 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 900 - 1000 m2) 

 
/ Urbanistický okrsok C – Kajsa, nový  rozvojový priestor: 
*  C/0 – Kajsa I.    
    (územie o rozlohe 0,90 ha =  25 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 350 m2) 
*  C/0 – Kajsa II.    
    (územie o rozlohe 2,07 ha =  22 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 950 m2) 
*  C/0 – Kajsa III.    
    (územie o rozlohe 4,40 ha =  70 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 600 - 1000 m2) 
*  C/0 – Kajsa IV.    
     (územie o rozlohe 1,00 ha =  25 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 400 m2) 
*  C/0 – Kajsa V.    
     (územie o rozlohe 1,42 ha =  26 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 550 m2) 

 
 
 
 urbanizácia optimálnych disponibilných plôch 

mimo súčasného zastavaného územia obce                             
 / transparentné obytné štruktúry v nových lokalitách, tvoriace  

   prechodnú štruktúru medzi urbanizovanou a prírodnou štruktúrou obce, 
mimo súčasného zastavaného územia 
predpoklad výstavby cca 335 nových rodinných domov, 

 čo predstavuje (335 x 1,2) cca:        400 bytov 
        na celovej rozlohe cca 46,2 ha, (cca 1 200 obyv.) 
        s vysokým  priestorovým štandardom pozemkov   25 - 30 obyv./ha  

z toho: 
 

/ Urbanistický okrsok A – Centrum, nový  rozvojový priestor: 
*  A/1 – Pasienky    
    (územie o rozlohe 6,5 ha = 45 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 1450 m2) 

 
/ Urbanistický okrsok B – Holotka - Diely, nový  rozvojový priestor: 
*  B/1 – Diely II.    
    (územie o rozlohe 6,2 ha = 40 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 1550 m2) 

 
/ Urbanistický okrsok D – Za železnicou, nový  rozvojový priestor: 
*  D/3 – Kapitulské   
    (územie o rozlohe 4,5 ha = 50 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 900 m2) 

 
/ Nový urbanistický okrsok F – Za vodou, nový  rozvojový priestor: 
*  F/1 – Korytnické za vodou   
    (územie o rozlohe 29,0 ha = 200 rodinných domov s výmerou pozemkov cca 1450 m2) 
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Vzhľadom na východiskový stav počtu bytov v obci Lužianky - 710  trvalo obývaných v roku 2001 
možno rámcovo v plánovacom aj prognóznom horizonte kvantifikovať vývoj bytového fondu v závislosti 
na prechodne stagnačnom, či optimálne až progresívne rozvojovom trende v nasledovnom rozsahu: 
 
 
Predpoklad k  r. 2001 - 2010  resp. prechodne stagnačný trend    730 –    750 bytov 

r. 2015 - 2020  resp. optimálne  rozvojový  trend 1 105 – 1 180 bytov 
r. 2030 - 2040  resp. progresívne rozvojový trend  1 655 – 1 730 bytov 

 
Nárast k  r. 2001 - 2010  resp. prechodne stagnačný trend          20 –      40 bytov 

r. 2015 - 2020  resp. optimálne rozvojový  trend        395 –    470 bytov 
r. 2030 - 2040  resp. progresívne rozvojový trend        945 – 1 020 bytov 

 
Podrobná predikcia vývoja obyvateľstva a domového a bytového fondu podľa priestorovej organizácie 
katastrálneho územia obce je uvedená v tabuľkovom prehľade v kap. 6. DEMOGRAFIA. 
 
 
 
 
8.2.  Podmienky rozvoja bývania podľa urbanistických okrskov 
   
       
Urbanistický okrsok  A – Centrum 
- existujúca obytná štruktúra 
- nové rozvojové priestory:  *  A/0 – Radošínska   

*  A/0 – Počašie I.      
*  A/0 – Počašie II.    
*  A/0 – Centrum    
*  A/1 – Pasienky    

 
Na súčasnom území okrsku – územná časť A/0 sa predpokladá intenzifikácia zastavaných obytných 
plôch formou prestavby cca 10 - 20 % súčasného domového fondu a územný rozvoj v rámci 
vymedzených optimálnych disponibilných plôch v súčasnom zastavanom území, pri využití prieluk v 
súčasnej obytnej zástavbe a priestorov záhrad v lokalitách: Radošínska, Počašie I., II. a Centrum. 
Rozvoj sa môže realizovať vo väzbe na súčasné miestne komunikácie a inžinierske siete, resp. tiež 
v ich predĺžení, bez zvýšených investičných nákladoch. 
 
Po vyčerpaní disponibilných plôch v zastavanom území je možné územný rozvoj orientovať do lokality 
Pasienky, na ľavom brehu rieky Nitra, v rámci novej rozvojovej územnej časti okrsku A/1 – Pasienky. 
Sprístupnenie lokality je možné realizovať dočasne cez Švantnerovu ulicu a súčasný most cez rieku 
Nitra za predpokladu jeho stavebných úprav. Výhľadové sprístupnenie lokality je navrhované 
prostredníctvom nového mosta v predĺžení Nejedlého ulice. Rozvoj lokality je podmienený realizáciou 
technického vybavenia. 
 
 
Urbanistický okrsok  B – Holotka - Diely 
- existujúca obytná štruktúra 
- nové rozvojové priestory:  *  B/0 – Holotka   

*  B/0 – Diely I.      
*  B/1 – Diely II.    
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Na súčasnom území okrsku – územná časť B/0 sa predpokladá intenzifikácia zastavaných obytných 
plôch formou prestavby cca 10 - 20 % súčasného domového fondu a územný rozvoj v rámci 
vymedzených optimálnych disponibilných plôch v súčasnom zastavanom území, pri využití prieluk v 
súčasnej obytnej zástavbe, priestorov záhrad a poľnohospodársky využívaných plôch v lokalitách: 
Holotka a Diely I. Rozvoj sa môže realizovať vo väzbe na súčasné miestne komunikácie a inžinierske 
siete, resp. tiež v ich predĺžení. Rozvoj lokality Diely je limitovaný kontaktnou polohou železničnej 
stanice, sťaženým dopravným prístupom cez železničné priecestia, potrebou rekonštrukcie miestnej 
komunikácie – Teslova ulica a čiastočne trasou vzdušného elektrického vedenia VN 22 kV. 
 
Po vyčerpaní disponibilných plôch v zastavanom území je možné územný rozvoj orientovať do lokality 
Diely, v rámci novej rozvojovej územnej časti okrsku B/1 – Diely II. Sprístupnenie lokality je navrhované 
prostredníctvom predĺženia Ulice Pod Hliníkom a jej prepojenia s Teslovou a Korytovskou ulicou. Rozvoj 
lokality je limitovaný trasou prívodného vodovodného potrubia (prívod Zbehy) a vzdušného elektrického 
vedenia VN 22 kV. Podmienkou rozvoja je realizácia technického vybavenia územia a opatrení na 
zachytenie prívalových dažďových vôd (navrhovaná terénna vlna a suchá nádrž – polder, zmena 
využívania orných pôd formou TTP). 
 
 
Urbanistický okrsok  C – Kajsa 
- existujúca obytná štruktúra 
- nové  rozvojové priestory:  *  C/0 – Kajsa I.  

*  C/0 – Kajsa II. 
*  C/0 – Kajsa III. 
*  C/0 – Kajsa IV. 
*  C/0 – Kajsa V. 

 
 

Rozvoj bývania je navrhovaný len na súčasnom území okrsku – územná časť C/0. Predpokladá sa 
intenzifikácia zastavaných obytných plôch formou prestavby cca 10 - 20 % súčasného domového fondu 
a územný rozvoj v rámci vymedzených optimálnych disponibilných plôch v súčasnom zastavanom 
území, pri využití prieluk a priestorov záhrad v rámci súčasnej obytnej zástavby v lokalitách: Kajsa I. až 
V. Rozvoj sa môže realizovať vo väzbe na súčasné miestne komunikácie a inžinierske siete (Kajsa I., II. 
a časť IV.) a čiastočne v ich predĺžení (Kajsa I. a V.).  
Rozvoj lokalít Kajsa III. a častí IV. a V. je limitovaný možnosťou ich sprístupnenia a absenciou 
technického vybavenia územia;  lokality Kajsa III. a IV. sú naviac limitované kontaktnou polohou 
železničnej trate. 
 
 
Urbanistický okrsok  D – Za železnicou 
- nový rozvojový priestor:  *  D/3 – Kapitulské  
 
Na súčasnom území okrsku – územná časť D/0 sa nenachádzajú obytné plochy. Rozvoj bývania je 
možné orientovať do lokality Kapitulské, v rámci novej rozvojovej územnej časti okrsku D/3 – Za 
železnicou III. Dopravné sprístupnenie lokality je v najbližšom období možné realizovať len cez 
železničné priecestie, z Korytovskej ulice. Rozvoj lokality je limitovaný trasou prívodného vodovodného 
potrubia (prívod Zbehy), trasou vysokotlakového plynovodu a vzdušnými elektrickými vedeniami VN 22 
kV. Podmienkou rozvoja územia je realizácia technického vybavenia a opatrení na zachytenie 
prívalových dažďových vôd (navrhovaná terénna vlna a suchá nádrž – polder, zmena využívania orných 
pôd formou TTP). Lokalita Kapitulské sa naviac nachádza v kontaktnej polohe skladových a výrobných 
areálov.  
Vzhľadom k uvedeným limitom a podmienkam rozvoja, ktoré predpokladajú zvýšené investičné náklady 
sa rozvoj lokality doporučuje až po vyčerpaní ostatných navrhovaných rozvojových plôch.  
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Urbanistický okrsok  F – Za vodou 
- nový rozvojový priestor:  *  F/1 – Korytnické za vodou  
 
Vytvorenie nového urbanistického okrsku bude pravdepodobne iniciovať rozvoj priemyselného parku 
celoštátneho až medzinárodného významu Nitra – Dražovce, ktorého lokalizácia aj na území obce  
Lužianky sa predpokladá na základe akceptovania koncepcie nadradenej ÚPD. Funkčné plochy 
bývania, športu, rekreácie, občianskej vybavenosti a izolačnej zelene, sú navrhované s cieľom 
vytvorenia prechodových – preväzujúcich článkov medzi súčasným zastavaným územím obce 
a priestorom priemyselného parku. Príprava nových rozvojových priestorov pre bývanie korešponduje 
s očakávanou zvýšenou ponukou pracovných príležitostí a zvýšeným záujmom o rozvoj bývania na 
území obce. 
 
Rozvoj bývania je možné orientovať do lokality Korytnické za vodou, v rámci novej rozvojovej územnej 
časti okrsku F/1 – Korytnické za vodou. Rozvoj lokality je limitovaný trasou vzdušného elektrického 
vedenia VN 22 kV a pravdepodobne aj vysokou hladinou spodnej vody. Podmienkou rozvoja lokality je 
vybudovanie dopravných napojení a technického vybavenia. Napojenie na cestnú, pešiu a cyklistickú 
dopravu je možné realizovať prostredníctvom predĺženia Korytovskej ulice a Vinárskej ulice 
a vybudovaním nových mostných objektov cez rieku Nitra. 
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  9.  O BČ I A N S K A  V Y B A V E N O SŤ  
   

 
 
9.1. Charakteristika východísk 
 
Občianska vybavenosť obce Lužianky je vo veľkej miere ovplyvnená tým, že sa administratívno-správne 
osamostatnila len v r. 1993. Bývalá administratívno-správna príslušnosť k mestu Nitra, ale aj priama 
urbanistická nadväznosť na mesto sa odráža aj v štruktúre vybavenosti a služieb v obci. 
 
Základná verejná a záujmová vybavenosť obce je skoro úplná a prevažne vyhovuje. Sú tu tieto 
zariadenia: 
 Obecný úrad – v kultúrnom dome – vyhovuje 
 Kultúrne stredisko – v kultúrnom dome – vyhovuje 
 Rímsko-katolícky kostol – v účelovom objekte – vyhovuje 
 Rímsko-katolícky farský úrad – v účelovom objekte – vyhovuje 
 Cintoríny :  +  Lužiansky – po rozšírení – dočasne vyhovuje 

+  Kajsianský – po dostavbe domu smútku – vyhovuje 
                          +  Korytovský – nevyužíva sa 
 Materská škola – v školskom areáli  
 Základná škola – v školskom areáli  
 Zdravotné stredisko – v časti Lužianky – rozostavané, pri ňom: 

                           -  Lekárske ambulancie pre deti a mládež – dočasne vyhovuje 
                           -  Zubná ambulancia – dočasne vyhovuje 
 Lekárske ambulancie pre dospelých – v časti Kajsa – vyhovuje 
 Lekáreň – v časti Kajsa – vyhovuje 
 Pošta – v novom účelovom objekte – vyhovuje 
 Futbalové ihrisko – nevhodné umiestnenie a prístup. 

 
V obci sú aj špecifické zariadenia vyššieho významu, a to: 
 Policajný zbor SR – služobňa a byty – vyhovuje 
 Daňový úrad Nitra II – v prenajatých priestoroch VÚŽV – dočasne vyhovuje, s predpokladom 

presťahovania do Nitry v priebehu roku 2004. 
 SOU (odbor kuchár - čašník) Nitra – v školskom areáli – dočasne vyhovuje 

 
Základná obchodná a obslužná vybavenosť v obci zabezpečuje všetky tovary bežnej potreby a platené 
služby. Sú tu: 
 Predajne potravín   5    7 zamestnancov 
 Predajne spotrebného tovaru  9  42 zamestnancov 
 Bufety, pohostinstvá   5    9 zamestnancov 
 Bistrá, kaviarne    1    1 zamestnanec 
 Stravovacie zariadenia   2    6 zamestnancov 
 Ubytovacie zariadenia   2    8 zamestnancov 
 Nevýrobné služby   3    3 zamestnanci 
 Výrobné služby    5  10 zamestnancov 
 Opravovne, servisy   4    9 zamestnancov 
 Iné malé prevádzky   8  11 zamestnancov 
 Iné stredné prevádzky   4  31 zamestnancov 

 
Zmiešaná výrobná, obchodná a obslužná vybavenosť a iné špecializované zariadenia nadobecného 
významu majú pomerne silné zastúpenie. Je tu 14 subjektov s počtom viac ako 10 zamestnancov 
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a zamestnávajú celkom 896 pracovníkov. Podrobnejšie sú charakterizované v kap.: Priemyselná 
a remeselná výroba. 
 
Zariadenia verejnej občianskej a základnej obchodnej a obslužnej vybavenosti sa nachádzajú 
v zastavanej časti obce, prevažne pozdĺž Rastislavovej ulice a v centre pri kostole. Väčšie obchodné 
a výrobné zariadenia sú umiestnené zväčša mimo obytného územia, za železničnou traťou a sú 
sústredené v areáloch pri Hlohovskej ceste, pri Vinárskej a Korytovskej ulici. 
 
Táto priestorová diferenciácia umožňuje pomerne zreteľne vymedziť zmiešané, prevažne obytné 
územie medzi tokom Radošinky a Nitry a železničnou traťou a výrobné územie obce za železničnou 
traťou. Vznikajúce rekreačné územie obce predstavuje medzihrádzový priestor vodných tokov 
a excentricky položené futbalové ihrisko. 
 
 
9.2. Rozvoj občianskej vybavenosti 
 
Ťažiskovou lokalitou, ktorá umožňuje skvalitnenie verejnej občianskej vybavenosti obce je priestor ZŠ 
a MŠ na Sasinkovej ulici. Základná škola, prípadne aj odborné učilište sa zachovajú. Materská škola sa 
dobuduje aj pre účely zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, prípadne tiež pre matky a deti. Ihriská 
a športoviská sa prebudujú na areál integrovanej školskej a neorganizovanej telovýchovy pre mládež, aj 
pre dospelých. V areáli je treba umiestniť aj potrebnú obslužnú vybavenosť a zabezpečiť k nej dopravný 
prístup zo Sasinkovej ulice. Je tiež treba vybudovať nový peší prístup do areálu z juhu, z Ciolkovského, 
resp. Rastislavovej ulice. 
 
Vzhľadom k absencii športových plôch v  okrsku C – Kajsa bude potrebné vybudovať športový areál, vo 
vymedzenej lokalite na Vinárskej ulici (plocha medzi železničnou vlečkou - Víno Nitra a.s. a železničnou 
traťou Lužianky – Nitra) s potrebnou obslužnou vybavenosťou. 
 
Dobuduje sa rozostavané zdravotné stredisko. Na ostatných plochách jestvujúcej občianskej 
vybavenosti v obytnej a zmiešanej zástavbe sídla je treba jednotlivé zariadenia podľa záujmu či potreby 
modernizovať, alebo zmeniť na iné. Nové, aktuálne zariadenia je možné umiestňovať aj na voľných, 
alebo asanáciou získaných plochách, hlavne v rámci navrhovanej polyfunkčnej zástavby pozdĺž 
Rastislavovej ulice a v centrách Lužianok a Kajsy. Základnú vybavenosť pre nové obytné súbory 
rodinných domov je treba zabezpečovať polyfunkčným využitím obytných stavieb.  
 
Jestvujúci areál futbalového ihriska na severnom okraji sídla má nevýhodnú polohu a nie je účelné ho 
rozširovať. Jeho premiestnenie závisí od urbanizácie územia na ľavom brehu rieky Nitry, v súvislosti 
s realizáciou zámeru budovania priemyselného parku a novej obytnej zóny. Ak by v najbližšom období 
k urbanizácii za riekou Nitrou nedošlo je možné realizovať už známy zámer na vybudovanie nového 
areálu pre organizovanú telovýchovu v lokalite  V r b i n a. 
V tejto lokalite je možné vytvoriť aj ponukovú plochu pre prípadné vybudovanie prímestského areálu 
oddychu, relaxu a zábavy regionálneho charakteru. Tento areál by potom spolu so športovým areálom a 
vodáckou základňou tvorili ťažisko budúcej prímestskej rekreačnej zóny pozdĺž toku Nitry. Umiestnenie 
športového areálu a jeho prípadné rozšírenie o areál oddychu, relaxu a zábavy si vyžiada vybudovať 
nové dopravné napojenie aj s premostením toku Radošinky. 
Variantom pre umiestnenie oboch areálov je lokalita  Z a  v o d o u  (Korytnické za vodou),  južne od 
oblúka železničnej trate v smere Dražovce, na ľavom brehu rieky Nitra.  
 
Plochy v lokalite Vrbina na sútoku Nitry a Radošinky je možné využiť na umiestnenie vodáckej 
základne. Ako prístup k tomuto zariadeniu bude postačovať aj jestvujúci most cez Radošinku. 
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V prípade, že sa do lokality  V r b i n a  premiestni aj športový areál a vybuduje sa nový areál oddychu, 
relaxu a zábavy, vodácka základňa sa začlení do ich štruktúry. 
 
Plochy verejnej zelene (parky, parčíky) je potrebné udržiavať, prípadne aj rekonštruovať. Verejnú 
plochu v časti Kajsa (pri starej škole) je treba dobudovať na park s detskými ihriskami. Ako verejnú 
zeleň je potrebné udržiavať aj medzihrádzový priestor na pravom brehu rieky Nitry (medzi riekou 
a sídlom), resp. výhľadovo aj priestor na ľavom brehu. Cesty po hrádzach je možné využívať na 
prechádzky, cyklotrasy a iné pohybové aktivity napojené na sieť prímestských trás.  
 
V centre Lužianok sa bude naďalej využívať jestvujúci cintorín, hlavne jeho nová, južná časť. Cintorín 
v časti Kajsa sa rozšíri na vymedzené rezervné plochy južne od jestvujúceho. Pred vyčerpaním ich 
kapacity sa založí nový cintorín s kompletnou vybavenosťou v lokalite  K a p i t u l s k é   na západnom 
okraji sídla.  
 
V prípade územného rozvoja za riekou Nitra, hlavne v súvislosti s uvažovaným umiestnením 
Priemyselného parku Nitra - Sever a obytnej zóny Za vodou, bude potrebné požadovanú občiansku 
vybavenosť, hlavne obchodnú a obslužnú, umiestňovať v uzlových bodoch budúceho dopravného 
systému, spájajúceho jestvujúce sídlo s novou zástavbou. Zároveň bude treba prehodnotiť vhodnosť 
umiestnenia nového športovo-relaxačného komplexu v lokalite Vrbina a zvážiť jeho posunutie bližšie 
k predpokladanému ťažisku budúcej obytnej zástavby, do lokality   Z a   v o d o u.  
 
Špecifikácia a kapacity navrhovaných športovo-relaxačných zariadení sú konkretizované v časti 
„Rekreácia a cestovný ruch.“ 
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 1 0 .   R E K R E Á C I A  A  C E S T O V N Ý  R U C H  
   

 
 
10.1. Charakteristika východísk 
 
Rekreologický potenciál obce je daný krajinným prostredím, jeho antropogénnou diverzifikáciou a tiež 
kultúrno-historickými danosťami a súčasnou odvetvovou infraštruktúrou. 
 
Krajinné prostredie obce tvorí na východe nížina, na západe mierna pahorkatina, oddeléné tokom rieky 
Nitry s prítokom Radošinky. Pozdĺž toku, po jeho pravej strane sa tiahne urbanizovaný pás osídlenia, so 
značným podielom dopravných (železničných a cestných) komunikácií. Izolovanou urbanizačnou 
jednotkou je poľnohospodársky výrobný areál Korytník. Neurbanizovanú krajinu tvorí prevažne 
poľnohospodárska pôda so sprievodnou zeleňou popri cestách a pozdĺž vodných tokov. V katastri obce 
nie sú lesy. Na severozápadnom okraji, v lokalite Berbecín (k.ú. obce Zbehy) k nemu prilieha izolovaný 
zvyšok lesa  - Hoferský háj, s výmerou asi 5 km2. 
 
Antropogénne zmeny krajiny sú takmer celoplošné, najradikálnejším zásahom je regulácia vodných 
tokov a ich zablokovanie hrádzovým systémom. Ako umelý prvok krajiny sa javí vodná plocha v lokalite 
Korytník. 
 
Kultúrno-historické danosti obce sú minimálne. Najstaršie sakrálne stavby sú kamenné kríže a sochy 
svätých z 18. až 20. stor. Mimoriadne významné archeologické nálezisko so stopami kultúr z neskorej 
doby kamennej (6000 - 1500 r. pred. Kr.) je zatiaľ prakticky neprezentovateľné. 
 
Z foriem a činností vhodných pre cestovný ruch, ktoré pre tento región špecifikuje Územný plán VÚC 
Nitrianskeho kraja, sú v obci podmienky len pre cykloturistiku a vidiecky turizmus. Iba so značnými 
investičnými nákladmi by bolo možné vytvoriť podmienky aj pre rekreačný a relaxačný pobyt pri vode. 
 
Terajšia odvetvová vybavenosť pre rekreáciu a cestovný ruch je súčasťou štandardnej základnej 
občianskej vybavenosti obce. Tvoria ju hlavne tieto plochy a zariadenia: 
 
Na území obce: 
 
1.    Areál futbalového ihriska  (asi 1,5 km, rezerva 0,4 ha) 

Nachádza sa na severnom okraji obce. Má excentrickú polohu, nevyhovujúci dopravný prístup, 
obmedzené možnosti rozšírenia a štrukturálneho rozvoja. Je tu štandardné futbalové ihrisko 
s hľadiskom, menšou diváckou tribúnou a šatňami. 
Výhľadovo je potrebné uvažovať s novou, prístupovo lepšou polohou športového areálu pre 
organizované športy. 
 

2. Športový areál ZŠ a MŠ  (asi 2,4 ha, rezerva 0,6 ha) 
Nachádza sa v strednej časti obce, v priestore medzi školskými budovami a oblúkom 
železničnej trate. Má veľmi výhodnú polohu, ale pomerne obmedzený prístup. Je tu štandardná 
zostava školských ihrísk a športovísk. V súčasnosti sa dostatočne nevyužíva a neudržuje. 
Poloha areálu, možnosť jeho rozšírenia a lepšieho sprístupnenia vytvára predpoklady pre jeho 
využitie ako ťažiskového športového areálu pre neorganizované športové aktivity. 
 

3. Plocha verejnej zelene - Tatranská  (asi 0,3 ha, rezerva nie je) 
Je pri hlavnej ceste v južnej časti obce. V súčasnosti je to rôznorodá stromová zeleň na voľne 
prístupnej ploche. Nemá možnosť rozšírenia. 
Poloha a charakter plochy vytvára predpoklady pre vybudovanie oddychového parku. 
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4. Medzihrádzové priestory rieky Nitry  (asi 12,0 ha, rezerva min. 5,0 ha) 
Tvoria takmer súvislý pás zmiešanej stromovej a krovitej zelene v šírke od 10 do 30 m. 
V sútoku Nitry s Radošinkou, v lokalite Vrbina sa táto zeleň rozširuje do klinovitého útvaru 
s rozlohou asi 3,2 ha. Pre rekreačné využitie v najbližšom období je vhodný hlavne pravobrežný 
pás, súbežný so zástavbou obce. V niektorých častiach na úrovni ulíc Kajsa I. a Kajsa II. sú na 
brehu rieky improvizované oddychové a piknikové miesta. 
 
Priebežné, po hrádzach vedené účelové cesty umožňujú peší pohyb, pohyb na bicykloch 
a prípadne aj na jazdu na koni. 
Vodný tok Nitry pri súčasnom stave znečistenia je vhodný len na plavbu člnkami. Vodný tok 
Radošinky je nevyužiteľný. 
 
Reálne možnosti využitia pre športové a relaxačné aktivity domácich obyvateľov i účastníkov 
cestovného ruchu ponúka plocha na sútoku Nitry a Radošinky, severovýchodne od stredu obce. 
V Územnom pláne obce z r. 1961 bol v tejto lokalite navrhnutý športový areál. Tento návrh je 
potrebné zhodnotiť a aktualizovať. Areál by mohol mať mikroregionálny charakter a slúžiť aj 
priľahlým obciam Zbehy a Čakajovce. 
 

5. Okolie vodnej plochy Korytník  (asi 2,6 ha) 
Nachádza sa juhovýchodne od areálu poľnohospodárskej výroby Korytník, cca 0,9 km západne 
od stredu obce. Vodná plocha a jej okolie sú krajinársky silne degradované a znečistené. 
Rozhodujúcimi negatívnymi faktormi sú nedostatočný prítok a výmena vody, splavovanie 
škodlivín z polí a odpady z priľahlých poľnohospodárskych areálov. 
Poloha a charakter lokality, ako aj potreba efektívnejšej ekologickej ochrany vodnej plochy 
a okolitej zelene dáva možnosť využiť ju aj pre relax obyvateľov obce a pre agroturistiku.  

 
Na priľahlom území: 
 
6. Areál penziónu Hofer   (asi 0,8 ha) 

Nachádza sa asi 2,8 km od stredu obce, na okraji lesa, pri ceste II/513 (Nitra – Hlohovec), na 
k.ú. obce Zbehy. Má kapacitu 32 postelí, stravovaciu a obslužnú časť. Polohou a štandardom 
má charakter motela. Okolité krajinné prostredie umožňuje začleniť ho medzi aktivity 
agroturistiky. 
Areál priestorovo a funkčne inklinuje k obci Lužianky a jeho aktivity môžu byť súčasťou 
odvetvovej štruktúry cestovného ruchu, ale aj výletným miestom pre obyvateľov obce. 
 

7. Lesný celok Hoferský háj v lokalite Berbecín  (50,0 ha) 
Je na k.ú. obce Zbehy asi 3,5 – 4,0 km od obce Lužianky, prístupný po ceste II/513, ktorá ho 
pretína a tiež po poľných cestách vedúcich od obce. 
Je to najbližší a jediný les v okolí Lužianok a jeho rekreačné využívanie obyvateľmi 
a návštevníkmi obce má dlhodobú tradíciu. Môže byť aj naďalej súčasťou odvetvovej štruktúry 
rekreácie a cestovného ruchu obce. 
 
 

Pre rekreáciu a cestovný ruch slúži základná obchodná, stravovacia, ubytovacia a iná vybavenosť, 
rozptýlená v zástavbe obce. Podrobnejšie je konkretizovaná v kap. 9. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ. 
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10.2. Rozvoj rekreácie a cestovného ruchu 
 
 
Pre oblasť rozvoja rekreácie a turizmu sa z polohy ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja – zmeny a doplnky          
r. 2003 (Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia) viažu na problematiku 
územia obce Lužianky nasledovné  výstupy:  
 

 Usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s prírodnými a 
civilizačnými danosťami pri súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitra 
a ostatných väčších miest, na každodennú a víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov domáceho 
a cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus, podporiť predovšetkým rozvoj tých foriem 
turizmu, ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľný turizmus ..., rekreačný turizmus ..., vodná 
turistika ..., cykloturistika, poľovníctvo, ... 

 Podporovať bodové lokality v poľnohospodársky využívanej krajine, predovšetkým areály termálnych 
kúpalísk a vodné plochy, podporovať vznik a rozvoj miestnych kúpeľov na základe využitia špecifík daného 
územia. 

 Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky, 
 Zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území, 

 
Pri riešení územnej problematiky zotavenia obyvateľov obce a jej ponuky pre vonkajších návštevníkov 
je treba brať do úvahy hlavne: 
- bezprostrednú blízkosť mesta Nitra a obcí Zbehy, Čakajovce a Dražovce 
- rozsiahlu a kvalitnú športovú, relaxačnú a zábavnú vybavenosť Nitry. 
 
Charakter bývania v Lužiankach umožňuje väčšine obyvateľov sídla tráviť väčšinu voľného času aktívne 
aj doma, v rámci pozemkov rodinných domov. Vybavenosť pre verejné aktivity si budú vyžadovať len 
niektoré ich špecifické skupiny, hlavne deti, mládež a športovo orientovaní obyvatelia.  
Tento predpoklad sa môže podstatnejšie zmeniť v prípade realizácie Priemyselnej zóny – Západ a 
aktuálnosti priemyselného parku a s ním súvisiacej urbanizácie na ľavom brehu rieky Nitra. V takom 
prípade je potrebné, popri využití už jestvujúcich daností a lokalít uvažovať aj s novými plochami pre 
rozvoj rekreácie a turizmu, v priestore za riekou Nitrou. 
 
Pre zabezpečenie rekreačných možností obyvateľov Lužianok bude potrebné: 
 

- dobudovať integrovaný športovo-relaxačný areál pri školách na Sasinkovej ulici a zlepšiť jeho 
prístupnosť; 

- vybudovať športový areál na Vinárskej ulici; 
- zachovať a skvalitniť verejnú zeleň, vytvoriť oddychové miesta a detské ihriská; 
- pre aktívny oddych a relax upraviť a využiť medzihrádzové priestory a hrádze na brehoch Nitry 

a Radošinky; 
- zlepšiť hygienické a ekologické pomery vodnej nádrže a jej okolia v lokalite Korytník, vytvoriť oddychové 

miesto.  
 
Pre vytvorenie ponuky návštevníkom obce – účastníkom prímestskej rekreácie a turizmu bude účelné: 
 

- vybudovať vodácku základňu pre splavovanie toku Nitry, s jednoduchou vybavenosťou v lokalite Vrbina; 
- vybudovať úsek Ponitrianskej cyklotrasy pozdĺž toku rieky Nitra, ktorá je vedená v trase: Komárno – 

Nové Zámky – Nitra – Topoľčany; 
- vo väzbe na Ponitriansku cyklotrasu vytvoriť sieť cyklotrás spájajúcu Lužianky s obcou Zbehy pozdĺž 

toku Radošinky, s obcou Dražovce pozdĺž železničnej trate, so západnou časťou katastra, pri využití 
súčasných poľných ciest  s možnosťou predĺženia v smere Alekšince – Rišňovce pozdĺž cesty II/513; 

- založiť agroturistickú základňu v lokalite Korytník, využívajúcu miestny agropotenciál;  
- v spolupráci s Archeologickým ústavom  SAV vybudovať miestnu expozíciu archeologickej lokality 

Lužianky. 
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Z uvedeného vyplýva, že rekreačná funkcia v obci sa spája s inými územnými funkciami a v najbližšom 
období na vymedzenie výhradne rekreačného územia nie sú dôvody. Vo výhľade, resp. v prípade 
uplatnenia progresívneho rozvojového trendu - urbanizácie za riekou Nitrou, za takéto územie bude 
treba považovať zónu pozdĺž ľavého brehu vodných tokov Radošinka a Nitra, ktorá spolu 
s medzihrádzovým priestorom rieky Nitra bude tvoriť – h l a v n ú  r e k r e a čn ú  z ó n u  N i t r a .  
 
 
Pri budovaní vybavenosti v rozvojovo aktuálnych rekreačných lokalitách je treba zohľadňovať tieto 
ukazovatele: 
 
 
 Integrovaný športovo-relaxačný areál na Sasinkovej ulici 

Rozloha:  približne 3,0 ha 
Návštevnosť:  aktívni účastníci:   100 osôb/deň 
  pasívni návštevníci:    50 osôb/deň 
Vybavenosť:  * hlavná:  

- viacúčelové ihrisko, v zime prípadne klzisko (malý futbal, hádzaná, basketbal a iné) 
- volejbalové a tenisové ihriská 
- bežecká dráha, športoviská pre ľahkú atletiku 

* doplňujúca: 
- šatne, hygienické zariadenia 
- posilňovňa, sauna 
- bufet alebo bistro 
- správa a prevádzka areálu   

 
 
 Oddychové miesto a agroturistická základňa Korytník  

Rozloha:  cca 3,0 ha 
Návštevnosť:  aktívni účastníci:   100 osôb/deň 
  pasívni návštevníci:    - 
Vybavenosť:  * hlavná: 

- vodná plocha, kultivovaná zeleň, poľné cesty 
* doplňujúca: 

- požičovňa jazdeckých koňov, jazdecký dvor 
- jazdecké trasy a okruhy v okolí 
- rybník, miesta pre rybolov 
- detské ihrisko, plocha pre loptové hry 
- 2 – 3 oddychové alebo piknikové miesta 
- plocha pre spoločenské podujatie v prírode 
- bufet 

 
 
 Športový areál na Vinárskej ulici 

Rozloha:  približne 2,0 ha 
Návštevnosť:  aktívni účastníci:   50 osôb/deň 
  pasívni návštevníci:  25 osôb/deň 
Vybavenosť:  * hlavná:  

- viacúčelové ihrisko, v zime prípadne klzisko (malý futbal, hádzaná, basketbal a iné) 
- volejbalové a tenisové ihrisko 

* doplňujúca: 
- šatne, hygienické zariadenia 
- posilňovňa, sauna 
- bufet alebo bistro 
- správa a prevádzka areálu   
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H l a v n á  r e k r e ačn á  z ó n a   N  i  t  r  a  :  
 
 1.  Medzihrádzové priestory rieky Nitry 

Rozloha:  približne 12,0 ha,   vo výhľade 24,0 ha 
Návštevnosť:  aktívni účastníci:   50 osôb/deň 
  pasívni návštevníci:  - 
Vybavenosť:  * hlavná: 

- cyklotrasa po hrádzi 
* doplňujúca: 

- tri oddychové, resp. piknikové miesta pri vode 
 
 2.  Vodácka základňa na toku Nitry v lokalite Vrbina 

Rozloha:  približne 0,8 ha 
Návštevnosť:  aktívni účastníci:   20 osôb/deň 
Vybavenosť:  * hlavná: 

- úvazisko, mólo 
- plocha na stanovanie 
- objekt vybavenosti (hygienické zariadenie, kuchynka a pod.) 

* doplňujúca: 
- volejbalové ihrisko 
- plocha pre relax 

 
V prípade výstavby nového športového areálu a areálu relaxu a zábavy je potrebné brať do úvahy tieto 
ukazovatele: 
 
 3.  Športový areál v lokalite Vrbina (1. variant)  / Za vodou (2. variant) 

Rozloha:  min. 3,0 ha 
Návštevnosť:  aktívni účastníci:       60 osôb/deň 
  pasívni návštevníci:   600 osôb/deň 
Vybavenosť: * hlavná: 

- štandardné futbalové ihrisko 
- ľahkoatletická bežecká dráha 
- krytá tribúna pre 200 osôb 
- šatne, hygienické zariadenie, posilňovňa 
- správa a prevádzka areálu 

* doplňujúca: 
- bufet, prípadne bistro 
- parkovisko pre 2 autobusy a 50 osobných áut 

 
 4.  Areál oddychu, relaxu a zábavy v lokalite Vrbina (1. variant)  / Za vodou (2. variant) 

Rozloha:  min. 4,0 ha 
Návštevnosť:  aktívni účastníci:   800 osôb/deň 
  pasívni návštevníci:   150 osôb/deň 

prípadne aj ubytovaní:    30 osôb/deň 
Vybavenosť:  * hlavná: 

- wellnesscentrum 
- vonkajšie bazény, šmýkačky 
- zábavné a súťažné atrakcie 
- bowling, squash a pod. 
- správa a prevádzka 

* doplňujúca:     * možné aj: 
- reštaurácia, kaviareň    -   ubytovacie zariadenie, cca 30 postelí 
- bistro, bufety, stánky    -   parkovisko pre 2 autobusy a 50 osobných áut 
- parkovisko pre 200 osobných áut 
- úschovňa a požičovňa bicyklov 
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 1 1 .   D O P R A V A  
 

 
 
11.1. Širšie dopravné vzťahy 
 
Širšie dopravné vzťahy obce Lužianky sú ovplyvnené hlavne svojou polohou v tesnom dotyku 
s krajským mestom Nitra, ktoré má silné dopravné väzby na sídelnú štruktúru Nitrianskeho kraja, 
osobitne však na hlavné mesto Bratislava. Táto poloha umožňuje veľmi výhodné prepojenie na 
dopravnú sieť do celého Slovenska.  
Územný  plán obce Lužianky v etape konceptu zohľadnil  záväzné  časti  a nosné rozvojové ciele ÚPN 
VÚC Nitrianskeho kraja. V etape spracovania UŠ VÚC Nitriansky kraj, zameranej na lokalizáciu 
priemyselných parkov a riešenie rozvoja dopravy bola pre ďalší rozvoj obce dôležitá možnosť 
uplatnenia variantného riešenia koridoru severozápadného obchvatu mesta Nitry (rýchlostná 
komunikácia R/64 Nitra – Topoľčany).  
 
Základným druhom dopravy je cestná doprava a železničná doprava.  
 
11.1.1. Cestná doprava  
 
Návrh riešenia rešpektuje: 
 dopravné siete a zariadenia alokované v trasách doplnkových koridorov TINA: 

výhľadovú súčasť doplnkovej siete cestných komunikácií TINA  
diaľnicu D1 (priestor Madunice / Leopoldov) – Hlohovec – Nitra – Nové Zámky – Komárno – 
MR  / Komárom – diaľnica M1 
 dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC):  

    cestné komunikácie 
 Bratislava – Senec – Sládkovičovo – Sereď – Nitra – Žiar nad Hronom 
 dopravné siete celoštátnej úrovne: 

 cestné komunikácie:  
 Nitra – Topoľčany – Partizánske – Prievidza – Nitrianske Pravno – Turčianske Teplice, 
 
 pre cestu I/64 (R/64): rezervuje koridor severozápadného obchvatu Nitry s napojením na 

križovatku na R1 pri Lehote a pripojením novej trasy na cestu II/513; rezervuje koridor pre 
obchvat obce Čakajovce po východnej strane a obce Dražovce po západnej strane; 
*  Koncepcia ÚPN obce Lužianky je orientovaná na vedenie koridoru v zmysle 1. variantu 
(alternatívy), t.j., severne od obcí Zbehy a Čakajovce. 

 
 pre cestu II/513 Hlohovec – Nitra: rezervuje koridor rýchlostnej komunikácie vedenej od D1 

severne od Hlohovca s pripojením na trasu cesty I/64 (R64) umožňujúci odklon diaľkovej 
dopravy z diaľnice D1 na hraničný priechod v Komárne; 

 
Obec je na tieto dopravné väzby pripojená cestou III/51315, ktorá tvorí prieťah obcou 
 
11.1.2. Železničná doprava  
 
Železničná stanica Lužianky tvorí významný železničný uzol, ktorým prechádza trať v smere na Nové 
Zámky, na Prievidzu, na Leopoldov a na Kozárovce. Obsluhu riešeného územia železničnou dopravou 
zabezpečujú  železničné trate: 
 Nové Zámky – Prievidza  
 Leopoldov  – Kozárovce 
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11.1.3. Letecká doprava 
 
Letecká doprava s verejnou prepravou osôb sa na riešenom území nenachádza, najbližšie letisko 
s verejnou prepravou osôb je v Bratislave. V krajskom meste Nitra sa nachádza letisko Nitra - 
Janíkovce, ktoré je možno využívať pre službu aerotaxi, športové účely a prípadne 
v poľnohospodárstve. V budúcnosti sa ráta s podstatne vyšším využívaním letiska pre potreby osobnej 
leteckej dopravy. 
Ochranné pásma letiska  stanovené v zmysle Leteckého zákona MD rozhodnutím zn. 02772/65-20 zo 
dňa 13. 12. 1965 (o.p. vzletového a približovacieho priestoru so sklonom 1:70 a o.p. prechodovej plochy 
so sklonom 1:10), neovplyvňuje riešenie ÚPN obce. Viď kap. 17. Ochranné pásma. 
 
11.1.4. Vodná doprava 
 
Vo vodnej doprave sa nepredpokladá využitie vodného toku rieky Nitra na hospodárske využitie. 
 
 
11.2.  Návrh základného dopravného systému obce 
 
Základom cestného dopravného systému obce je cesta III/51315. ktorá tvorí prieťah obcou. Vzhľadom 
na značné pretiahnutý tvar obce tvoria ostatné cestné komunikácie iba krátke úseky menšieho 
dopravného významu. 
 
 
11.3. Prepravné vzťahy 
 
V danom území sa uplatňuje všeobecný trend uprednostňovania individuálnej automobilovej dopravy 
pred ostatnými druhmi dopráv. Vývoj motorizácie sa predpokladá v náraste stupňa automobilizácie do 
hodnoty 1:3,5 so zvýšením hybnosti obyvateľstva v individuálnej automobilovej doprave voči cestnej 
hromadnej doprave. Prepravné vzťahy sú orientované najmä na cestu prvej triedy I/51, v širších 
súvislostiach na cestu  I/64 a I/65.  
 
Vývoj zaťaženia cestnej siete : 
Cesta III/51315, sčítací profil 8-3350 : 
 zaťaženie r. 1990 zaťaženie r. 1995 zaťaženie r. 2000 
Celkový počet vozidiel 4919 4517 5108 
Nákladné vozidlá 1967 1255 -933 
Osobné vozidlá 2898 3190 -4150 
jednostopové vozidlá 54 72 -25 
 
 
11.4. Cestná doprava 
 
Komunikácie vozidlové 
 
a/ Rýchlostná komunikácia R1 cesta I. triedy I/51 (E571) 
Rýchlostná komunikácia R1 prechádza iba okrajovo katastrálnym územím riešenej obce, ale má v danej 
oblasti pre cestnú dopravu zásadný význam. Cesta R1 (I/51) je hlavným cestným prepojením na hlavné 
mesto Bratislava, na juhu umožňuje cesta I/51 spojenie v smere na Levice a Šahy s väzbami na 
Maďarsko. Spolu s cestou I/65 tvorí cestu európskeho významu E571 Bratislava – Nitra – Zvolen 
a v budúcnosti má tvoriť diaľnicu D65. Tvorí hlavné dopravné napojenie na ďalšie cestné dopravné 
väzby a to hlavne na cesty I. triedy I/64 a I/65. Na rýchlostnú komunikáciu R1 (cesta I/51) je obec 
Lužianky pripojená cestou  III/51315 a následne cestou II/513. 
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b/ Cesta I. triedy I/64 
Cesta I/64 neprechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce, ale podieľa sa  v danej oblasti na 
hlavnej dopravnej obsluhe riešeného územia. Na cestu I/64 je obec Lužianky pripojená cez rýchlostnú 
komunikáciu R1 (cestu I/51) a tiež miestnymi komunikáciami v Nitre. Cesta I/64 je hlavnou 
komunikačnou trasou Ponitria. Na juhu umožňuje spojenie v smere na Komárno s väzbami na 
Maďarsko. Na severe táto cesta prepája riešené územie s Topoľčanmi a Prievidzou, a následne 
s Martinom a Žilinou..  
 
ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja rieši v tejto oblasti novú trasu cesty I/64 západným obchvatom m.č. Nitra - 
Dražovce a  severozápadným obchvatom mesta Nitry, ako rýchlostnú komunikáciu R/64.  V etape 
spracovania UŠ VÚC Nitriansky kraj, zameranej na lokalizáciu priemyselných parkov a riešenie rozvoja 
dopravy bola pre ďalší rozvoj obce dôležitá možnosť uplatnenia variantného riešenia koridoru 
severozápadného obchvatu mesta Nitry. 
Predmetný koridor vedený južne od obce Čakajovce, severnou časťou obce Lužianky, naprieč 
zastavaným územím (2. variant) bol v priebehu spracovania konceptu ÚPN obce a UŠ VÚC variantne 
riešený (ARCH.EKO s.r.o., október 2003), aj v priestore severne od obcí Zbehy a Čakajovce, v polohe 
rešpektujúcej zastavané územia dotknutých obcí a následne zapracovaný do koncepcie VÚC 
Nitrianskeho kraja ako 1. variant. 
 
c/ Cesta I. triedy I/65 
Cesta I/65 neprechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce, ale podieľa sa  v danej oblasti na 
hlavnej dopravnej obsluhe riešeného územia. Na cestu I/64 je obec Lužianky pripojená cez cestu I/51 
a tiež miestnymi komunikáciami v Nitre. Cesta I/65 tvorí hlavné prepojenie na Pohronie. Spolu s cestou 
I/51vorí cestu európskeho významu E571 Bratislava – Nitra – Zvolen a v budúcnosti má tvoriť diaľnicu 
D65. 
 
d/ Cesta II. triedy II/513 
Cesta II/513 prechádza katastrálnym územím riešenej obce mimo zastavaného územia. Tvorí v danej 
oblasti prepojenie cez Hlohovec na diaľnicu D1 v priestore severne od Hlohovca. Cesta II/513 je aj 
v návrhu ponechávaná vo svojej súčasnej trase a polohe. V celej trase na území obce sa uvažuje 
s kategóriou C11,5/80.  
Vo výhľade sa uvažuje so zrealizovaním prepojenia medzi Hlohovcom a Nitrou, rýchlostnou 
komunikáciou.  
 
e/ Cesta III/51315 
Cesta III/51315 je komunikáciou, ktorá prepája mesto Nitra s obcami Lužianky a Zbehy. Tvorí hlavnú 
dopravnú tepnu riešenej obce. Zabezpečuje pripojenie obce na cestu II/513 a ďalej na cestu R1 (I/51). 
V smere na Zbehy sa pripojuje na cestu III/51312 a ďalej na cestu I/64. Cesta III/51315 prechádza 
v celej dĺžke zastavaným územím ako miestna komunikácia zberná funkčnej triedy B3 a tvorí prieťah 
obcou. Cesta je navrhovaná v kategórii MOK 7,5/60.  
 
f/ Miestne komunikácie 
Miestne komunikácie sú vybudované v kategóriách typu MOK. Šírkové usporiadanie miestnych 
komunikácií je rôzne a len časť miestnych komunikácii je vybudovaná v normovej kategórii MOK 7,5/40. 
Ostatné miestne komunikácie sú v zmysle STN 73 6110 vybudované zväčša v nenormových 
kategóriách MOK. Vybudované sú v šírke vozovky od 4,00 m do 5,00 m. Všetky miestne komunikácie 
sú spevnené asfaltovým krytom.  
 
Jestvujúce miestne komunikácie sa v návrhu ponechávajú v terajšej polohe, šírkové usporiadania MK 
sa postupne prebudujú podľa STN 73 6110 na kategórie MOK 7,5/40, MOK 7,00/30 pre dvojpruhové  
obojsmerné miestne komunikácie, alebo na kategóriu MOK 3,75/30 pre jednopruhové obojsmerné 
komunikácie s obmedzením do 100 m.  
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Nové miestne komunikácie sa navrhujú pre dopravnú obsluhu novej obytnej zástavby.  
 
Obytná zástavba na Teslovej ulici : v návrhu sa uvažuje približne so 100 rodinnými domami. Dopravná  
obsluha bude z Teslovej ulice krátkymi miestnymi komunikáciami dĺžky do 100 m.  
Obytná zástavba na Radošinskej ulici: Radošinská ulica sa predĺži po koniec obytnej výstavby 
Obytná zástavba na Rastislavovej ulici : navrhujú sa krátke miestne komunikácie  k jednotlivým 
skupinám obytnej zástavby 
 
Obytná zástavba v lokalite Pasienky: výhľadovo sa navrhuje predĺženie Nejedlého ulice a vybudovanie 
cestného mosta cez rieku Nitra; dočasne je možné využívať starý most (po jeho rekonštrukcii) 
a vybudovať predĺženie Švantnerovej ulice. 
  
Obytná zástavba v lokalite Za vodou: výhľadovo sa navrhuje predĺženie Korytovskej ulice a 
vybudovanie cestného mosta cez rieku Nitra; križovanie Korytovskej ulice s cestou III/51315 
navrhujeme v tomto prípade riešiť malou kruhovou križovatkou. 
 
g/ Účelové miestne komunikácie spevnené 
Od cesty III/51315 je vybudovaná spevnená účelová miestna komunikácia Korytovská ulica 
k Výskumnému ústavu živočíšnej výroby – účelové hospodárstvo Korytník s prepojením na cestu II/513. 
Komunikácia je vybudovaná z cestných panelov v šírke 6,0 m. V návrhu  sa  ponecháva funkčná trieda 
účelovej miestnej komunikácie aj súčasná poloha cesty.  
V druhom smere od cesty III/51315 tvorí Korytovská ulica smerom k rieke Nitra miestnu komunikáciu 
a je ukončená zaslepením.   
 
Dopravné napojenie Priemyselnej zóny – Západ je navrhované z cesty II/513 a z rýchlostnej 
komunikácie R1 (cesta I/51) – z križovatky Lehota, prostredníctvom účelových komunikácií. 
Dopravné napojenie prvej rozvojovej etapy Priemyselného parku Nitra - Sever (k.ú. Nitra) bude 
realizované z cesty I/64, prostredníctvom primárnej účelovej komunikácie, pozdĺž spoločnej hranice s k. 
ú. Lužianky. Prípadné napojenie ďalších rozvojových etáp priemyselného parku bude potrebné 
navrhnúť v rámci samostatnej nadväznej ÚPD. 
 
Pri železničnej stanici sú významné a rozsiahle manipulačné plochy ŽSR aj s nakladacou rampou. 
V návrhu sa ponechávajú bez zmeny. 
 
h/ Účelové komunikácie nespevnené (poľné cesty) 
Pre priamu obsluhu chotára slúžia nespevnené poľné cesty. Tieto slúžia len pre poľnohospodárske 
mechanizmy a nemajú priamy dopravný význam.  
 
 
11.5. Funkčné členenie a kategorizácia ciest 
 

- Rýchlostná komunikácia R1, cesta I. triedy I/51 (E571) je v úseku Trnava – Nitra vybudovaná     
v kategórii R 22,5/100. 

- Cesta I. triedy I/64 je vybudovaná v kategórii C 7,5/80. Jej výhľadová kategória pre obchvat 
obce Dražovce je C11,5/80. V ďalšom časovom horizonte je v zmysle ÚPN VÚC Nitrianskeho 
kraja  navrhovaná v tejto oblasti nová trasa cesty I/64 severozápadným obchvatom mesta Nitry, 
ako rýchlostná komunikácia R/64 v kategórii R 22,5/100. 

- Cesta II. triedy II/513 je vybudovaná v kategórii C 7,5/80. Návrh je kategória C 11,5/80. Vo 
výhľade sa  uvažuje so zrealizovaním prepojenia medzi Hlohovcom a Nitrou, rýchlostnou 
komunikáciou v kategórii R 22,5/100. 
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Miestne komunikácie : 
Funkčné triedy: Vzhľadom na značne pretiahnutý tvar obce hlavnú dopravnú záťaž preberá cesta 
III/51315. Miestne komunikácie tvoria iba krátke úseky funkčnej triedy C3. V nových obytných súboroch 
navrhujeme upokojené miestne komunikácie za stanovených podmienok premávky vo funkčnej triede 
D1. 
 
Kategórie: Miestne komunikácie sa postupne prebudujú podľa STN 73 6110 na kategórie MOK 7,50/40, 
MOK 7,00/30 pre dvojpruhové  obojsmerné miestne komunikácie, alebo na kategóriu MOK 3,75/30 pre 
jednopruhové obojsmerné komunikácie s obmedzením do 100 m. 
 
 
11.6. Pešie komunikácie a priestranstvá 
 
Vzhľadom na pretiahnutý tvar obce tvorí koridor cesty III/51315 aj prirodzenú polohu pre hlavný peší 
ťah. Tento je vybudovaný po ľavej strane cesty III/51315 v smere Nitra – Zbehy. V návrhovom období 
sa predpokladá postupné dobudovanie chodníkov aj na iných miestnych komunikáciách.  
 
V návrhu sa uvažuje s novým premostením cez rieku Nitra vybudovaním lávky pre peších v polohe 
oproti miestnej komunikácii Vinárska ulica. Lávka je pripojená na cykloturistickú trasu. 
 
Pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. 
 
 
11.7. Cyklistická doprava 
 
V súčasnosti nie sú v obci vybudované žiadne cyklistické trasy. Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy 
predpokladá: 

- vybudovanie úseku Ponitrianskej cyklotrasy pozdĺž toku rieky Nitra, ktorá je vedená v trase: 
Komárno – Nové Zámky – Nitra – Topoľčany; 

- vo väzbe na Ponitriansku cyklotrasu vybudovanie siete cyklotrás spájajúcu Lužianky: 
-  s obcou Zbehy pozdĺž toku Radošinky,  
-  s obcou Dražovce pozdĺž železničnej trate,  
-  s obcami Alekšince a Rišňovce pozdĺž cesty II/513, 
-  so západnou časťou katastra, pri využití súčasných poľných ciest.   

 
 
11.8. Statická doprava 
 
Statická doprava je v obci zabezpečená pri objektoch občianskej vybavenosti. Významnejšie parkovacie 
plochy sú pri objektoch : 
 
- Vinárske závody     40 parkovacích miest 
- Daňový úrad      25 parkovacích miest 
- Výskumný ústav živočíšnej výroby Kajsa  20 parkovacích miest 
- Výskumný ústav živočíšnej výroby Korytník  15 parkovacích miest 
- Obecný úrad      15 parkovacích miest 
- futbalové ihrisko     20 parkovacích miest 
 
Jestvujúce parkovacie plochy sa v návrhu zachovajú. 
  
V návrhu sa doporučuje zriadiť parkovacie plochy : 

- pri zdravotnom stredisku pozdĺž cesty III/51315 
- a spoločné parkovisko pre objekty pošty a predajne potravín v priestore bývalej budovy pošty 

v tesnej blízkosti predajne potravín 
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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Garážovanie vozidiel je riešené iba na súkromných pozemkoch pri rodinných domoch.  
 
 
11.9. Dopravné zariadenia 
 
Cestná doprava: vzhľadom na blízkosť krajského mesta Nitra, kde je dostatok dostupných dopravných  
zariadení nie sú v obci vybudované žiadne dopravné zariadenia.  
Železničná doprava: tvorí v obci dôležitú železničnú križovatku s vybudovanou stanicou. 
 
 
 
11.10. Hromadná doprava 
 
11.10.1. Cestná hromadná doprava  
 
Má najväčší podiel na preprave cestujúcich do zamestnania, škôl a za nákupmi.  
 

Linky MHD : 
Cez obec prechádzajú dve linky MHD, ktorými je zabezpečená hromadná doprava s krajským mestom 
Nitra. Pre tieto linky je zriadených v obci 7 autobusových zastávok. 
Linka č. 21 má konečnú stanicu v obci pri železničnej stanici,  kde je vybudovaná pre tento účel otočka 
autobusu. Linka č. 21 má v obci 5 zastávok MHD. 
Linka č. 8 má konečnú stanicu v obci pri Výskumnom ústave živočíšnej výroby – Kajsa, kde je 
vybudovaná pre tento účel otočka autobusu. Linka č. 8 má v obci 3 zastávky MHD. 
Dostupná vzdialenosť zastávok v obci je menšia ako 500 m. 
 

Linky SAD : 
Diaľkové linky SAD cez obec neprechádzajú. Cez obec prechádzajú linky prímestskej autobusovej 
dopravy. 
. 
11.10.2. Železničná hromadná doprava  
 
Obec Lužianky má výhodnú polohu na železničnej trati, no vzhľadom na pripojenie obce  k mestskej 
hromadnej doprave SAD Nitra je železničná hromadná doprava atraktívna iba pre cestovanie na 
vzdialenejšie ciele. Železničná stanica Lužianky je aj stanicou pre rýchlikové spoje. 
 
 
11.11. Železničná doprava 
 
Železničná stanica Lužianky tvorí významný železničný uzol s celoštátnym významom. Stanicou 
Lužianky prechádza trať č. 140 Nové Zámky - Prievidza a trať č. 141 Leopoldov - Kozárovce.  
Koľajisko železničnej stanice je vybudované z priebežnej koľaje, zo štyroch dopravných koľají a z dvoch 
relačných koľají.  
Zo stanice je vybudovaná železničná vlečka, ktorá slúži pre dopravnú obsluhu Víno Nitra, 
Agrochemického podniku a Sempolu.  
V stanici je vybudovaná rampa na vagónovanie vozidiel a spevnené manipulačné plochy pre nakládku 
a vykládku materiálu.  
 
Podľa vyjadrenia Železníc Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva, Odbor rozvoja sa výhľadovo 
predpokladá elektrifikácia tratí. Koncepcia ÚPN obce nenavrhuje zriaďovanie nových križovaní 
s cestnými komunikáciami; v ochrannom pásme železničných dráh nepredpokladá rozvoj bytovej 
výstavby, preferované sú plochy zelene.  
Prípadné dopravné napojenie Priemyselného parku Nitra – Sever na nákladnú železničnú dopravu sa 
predpokladá  zo železničnej trate: Lužianky – Zlaté Moravce. 
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 1 2 .   V O D N É  H O S P O D Á R S T V O  
 

 
 
12.1. Širšie vzťahy 
 
V obci sa postupne buduje verejný vodovod, ktorý je súčasťou verejnej vodovodnej siete mesta Nitra. 
Obec spadá do I.tlakového pásma vodovodu Nitra. Akumulácia vody je vo vodojeme Mlynárce 
s objemom 2 x 6 000 m3, kótou maximálnej hladiny 196,20 m n.m. Zásobovací rozsah vodojemu je 
v rozmedzí 138 - 165,50 m n.m.   
Do obce je voda dopravovaná potrubím profilu DN 400. Vodovod Lužianky je prepojený s vodovodom v 
obci Zbehy. 
Katastrálnym územím obce Lužianky je trasované prívodné potrubie profilu DN 200 do obce Zbehy. 
Východným výbežkom k.ú. v dĺžke cca 400 m je trasovaný prívod DN 600 Ponitrianskeho skupinového 
vodovodu a prívod DN 400 z vodárenských zdrojov Sokolníky. 
 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky z hľadiska širších vzťahov : 

• rešpektuje jestvujúci systém zásobovania pitnou vodou z obecného verejného vodovodu, ktorý 
je súčasťou verejného vodovodu mesta Nitra 

• rešpektuje vodárenské zariadenia (prívod Ponitrianskeho SKV, prívod z VZ Sokolníky, prívod 
Zbehy) trasované katastrálnym územím obce Lužianky 

• navrhuje v súvislosti s rozvojom na ľavobrežnej nive Nitry (oksok F) rozšírenie rozvodnej 
vodovodnej siete napojenej na pripravované prepojovacie potrubie DN 300 – VDJ Mlynárce 
a VDJ Lupka a prepojenie s jestvujúcou rozvodnou sieťou v obci Lužianky  

• navrhuje v súvislosti s rozvojom výroby v okrsku G samostatný vodovod (II. tlakové pásmo 
vodovodu Lužianky) napojený na prívod SKV Jelka – Galanta – Nitra DN 700, navrhovaným 
prívodným potrubím DN 200 dĺžky cca 5.000 m, na SKV napojený v kalníkovej šachte 
v Šúdolskej doline  

• navrhuje odvádzanie splaškových vôd z obce kanalizačnou sieťou napojenou na verejnú 
kanalizáciu mesta Nitra a ich čistenie na ČOV Nitra. Bodom napojenia je koncová šachta na 
kanalizačnom zberači „D“ na Bratislavskej ceste (pred areálom firmy Novosedlík)  

• navrhuje v súvislosti s rozvojom na ľavobrežnej nive Nitry (oksok F) tlakovú kanalizáciu 
napojenú na pripravovanú tlakovú splaškovú kanalizáciu pre PP Nitra – Sever  

• rešpektuje pripravované vodohospodárske investície pre PP Nitra – Sever, ktoré vytvárajú 
podmienky pre prípadné rozšírenie PP v katastrálnom území Lužianky   

 
 
12.2. Zásobovanie pitnou vodou 
 
Zásobovanie pitnou vodou v obci zabezpečujú : 
• verejný vodovod Lužianky  
• súkromné vodovody využívajúce miestne vodárenské zdroje podzemných vôd (priemyselné 

a poľnohospodárske podniky) 
• individuálne studne v území kde doteraz nie je vybudovaný verejný obecný vodovod 

 
Verejný vodovod Lužianky 
Verejný vodovod v obci sa postupne realizuje. V súčasnosti je správe ZaVS a.s. OZ Nitra vodovod 
vybudovaný pozdĺž cesty Nitra - Lužianky - Zbehy, čiastočne v miestnych častiach Kajsa, centrum a 
Holotka. Rozvodná sieť je tvorená z potrubia PVC profilov DN 400, 160, 110. Okrem obyvateľov a 
príslušnej občianskej vybavenosti sú na verejný vodovod napojené : VÚŽV na Vinárskej ulici a Víno 
Nitra s.r.o. (cca 5% z celkovej potreby vody). 
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Koncepcia zásobovania pitnou vodou v ÚPN obce Lužianky rešpektuje jestvujúci systém zásobovania 
pitnou vodou, jeho postupné rozširovanie v zastavanom území obce a vo väzbe na územný rozvoj 
navrhuje : 

• rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete dĺžky cca 3.500 m 
• rekonštrukciu kapacitne nevyhovujúceho potrubia DN 100 pod železnicou, na profil DN 200 

dĺžky 60 m 
• hlavný okruh rozvodnej siete DN 200 dĺžky cca 3.300 m pre priemyselné plochy v okrskoch D/2 

a D/4 napojený na existujúce rozvodné potrubie DN 400 za železnicou na Rastislavovej ulici 
v meste Nitra 

• ďalší prívod vody DN 160 dĺžky cca 3.000 m do obce z navrhovaného prepojenia vodojemov 
Mlynárce a Lupka, trasovaný na ľavom brehu rieky Nitra s následným prepojením do 
celoobecného vodovodu v mieste navrhovaného prechodu cez rieku Nitra 

• samostatný vodovod pre navrhovaný rozvoj výroby v okrsku G (II. tlakové pásmo vodovodu 
Lužianky) napojený na prívod SKV Jelka – Galanta - Nitra DN 700 navrhovaným prívodným 
potrubím DN 200 dĺžky cca 5.000 m, na SKV napojený v kalníkovej šachte v Šúdolskej doline. 
Návrh vodovodu predstavuje realizáciu vodojemu s objemom cca 2x400 m3 s kótou max. 
hladiny 233 m n.m. (ako VDJ Šúdol), zásobné potrubie DN 400 a rozvodnú sieť.    

 
 
12.2.1. Potreba pitnej vody 
 
Potreba pitnej vody je vyčíslená podľa Úpravy MP SR č.477/99-810 z 29.2.2000 na výpočet potreby 
vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov 
pre dva trendy rozvoja: 

• optimálny,   (roky 2015-20)  pre 3.900 – 4.150 obyvateľov   
• progresívny,   (roky 2030-40)  pre 5.450 – 5.700 obyvateľov 

a príslušnú občiansku, rekreačnú a výrobnú vybavenosť. 
 
 
Priemerná denná potreba: 
 

• Optimálny trend rozvoja / počet obyvateľov 3.900 
    

A. Obyvateľstvo   780 obyvateľov x 155 l.osoba-1.d-1 =  120,9 m3.d-1 
 2920 obyvateľov x 135 l.osoba-1.d-1 =  394,2 m3.d-1 
   200 obyvateľov x 101,3 l.osoba-1.d-1 =    20,3 m3.d-1 
A. spolu 3900 obyvateľov     535,4 m3.d-1 
B. Základná vybavenosť 3900 obyvateľov x   25 l.osoba-1.d-1 =    97,5 m3.d-1  
C. Špecifická  vybav.      
   Sasinkova ulica, šatne  100 osôb x   60 l.osoba-1.d-1  =     6,0 m3.d-1 
            soc. zariadenie   50 návštevníkov x   25 l.osoba-1.d-1 =     1,2 m3.d-1  
                             sauna   30 návštevníkov x 200 l.osoba-1.d-1 =     6,0 m3.d-1 
                               bufet     2 zamestnanci x 300 l.zam.-1.d-1 =     0,6 m3.d-1  
                  zamestnanci     5 zamestnancov x   60 l.osoba-1.d-1 =     0,3 m3.d-1 
Vodácka zákl. Vrbina    20 osôb x 100 l.osoba-1.d-1 =     2,0 m3.d-1 
C. spolu       16,1 m3.d-1 

A + B + C     649,0 m3.d-1 
D. Priemysel      315,8 m3.d-1 
Obec (A+B+C+D) spolu     964,8 m3.d-1 

  11,2 l.s-1 
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• Optimálny trend rozvoja / počet obyvateľov 4.150 
    

A. Obyvateľstvo   830 obyvateľov x 155 l.osoba-1.d-1 =  128,6 m3.d-1 
 3120 obyvateľov x 135 l.osoba-1.d-1 =  421,2 m3.d-1 
   200 obyvateľov x 101,3 l.osoba-1.d-1 =    20,3 m3.d-1 
A. spolu 4150 obyvateľov     570,1 m3.d-1 
B. Základná vybavenosť 4150 obyvateľov x   25 l.osoba-1.d-1 =  103,7 m3.d-1  
C. Špecifická  vybav.      
   Sasinkova ulica, šatne  100 osôb x   60 l.osoba-1.d-1  =     6,0 m3.d-1 
            soc. zariadenie   50 návštevníkov x   25 l.osoba-1.d-1 =     1,2 m3.d-1  
                             sauna   30 návštevníkov x 200 l.osoba-1.d-1 =     6,0 m3.d-1 
                               bufet     2 zamestnanci x 300 l.zam.-1.d-1 =     0,6 m3.d-1  
                  zamestnanci     5 zamestnancov x   60 l.osoba-1.d-1 =     0,3 m3.d-1 
Vodácka zákl. Vrbina    20 osôb x 100 l.osoba-1.d-1 =     2,0 m3.d-1 
C. spolu       16,1 m3.d-1 

A + B + C     689,9 m3.d-1 
D. Priemysel      315,8 m3.d-1 
Obec (A+B+C+D) spolu     1005,7 m3.d-1 

  11,6 l.s-1 
 
 
 

• Progresívny trend rozvoja / počet obyvateľov 5.450 
  

A. Obyvateľstvo 1100 obyvateľov x 155 l.osoba-1.d-1 =  170,5 m3.d-1 
 4150 obyvateľov x 135 l.osoba-1.d-1 =  560,2 m3.d-1 
   200 obyvateľov x 101,3 l.osoba-1.d-1 =    20,3 m3.d-1 
A. spolu 5450 obyvateľov     751,0 m3.d-1 
B. Základná vybavenosť 5450 obyvateľov x   40 l.osoba-1.d-1 =  218,0 m3.d-1  
C. Špecifická  vybav.      
   Sasinkova ulica, šatne  100 osôb x   60 l.osoba-1.d-1  =     6,0 m3.d-1 
            soc. zariadenie   50 návštevníkov x   25 l.osoba-1.d-1 =     1,2 m3.d-1  
                             sauna   30 návštevníkov x 200 l.osoba-1.d-1 =     6,0 m3.d-1 
                               bufet     2 zamestnanci x 300 l.zam.-1.d-1 =     0,6 m3.d-1  
                  zamestnanci     5 zamestnancov x   60 l.osoba-1.d-1 =     0,3 m3.d-1 
Vodácka zákl. Vrbina    20 osôb x 100 l.osoba-1.d-1 =     2,0 m3.d-1 
Športový areál Za vodou   60 osôb x   60 l.osoba-1.d-1  =     3,6 m3.d-1 
 600 návštevníkov x     5 l.osoba-1.d-1 =     3,0 m3.d-1  
     5 zamestnancov x   60 l.osoba-1.d-1 =     0,3 m3.d-1 
     2 zamestnanci x 300 l.zam.-1.d-1 =     0,6 m3.d-1  
Areál oddychu, relaxu, 
zábavy  Za vodou  

 
  30 lôžok 

 
x 

 
150 l.lôžko-1.d-1 

 
= 

 
    4,5 m3.d-1 

 150 návštevníkov x     5 l.osoba-1.d-1 =     0,8 m3.d-1  
   40 zamestnancov x   60 l.osoba-1.d-1 =     2,4 m3.d-1 
 800 osôb x   60 l.osoba-1.d-1  =   48,0 m3.d-1 
     6 zamestnancov x 450 l.osoba-1.d-1 =     2,7 m3.d-1 
   10 zamestnancov x 300 l.zam.-1.d-1 =     3,0 m3.d-1  
C. spolu       85,0 m3.d-1 

A + B + C     1054,0 m3.d-1 
D. Priemysel      362,0 m3.d-1 
Obec (A+B+C+D) spolu     1416,0 m3.d-1 

  16,4 l.s-1 
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• Progresívny trend rozvoja / počet obyvateľov 5.700 
    

A. Obyvateľstvo 1140 obyvateľov x 155 l.osoba-1.d-1 =  176,7 m3.d-1 
 4360 obyvateľov x 135 l.osoba-1.d-1 =  588,6 m3.d-1 
   200 obyvateľov x 101,3 l.osoba-1.d-1 =    20,3 m3.d-1 
A. spolu 5700 obyvateľov     785,6 m3.d-1 
B. Základná vybavenosť 5700 obyvateľov x   40 l.osoba-1.d-1 =  228,0 m3.d-1  
C. Špecifická  vybav.       85,0 m3.d-1 
D. Priemysel     362,0 m3.d-1 
Obec (A+B+C+D) spolu     1.460,6 m3.d-1 

     16,9 l.s-1 
 
Poznámka : predpokladá sa plnenie bazénov vodou z vlastných podzemných zdrojov, nie z vodovodu 
 

Maximálna denná potreba: 
 

• Optimálny trend rozvoja 
 3.900 obyvateľov 4.150 obyvateľov 

Odberateľ m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 
A 535,4 x 1,6 = 856,6 9,9 570,1 x 1,6 = 912,2 10,5 
B 97,5 x 1,6 = 156,0 1,8 103,7 x 1,6 = 165,9 1,9 
C 16,1 x 1,6 = 25,8 0,3 16,1 x 1,6 = 25,8 0,3 
D 315,8 3,7 315,8 3,7 

Spolu 1.354,2 15,7 1.419,7 16,4 
 

• Progresívny trend rozvoja 
 5.450 obyvateľov 5.700 obyvateľov 

Odberateľ m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 
A 751,0 x 1,4 = 1.051,4  12,2 785,6 x 1,4 = 1.099,8 12,7 
B 218,0 x 1,4 = 305,2 3,5 228,0 x 1,4 = 319,2 3,7 
C 85,0 x 1,4 = 119,0 1,4 85,0 x 1,4 = 119,0 1,4 
D 362,0 4,2 362,0 4,2 

Spolu 1.837,6 21,3 1900,0 22,0 
 
Maximálna hodinová potreba (bez priemyslu) v l.s-1 

Optimálny trend rozvoja Progresívny trend rozvoja 
12,0 x 1,8 = 21,6 

21,6 l.s-1 
12,7 x 1,8 = 22,9 

22,9 l.s-1 
17,1 x 1,8 = 30,8 

30,8 l.s-1 
17,8 x 1,8 = 32,0 

32,0 l.s-1 
 
Maximálna hodinová potreba pre priemysel 
Predpokladaná potreba vody pre priemysel je : 
- pre optimálny trend rozvoja : 315,8 m3.d-1  =  3,7 l.s-1 
- pre progresívny trend rozvoja : 362,0 m3.d-1  =  4,2 l.s-1  
Maximálna hodinová potreba pre priemysel je závislá na počte smien.  
Koncepcia ÚPN obce predpokladá, že 70% dennej potreby pre priemysel bude potrebné pre 1. smenu. 
Maximálna hodinová potreba pre priemysel :  
- pre optimálny trend rozvoja :  ( 315800 l.d-1 x 0,7 x 0,5 ) :  3600 =  30,7 l.s-1 
- pre progresívny trend rozvoja:  ( 362000 l.d-1 x 0,7 x 0,5 ) : 3600 = 35,2 l.s-1     
 
Maximálna hodinová potreba pre riešené územie v l.s-1 

Optimálny trend rozvoja Progresívny trend rozvoja 
21,6 + 30,7 

52,3 l.s-1 
22,9 + 30,7 

53,6 l.s-1 
30,8 + 35,2 

66,0 l.s-1 
32,0 + 35,2 

67,2 l.s-1 
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Plochy priemyselnej výroby v okrsku G 
 
V okrsku G nie je vybudovaný žiadny vodovod. Územie sa nachádza mimo dosahu existujúceho 
verejného vodovodu. Polohou spadá do II. tlakového pásma vodovodu Nitra. Žiadne z existujúcich 
vodárenských zariadení pre II. tlakové pásmo vodovodu Nitra nie je možné využiť.  
Pre zabezpečenie zásobovania pitnou vodou je potrebné realizovať samostatný vodovod napojený na 
prívod SKV Jelka – Galanta – Nitra. 
Realizácia výroby v okrsku G predstavuje pracovné príležitosti pre cca 6.800 – 9.000 zamestnancov. 
Predpokladaná výroba na dve smeny, z toho v 1. smene cca 70 % zamestnancov. 
 
Potreba pitnej vody v okrsku G 
 Qd priemerná Qd maximálna Qh 

Okrsok m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 l.s-1 
G/1 66,0 – 84,0 0,8 – 1,0 86,0 – 110,0 1,0 – 1,3 6,5 – 8,0 
G/2 754,0 – 866,0 8,7 – 10,0 980,0 – 1120,0 11,3 – 13,0 73,5 – 84,0 

Spolu 820,0 – 950,0 9,5 – 11,0 1066,0 – 1230,0 12,3 – 14,3 80,0 – 92,0 
 
 
12.2.2. Posúdenie rozvodnej vodovodnej siete 
 
Maximálna hodinová potreba pre obec :  
optimálny variant : Qh = 52,3 – 53,6 l.s-1, bez priemyslu  Qh =  21,6 – 22,9 l.s-1 
progresívny variant : Qh =  66,0 – 67,2 l.s-1, bez priemyslu  Qh =  30,8 – 32,0 l.s-1 
Jestvujúce potrubie DN 400 vyhovuje pre obidva trendy rozvoja. 
 
V obci sa potrubie DN 400 rozvetvuje na 3 potrubia PVC DN 110 so sumárnou kapacitou cca 22,0 l.s-1 
a potrubia kapacitne nepostačujú ani pre optimálny rozvoj (počet obyvateľov 4.150). 
Druhým kritickým miestom je úsek dĺžky cca 60 m pod železničným mostom, kde je jedno potrubie PVC 
DN 110. 
 
Priemyselný areál je zásobovaný pitnou vodou (okrem vlastných studní, vrtov) odbočkou PVC DN 225 
z potrubia DN 400 k areálu Víno Nitra s kapacitou cca 30,0 l.s-1. Potrubie kapacitne nevyhovuje pre 
priemyselný areál pre obidva rozvojové trendy.  
 
Koncepcia ÚPN obce rešpektuje jestvujúci systém zásobovania pitnou vodou a v rámci riešenia 
zásobovania pitnou vodou navrhuje : 

• v rozvojovej lokalite Kajsa V. (okrsok C) potrubie PVC DN 110 dĺžky 540 m napojené na 
potrubie DN 400 a prepojené na potrubia PVC DN 110 na uliciach Tatranská a Edisonova 

• rekonštrukciu, resp. nové potrubie DN 200 v úseku pod železničnou traťou  
• rozšírenie rozvodnej siete PVC DN 110, dĺžky cca 3.000 m 
• predĺženie rozvodnej siete do lokality Vrbina  
• rozšírenie rozvodnej siete v priemyselnom areáli, hlavný okruh rozvodnej siete DN 200 dĺžky 

cca 3.300 m pre priemyselné plochy v okrskoch D/2 a D/4 napojený na existujúce rozvodné 
potrubie DN 400 za železnicou na Rastislavovej ulici v meste Nitra 

• ďalší prívod vody DN 160 dĺžky cca 3.000 m do obce z navrhovaného prepojenia vodojemov 
Mlynárce a Lupka, trasovaný na ľavom brehu rieky Nitra s následným prepojením do 
celoobecného vodovodu v mieste navrhovaného prechodu cez rieku Nitra 

• samostatný vodovod pre navrhovaný rozvoj výroby v okrsku G (II. tlakové pásmo vodovodu 
Lužianky) napojený na prívod SKV Jelka – Galanta - Nitra DN 700 navrhovaným prívodným 
potrubím DN 200 dĺžky cca 5.000 m, na SKV napojený v kalníkovej šachte v Šúdolskej doline. 
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Návrh vodovodu predstavuje realizáciu vodojemu s objemom cca 2x400 m3 s kótou max. 
hladiny 233 m n.m. (ako VDJ Šúdol), zásobné potrubie DN 400 a rozvodnú sieť.    

 
Navrhované rozšírenie existujúcej rozvodnej siete, rekonštrukcia kapacitne nevyhovujúceho potrubia 
v úseku pod železničným mostom, rozšírenie rozvodnej siete na ľavom brehu rieky Nitra zabezpečí 
dodávku pitnej vody pre potreby progresívneho rozvoja územia a navrhovanej obytnej, relaxačno-
športovej zástavby na ľavom brehu rieky Nitra. 
 
Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený vo výkrese č. 3 / Návrh technického vybavenia, v mierke 
1: 5 000. Navrhované vodárenské zariadenia sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú 
uvedené v príslušnej kapitole.  
 
 
12.3. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 
 
V obci nie je vybudovaná celoobecná verejná kanalizačná sieť. Splaškové vody sú akumulované 
v individuálnych žumpách, resp. septikoch. Dažďové vody sú čiastočne odvádzané rigolmi do miestnych 
tokov, občasných tokov, resp. do kanalizácie odvodňujúcej priestory železničnej stanice. Odvedenie 
dažďových vôd nie je komplexne riešené. 
 
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd z výrobných areálov sa realizuje  
v individuálnych čistiacich zariadeniach nasledovne : 
• Víno Nitra v ČOV s vyústením vyčistených odpadových vôd potrubím DN 1000 do rieky Nitra. 

Odpadové potrubie prechádza súkromnými pozemkami parcelné číslo 1300/8 a 1300/2 (vecné 
bremeno, platená náhrada) 

• VÚŽV v ČOV, odvedenie vyčistených odpadových vôd potrubím DN 600 do rieky Nitra spoločne 
s Agronovou. Odpadové potrubie prechádza neidentifikovanými súkromnými pozemkami bez 
náhrady, pravdepodobne v súbehu s odpadom Víno Nitra   

• Topoľčianske hydinárske závody v ČOV, odvedenie vyčistených odpadových vôd potrubím DN 600 
do rieky Nitra pri železničnom moste. Odpadové potrubie je trasované aj súkromnými pozemkami 
bez náhrady 

• VAN AARSEN v ČOV, odvedenie vyčistených odpadových vôd do odpadového potrubia 
Topoľčianskych hydinárskych závodov 

  
Akumulácia splaškových vôd v žumpách : 
• Sempol, Navis, Štátny plemenársky ústav, Slovenské biologické služby, VÚŽV farma Korytov  
 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky v rámci riešenia odvádzania odpadových vôd navrhuje : 
 

• delený systém odvádzania odpadových vôd 
• odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizačnou sieťou do verejnej kanalizácie mesta Nitra, 

do zberača D na Bratislavskej ceste (obec, priemysel a výroba v okrsku D a G) 
• odvádzanie splaškových vôd z navrhovanej zástavby na ľavom brehu rieky Nitra navrhovanou 

tlakovou kanalizáciou do tlakovej kanalizácie navrhovanej v rámci realizácie PP Nitra - Sever 
• odvádzanie dažďových vôd samostatnými systémami do rieky Nitra, potoka Šúdol 

a melioračného kanála zo Zbehov 
• suché nádrže – poldre na Kajsianskom potoku na zachytenie dažďových odpadových vôd 

z výrobných areálov  
 
Vzhľadom k novej koncepcii odvádzania splaškových vôd nie je v ÚPN obce zohľadnené ZS „Lužianky 
– ČOV – kanalizácia“. 
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12.3.1. Množstvo odpadových vôd 
 
Splaškové vody 
Na verejnú kanalizáciu obce bude napojená jestvujúca zástavba a navrhované rozvojové obytné 
a výrobné územie na pravom brehu rieky Nitry.  
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody pre progresívny variant rozvoja (bez územia za riekou Nitra) je 
množstvo splaškových vôd nasledujúce : 
priemerné denné :     16,9 l.s-1 
maximálne denné :      22,0 l.s-1 
maximálne hodinové :      67,2 l.s-1 
dimenzačné :   67,2 x 2  =   134,4 l.s-1 
 
Výrobné plochy v okrsku G 
 
Množstvo splaškových vôd : 
Priemerné denné  :  11,0 l.s-1 
maximálne denné :  14,3 l.s-1 
maximálne hodinové :  92,0 l.s-1 
dimenzančné : 184,0 l.s-1 
   
 
Dažďové vody 
Územie (okrem okrsku G) je účelovo rozdelené na 3 povodia podľa potenciálnych recipientov 
dažďových vôd. Uvažovaná intenzita 15 minútového dažďa je 124 l.s-1.ha-1, súčinitele odtoku 0,15 ; 0,3 ; 
0,4 ; 0,7. 
 
Množstvo dažďových vôd podľa jednotlivých povodí a spôsobu odvádzania do povrchových tokov :  
Povodie Plocha  (ha) Množstvo dažďových vôd  (l.s-1) Poznámka 

I. 197,0 3.980 Odvádzanie do melioračného kanála 
zo Zbehov 

II. 212,0 5.570 Prečerpávanie do rieky Nitra 
III.  119,0 6.980 Odvádzanie do potoka Šúdol 

 
Okrsok G    
Územie okrsku G spadá do povodia Kajsianského kanála. Realizáciou výrobných plôch sa zvýši 
koeficient odtoku zrážkových vôd a tým aj odtok do Kajsianského potoka.  
ÚPN obce z hľadiska odvádzania dažďových vôd : 

• predpokladá, že existujúce koryto kanála kapacitne nebude postačovať na zvýšený prietok 
zrážkových vôd a bude potrebná jeho úprava a následne aj potok Šudol po ústie do Nitry 

• navrhuje na Kajsianskom kanáli suché nádrže – poldre na zachytenie dažďových odpadových 
vôd   

   
 
12.3.2. Návrh odvádzania odpadových vôd 
 
Splaškové odpadové vody 
Koncepcia ÚPN obce rieši odvádzanie splaškových vôd navrhovanou splaškovou kanalizáciou do 
verejnej kanalizácie mesta Nitra. 
Konfigurácia terénu a zástavba obce neumožňuje komplexné odvádzanie splaškových vôd iba 
gravitačnou kanalizáciou. Navrhované čerpacie stanice a tlakové stoky zabezpečujú dopravu splaškov 
do gravitačnej kanalizácie. 
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Základom kanalizačnej siete je zberač A a zberače B a C, na ktoré sa napájajú stoky z jednotlivých ulíc.  
Zberač A začína v navrhovanom cintoríne, pokračuje popri areáli VAN AARSEN, Teslovou ulicou, 
križuje železničnú trať (pred odbočkou na Prievidzu), pokračuje ulicou Na ihrisko, Radošinskou popri 
ochrannej hrádzi Radošinky a Nitry na ulicu Nejedlého, kde je navrhovaná čerpacia stanica (ďalej ČS) 
č.3 s prečerpávaním splaškových vôd tlakovou stokou A (AV3) na ulicu Rastislavovu. Pokračuje 
Rastislavovou ulicou ako gravitačný zberač, popod železničný most. Korytovskou ulicou pokračuje 
k areálu nefunkčnej ČS závlahovej vody, v blízkosti ktorej je navrhovaná ČS č.2 s prečerpávaním 
splaškov na ulicu Kajsa I. Ulicou pokračuje ako gravitačný zberač na Edisonovu ulicu a pokračuje popri 
ochrannej hrádzi Nitry k ČS č.1, umiestnenej na ľavom brehu potoka Šúdol. ČS bude prečerpávať 
všetky splaškové vody z obce tlakovou stokou do navrhovanej gravitačnej kanalizácie napojenej na 
kanalizačnú sieť mesta Nitra. 
 
Zberač B bude odvádzať splaškové vody z priemyselného areálu, Závodníkovej ulice a časti 
Rastislavovej ulice (cca 1.000 m od cestného mostu na potoku Šúdol). Zaústenie do ČS č.1. 
Perspektívne aj z okrsku G.  
Zberač C bude odvádzať splaškové vody z časti obce za železničnou traťou Lužianky – Prievidza. ČS 
č.4 budú splašky prečerpávané do zberača A. 
Kanalizačná sieť je navrhovaná z potrubia profilov DN 250, 300, 400. Dĺžka navrhovanej kanalizácie je 
cca 20 km. 
 
Návrh odvádzania splaškových vôd je zakreslený vo výkrese č. 3 / Návrh technického vybavenia, 
v mierke 1: 5 000. Navrhovaná kanalizácia je špecifikovaná ako verejnoprospešná stavba a je uvedená 
v príslušnej kapitole.           
    
Návrh odvádzania dažďových vôd 
Teleso železničnej trate a ochranné hrádze na Nitre a Radošinke tvoria prekážky prirodzenému odtoku 
zrážkových vôd do vodných tokov. Prirodzenému odtoku bránia aj neudržiavané priepusty pod 
železnicou a dochádza k zatápaniu územia. 
 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky rieši trasovanie odvodňovacích a záchytných rigolov, spádovanie 
uličných rigolov a v extraviláne obce trasovanie terénnych vĺn, vsakovacích pásov a určenie územia 
slúžiaceho na zachytenie zrážkových vôd (suché nádrže - poldre).  
Opatrenia na zníženie extrémnych odtokov sú súčasťou Krajinno-ekologického plánu. 
 
Orientačný návrh odvádzania zrážkových vôd je spracovaný do grafickej prílohy: Návrh odvádzania 
dažďových vôd, v mierke 1: 10 000, ktorá je súčasťou sprievodnej správy. 
Navrhované opatrenia sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej 
kapitole.   
 
   
12.4.  Vodné toky a nádrže 
 
Hlavným tokom v území je rieka Nitra a jej pravostranný prítok Radošinka, ktoré pretekajú východným 
okrajom obce zo severu na juh. 
Na ochranu intravilánu, vodárenských zdrojov a poľnohospodárskej pôdy pred záplavami boli na Nitre a 
Radošinke realizované smerové a korytové úpravy. Priečny profil koryta obidvoch tokov má tvar 
zložitého lichobežníka s obojstrannými ochrannými hrádzami na Q 100 ročnú vodu. 
Inundácia veľkých vôd je len v medzihrádzovom priestore. 
 
Územie južne od cesty č.513 do Hlohovca odvodňuje Kajsiansky kanál, ľavostranný prítok potoka 
Šúdol. Upravené koryto má charakter melioračného kanála. 
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Juhovýchodne od VÚŽV - farmy Korytník je vybudovaná vodná nádrž (rybník) bez odtoku, ktorá je 
plnená zrážkovými vodami z plochy cca 2,5 km2. Vodná nádrž Korytník patrí rímsko-katolíckej cirkvi. 
Podrobnejšie údaje nie sú k dispozícii.  
 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky v rámci vodných tokov a nádrží : 

• rešpektuje realizované úpravy korýt Nitry, Radošinky a potoka Šúdol a ochranné pásma 
ochranných hrádzí 

• rešpektuje vodnú nádrž Korytník a navrhuje revitalizáciu jeho okolia a povodia 
• navrhuje revitalizáciu melioračných kanálov Kajsiansky a Zbehy 
• navrhuje dve suché nádrže pre zachytenie extrémnych zrážkových vôd 
• v okrsku G, navrhuje úpravu Kajsianskeho kanála a potoka Šúdol po zaústenie do Nitry a na 

Kajsianskom kanáli suché nádrže – poldre na zachytenie odpadových zrážkových vôd 
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 1 3 .   E N E R G E T I K A  
 

 
 
13.1.  Zásobovanie elektrickou energiou 
 
1.7.1. Širšie  vzťahy 
 
Zásobovanie elektrickou energiou má celoštátny charakter a realizuje sa z elektrizačnej sústavy, ktorú 
tvoria zdroje elektrickej energie, prenosová a distribučná sústava. Túto činnosť na KÚ Lužianky 
zabezpečuje spoločnosť Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, v spolupráci s Regionálnou 
správou sietí Stred, so sídlom v Nitre. 
 
Katastrálne územie obce Lužianky je v súčasnej dobe zásobované elektrickou energiou systémom 
distribučných trafostaníc 22 kV / 0,4 kV , rozmiestnených v odberných centrách územia. Trafostanice sú 
súčasťou distribučného rozvodu ZsE , ktorý tvoria ich napojovacie vedenia - linky  22 kV č. 236 a č.278. 
Obe vedenia vchádzajú do katastrálneho územia z juhu, z katastra mesta Nitra, prechádzajú celým 
územím a systémom odbočiek napájajú DTS. Miestom napojenia uvedených 22 kV vedení sú 
transformovne 110 kV / 22kV , Nitra - juh / linka č.236 a Nitra - sever / linka č.278, ktoré sú súčasťou 
celkovej koncepcie zásobovania VÚC a mesta Nitra. 
 
Mesto Nitra je zásobované elektrickou energiou z nadradenej transformovne 400/110 kV a 
220/110 kV Križovany. Napojenie je realizované po dvojitom 110 kV vedení č. 8820 a 8821. Vedenia 
vchádzajú do katastra mesta Nitra  a sú zaústené do 110/22 kV transformovní Nitra - JUH a Nitra - 
Chrenová. Transformovňa Nitra - JUH je prepojená dvojitým 110 kV vedením č. 8407 a 8846 s 
nadradenou transformovňou 400/110 kV v Leviciach. Takto je docielená možnosť neobmedzenej 
prevádzky a dodávky elektrickej energie pre mesto Nitra, v prípade poruchy v Križovanoch alebo na 
prívodnom 110 kV vedení. 
 
Okrem uvedených transformovní 110/22 kV je na rieke Nitra elektráreň „Hydrocentrála" - dva 
hydrogenerátory, každý o výkone 400 kW , ktoré pracujú ako špičkové.  
 
Väčšina sietí VN je realizovaná nadzemným vzdušným holým vedením na stožiaroch, VN prípojky pre 
murované a blokové DTS sú v poslednom úseku v priestore obytnej zástavby v kábelovom prevedení.  
 
 
1.7.2. Charakteristika východísk 
 
Elektrická distribučná sieť v KÚ Lužianky pozostáva z uvedených 22 kV rozvodných vedení 
a z distribučných resp. veľko-odberateľských transformovní 22/0,4 kV, s následným rozvodom NN. 
 
Zoznam transformačných staníc VN/NN: 
 
Označ./ číslo         inštal.výkon              napojenie                prevedenie            správca                      
                                 kVA                      VN  linka č.              murov./stož.        distr./ ZsE                
                                                                                                                     cudzia / veľkoodber. 
 
TS 0051-227             400                            278                       stožiar.              distr.                      
               228             250                            236                       stožiar.              distr.                      
               229             160                            236                       stožiar.              veľkodb.                 
               230             100                            236                       stožiar.              veľkoodb. 
               231             400                            236                       stožiar.              distr. 
               232             630                            278                       stožiar.              distr.+veľkoodb. 
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               233             400                            236                       stožiar.              distr. 
               234             250                            236                       stožiar.              veľkoodb. 
               235             630+630+1000          236                       murov.              veľkoodb. 
               236             250                            236                       stožiar.              veľkoodb. 
               237             160                            236                       stožiar.              veľkoodb. 
               238                 0                            236                       stožiar.              veľkoodb. 
               239             160                            236                       stožiar.              veľkoodb. 
               240             630                            236                       stožiar.              distr.+veľkoodb. 
               305             160                            236                       stožiar.              distr. 
               306             250                            236                       stožiar.              veľkoodb. 
 
Situačné rozmiestnenie trafostaníc je znázornené v grafickej časti ÚPN – výkres č. 3. 
 
 
Typy transformačných staníc VN/NN: 
 
Druh stanice     počet traf.              inštalovaný výkon (kVA)    
 
 
- distribučné / stož.                      7                                        2870 
- veľlkoodberateľské / stož.         8                                        1330 
- veľkoodberateľ. / murov.           1                                        2260                        
 
s p o l u                         16                                        6460 
 
Z funkčného hľadiska je v území obce 7 transformačných staníc distribučných a 9 veľko-
odberateľských. Odberateľské trafostanice slúžia pre zásobovanie podnikov priemyslu, služieb, 
poľnohospodárstva. Ostávajúce stožiarové trafostanice majú distribučný charakter a plošne 
zabezpečujú dodávku elektrickej energie v okrskoch A - Centrum, B - Holotka, Diely , C - Kajsa , D - Za 
železnicou , E - Korytník. Výkon transformátorov  sa pohybuje v rozpätí 100 – 1000 kVA . 
 
Zvýšené energetické požiadavky pre intenzifikáciu rozvoja súčasného domového fondu sa budú 
realizovať z jestvujúcej distribučnej siete v dotknutom okrsku. 
Potreba elektriky pre výstavbu na nezastavanom území sa bude realizovať z priľahlých vonkajších VN 
liniek a nových samostatných káblových vývodov VN z novej transformovne TS 110/22kV pričom 
vlastné územie určené pre zástavbu bude kabelizované tak, aby jednotlivé transformačné stanice boli 
napojené slučkovaním, z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti zásobovania elektrikou. Nová výstavba 
vyvolá v niektorých prípadoch potrebu zakáblovania a prekládky jestvujúcich VN liniek. Pre riešenú 
lokalitu sú najvhodnejšie kioskové distribučné transformačné stanice s normalizovaným prevodom 
napätia 22/0,42kV, sieť IT. Rozvodná sieť nízkeho napätia je prevádzkovaná napätím: 3 + PEN ~ 50Hz, 
230/400V, sieť: TN-C 
 
Ochranné pásmo  vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej komo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je : 
 
a/ 10m pri napätí od 1kV do 35kV vrátane 
b/ 15m pri napätí od 35kV do 110kV vrátane 
c/  25m pri napätí od 220kV do 400kV vrátane  
 
Ochranné pásmo podzemného silnoprúdového elektrického vedenia je vymedzené po oboch stranách 
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej komo na vedenie od krajného kábla. Táto 
vzdialenosť je: 1m pri napätí do 110kV 
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13.1.3.  Bilancia potreby elektrickej energie 
 
Výpočet výkonového zaťaženia príkonu elektriky zohľadňuje predpokladaný nárast odberu elektriky pre 
byty, základné služby, vybavenosť, ako aj menšie výrobné a skladové objekty. Výpočet je vypracovaný 
samostatne pre optimálny a progresívny trend rozvoja v obce Lužianky. 
Výpočet rastu elektrického výkonu pre bytový odber zohľadňuje vplyv plošnej plynofikácie obce, takže 
spotreba elektriky v domácnostiach je vypočítaná pre tzv. kategóriu A s použitím elektriky na osvetlenie, 
pohony, elektroniku a pod., nie však na tepelné procesy. 
 
 
 Zaťaženie 1 bytu je počítané podľa vzťahu: 
 

 PB  =  0,8  +  3,2 n -½  (kW) 
 

              kde „n“ je počet bytov  
 
Veľkosť podielového zaťaženia bytu je závislá na počte bytov; vypočítanú hodnotu uvádzame v tabuľke. 
 
Výpočet odberu elektriky pre základné služby, vybavenosť a pre výrobné a skladové objekty je 
vypracovaný bilančnou metódou so zohľadnením koeficientu súčasnosti. Zaťaženie je vypočítané pre 
plošný rozvod elektriky v území, do ktorého nezahrňujeme tzv. veľkoodberateľov elektriky, ktorí majú 
vlastné odberné zariadenia a uzavretý systém rozvodu elektriky. 
V k. ú. majú najväčší podiel na spotrebe individuálne rodinné domy. Podľa získaných podkladov sú 
v katastrálnom území obce Lužianky nasledujúci významní odberatelia: VÚŽV, Víno Nitra, Van Aarsen.  
 
V jednotlivých trendoch územného rozvoja obce Lužianky dosiahne nárast výkonového zaťaženia 
odberu elektrickej energie  tieto hodnoty: 
 
Optimálny trend rozvoja / 2015 – 2020 /  
 

Priestory pre rozvoj       Počet bytov        Pb     bytový fond     zákl.služby+ vybaven.    ploš.zaťaženie spolu       
bývania                                                   kW             kW                          kW                               kW 
Byty / intenzifikácia           320              0,979         313                           160                              473 
exist. plôch +nové      
Byty / intenzifikácia           150              1,061         159                                                               159 
10-20% súč. fondu      
Spolu                                 470                                472                           160                              632 
 
 
Progresívny trend rozvoja / 2030 – 2040 /  
 

Priestory pre rozvoj       Počet bytov        Pb     bytový fond     zákl.služby+ vybaven.    ploš.zaťaženie spolu       
bývania                                                   kW             kW                          kW                               kW 
Byty / intenzifikácia           550              0,936         515                           200                             715 
exist. plôch +nové  
Spolu                                 550                                515                           200                             715 
 
Celkom byty                     1020                               987                            360                           1347 
 
 
 
13.1.4. Návrh riešenia  
 
Vo väzbe na predikciu vývoja obyvateľstva a bytového fondu dosiahne prírastok zaťaženia plošného 
rozvodu elektriky podľa jednotlivých trendov rozvoja hodnotu 632 kW v prípade optimálneho trendu 
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rozvoja, čo môže vzrásť na 1 347 kW pri uplatnení progresívneho trendu. Z uvedených hodnôt činí 
podiel zaťaženia pre intenzifikáciu súčasného domového fondu v zastavanom území 159 kW, zbytok 
zaťaženia sa bude realizovať na nových plochách. 
 
Vzrast spotreby elektrickej energie, ktorý vyplynie z intenzifikácie zastavaných plôch, navrhujeme pokryť 
úpravou a celkovou rekonštrukciou jestvujúcich energetických rozvodov v danom území vrátane 
výmeny stožiarových trafostaníc za kioskové trafostanice. Tieto trafostanice budú zapojené do káblovej 
slučky príslušného vedenia VN. 
 
Jestvujúce linky VN 22 kV č. 236 a 278, ktoré navrhujeme zakabelizovať v riešenom území a preložiť do 
nových trás budú slúžiť ako zdroj elektriky aj pre navrhované obytné štruktúry v nových lokalitách: A/1, 
B/1, D/3, a ostatné rozvojové plochy v nových lokalitách: A/2, D/1, D/2, D/4. Pre zásobovanie 
Priemyselnej zóny - Západ (okrsok G) a Priemyselného parku Nitra - Sever v k.ú. Lužianky (okrsok F) + 
k.ú. Nitra je uvažované s vybudovaním nových VN káblových vedení - prívodov do týchto lokalít z novej 
trafostanice TS 110/22kV. Predpokladané max. odberné výkony pre jednotlivé lokality okrskov G a F sú 
dokumentované v grafickej časti (výkres č. 3 / Návrh technického vybavenia). 
 
Z urbanistického hľadiska navrhujeme v obytnom území okrskov B, D kabelizovať odbočky z VN linky  
č. 236 k jednotlivým trafostaniciam. V 1. etape výstavby sú to najmä odbočky k TS v nových 
rozvojových častiach okrskov: D/1, D/2, D/4. 
 
Zásobovanie elektrikou na nových plochách okrskov A/1, A/2, F/1, F/2 - priemyselný park je 
najvhodnejšie realizovať kabelizovanou distribučnou sieťou s  kioskovými transformačnými stanicami.  
Trasy a prevedenie ostatných VN liniek rešpektujeme, v prípade úpravy či rekonštrukcie elektrických 
vedení je potrebné rešpektovať ochranné pásmo. 
 
 
 
13.2.  Zásobovanie plynom 
 
13.2.1. Širšie  vzťahy 
 
Severne od katastrov Nitry a Lužianok je vedený medzištátny plynovod Bratstvo DN 700, PN 55, 
z ktorého je cez prepúšťaciu stanicu vedený diaľkový VTL plynovod DN 300, PN 25 zásobujúci okres 
Nitra.  
VTL plynovod Jelšovce-Duslo, PN 25, DN 300 privedený zo severu, prechádza východnou časťou 
katastra obce a pokračuje do Nitry. Z neho sú pripojené regulačné stanice mesta Nitra (Klokočina, 
Kynek, Mynárce, Chrenová Dražovce, ...) a prostredníctvom VTL plynovodu DN 100 PN 25 
prichádzajúceho z juhu, regulačné stanice na území obce: RS 3000 VTL/STL – Lužianky a 3 
priemyselné regulačné stanice 2 x RS 1200 a 1 x RS 100. Na okraji obce, už mimo jej katastra, je 
zrealizovaná preložka časti VTL plynovodu DN 300 v dĺžke 1760 m. Z neho je vysadená VTL prípojka 
DN 150 dl. 30 m. Na jej konci je umiestnená VTL regulačná stanica RS 10 000. Z regulačnej stanice je 
vyvedené potrubie STL plynovodu. Celková dĺžka nového STL plynovodu je D 315 – 1200 m, D 225 – 
690 m a D 160 – 280 m. T.č. je na nový STL plynovod napojený závod Visteon. Ďaľšie závody sú vo 
výstavbe alebo v projekčnej príprave, napr. Giesecke a Devrient (výroba čipových kariet).   
 
 
13.2.2. Charakteristika východísk 
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Zdrojom plynu je jestvujúci plynovod VTL 100-25, vedený západným okrajom obce. Privedený je do VTL 
skriňovej, regulačnej stanice plynu RS 3000. Umiestnená je na konci Sasinkovej ul., za železnicou.  
Miestny STL plynovod je prepojený na STL plynovod susednej obce Zbehy, ktorá má vlastnú VTL 
regulačnú stanicu RS 1200.          
 
V katastri obce sú umiestnené ešte tri ďalšie VTL regulačné stanice. RS 1200 je v areáli firmy Sempol, 
RS 100 v areáli Agrochemického podniku a. s. a RS 1200 v areáli firmy Incar s.r.o., z ktorej je napojená 
aj firma Víno Nitra, Výskumný ústav živočíšnej výroby a Daňový úrad. 
 
Štátny plemenársky ústav, Slovenské biologické služby, a.s. a susediaca bytovka sú napojené na  STL 
plynovod DN 150, vedený vedľa Hlohovskej cesty. 
 
Plynové médium je zemný plyn, naftový o prevádzkovom tlaku do 400 kPa. 
                               
Hlavná trasa STL plynovodu je vedená súbežne so štátnou cestou, Rastislavovou ul., pozdĺž celej obce. 
Z nej sú zrealizované odbočky do vedľajších ulíc obce, kde sa potrubie ďalej rozvetvuje.  
 
Potrubie je uložené v prevažnej miere v rastlom teréne, vedľa miestnych komunikácií. Časť trás je pod 
komunikáciami. Na odbočkách a koncových bodoch sú nad potrubím umiestnené orientačné stĺpiky. 
 
Pre rodinné domy, správne budovy a miestne prevádzkárne sú zrealizované STL plynovodné prípojky. 
Každé odberné miesto má vlastný STL domový regulátor. Pre meranie množstva plynu má každé 
odberné miesto v oplotení, v skrinke,  umiestnený plynomer. V skrinkách sú umiestnené aj regulátory.  
 
Materiál plynovodov : potrubie z PE  D63 - D160, prípojky PE D32, potrubie DN 50, pri obci Zbehy, je 
z materiálu oceľ.  
 
Počet obývaných rodinných domov:  679, z toho plynofikovaných: 672  
Počet prevádzkární miestneho významu:   16 
Počet veľkoodberateľov:       7 (ASV Real, Chocolate Products, Poľnonákup Nitra,  

          Van Aarsen, Víno Nitra, ASV Agronova, VÚŽV) 
 
Ročná spotreba plynu pre rodinné domy:            2,352.000 m3/rok   
Maximálna hodinová spotreba plynu pre rodinné domy:      1.880 m3/hod.   
Ročná spotreba plynu pre prevádzkárne miestneho významu:   64.000 m3/rok.   
Maximálna hodinová spotreba plynu pre prevádzkárne miestneho významu:       48 m3/hod.   
Spotreby plynu pre veľkoodberateľov neuvádzame. 
 
 
13.2.3. Návrh riešenia 
 
 Súčasné územné časti okrskov 

 
Pre zabezpečenie plynofikácie nových obytných zón v jestvujúcich okrskoch, v optimálnom variante 
(nárast 270 RD) a pre napojenie novej zóny A/2, je možné využiť jestvujúcu verejnú plynovodnú sieť 
a jestvujúcu VTL regulačnú stanicu RS 3000. Potrubné rozvody vyhovujú dimenziami a regulačná 
stanica kapacitou. 
 
A/0 – bývanie  
V obytnej lokalite Radošínska sa predĺži jestvujúci plynovod D 32 na DN 50 s tým, že u jestvujúceho 
plynovodu sa zvýši dimenzia na DN 50.    
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V obytných lokalitách Počašie I. a Počašie II. sa predĺži jestvujúci plynovod. V južnej časti Počašie II. sa 
zrealizuje nová priečna vetva, ktorá prepojí jestvujúce plynovody vedené v Rastislavovej 
a v Radošínskej ul.     
 
A/0 – občianska vybavenosť  
Vedľa železničnej stanice, sa zrealizuje nová vetva, napojená na jestvujúci plynovod v Rastislavovej ul..  
 
B/0 – bývanie  
Zrealizuje sa predĺženie plynovodu z časti Holotka. 
V obytnej lokalite Diely I. sa zrealizuje sedem nových vetiev plynovodu, ktoré sa napoja na jestvujúce 
plynovodné vetvy.  
Pozdĺž západného okraja lokality Diely I. sa zrealizuje nová vetva napojená na jestvujúce plynovody. 
Táto bude slúžiť aj pre novú rozvojovú časť okrsku B/1 – Diely II.     
 
C/0 – bývanie  
V časti Kajsa I. sa predĺži jeden jestvujúci plynovod. 
V časti Kajsa III. sa predĺži jeden jestvujúci plynovod a zrealizuje sa šesť nových vetiev.  
V časti Kajsa V. sa predĺžia dva jestvujúce plynovody a zrealizujú sa dve nové vetvy.  
 
C/0 – občianska vybavenosť  
V časti Kajsa V. sa predĺži hlavná vetva v Rastislavovej ul. a zrealizuje sa jedna vetva nová.  
 
E/0 – bývanie, živočíšna výroba 
Pre potrebu tohto okrsku navrhujeme zrealizovať jednu novú vetvu. Táto sa napojí na novú VTL RS. 
Časť vetvy bude slúžiť aj pre potrebu navrhovanej obytnej lokality Kapitulské. 
 
 
 Navrhované rozvojové územné časti okrskov 

 
Pre zabezpečenie plynofikácie nových rozvojových územných častí okrskov na pravom brehu rieky 
Nitra, navrhujeme zriadiť dve nové VTL RS. Tieto sa napoja na jestvujúci plynovod VTL 100-25. 
Pre zabezpečenie plynofikácie nových rozvojových územných častí okrskov na ľavom brehu rieky Nitra, 
navrhujeme zriadiť jednu novú VTL RS. Táto sa napojí na jestvujúci plynovod VTL 300-25. 
 
A/1 – bývanie  
F/1 – šport, rekreácia, bývanie   
 
Tieto nové rozvojové časti okrskov navrhujeme zásobovať novými STL plynovodnými vetvami. Pre 
potrebu navrhovaného priemyselného parku Nitra - Sever je potrebné preložiť časť VTL plynovodu 
Jelšovce – Duslo. Na túto preložku sa VTL prípojkou napojí nová VTL regulačná stanica. Táto bude 
slúžiť aj pre potrebu okrsku F/2. Pre napojenie južnej časti okrsku F/1 navrhujeme využiť jestvujúci STL 
plynovod, vybudovaný v rámci prvej preložky VTL plynovodu Jelšovce – Duslo. 
 
F/2 – priemyselný park Nitra - Sever - územná rezerva pre priemyselný park celoštátneho až 
medzinárodného významu o výmere cca 106,00 ha. 
 
Tento nový okrsok navrhujeme zásobovať novými STL plynovodnými vetvami. Pre potrebu 
navrhovaného priemyselného parku Sever je potrebné preložiť časť VTL plynovodu Jelšovce – Duslo. 
Na túto preložku sa VTL prípojkou napojí nová VTL regulačná stanica. Táto bude slúžiť aj pre potrebu 
okrskov A/1 a F/1. Pre napojenie južnej časti okrsku F/2 navrhujeme využiť jestvujúci STL plynovod, 
vybudovaný v rámci prvej preložky VTL plynovodu Jelšovce – Duslo. 
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A/2 – šport, rekreácia  
Pre potrebu lokality Vrbina navrhujeme zrealizovať jednu novú vetvu. Táto sa napojí na jestvujúci 
plynovod, vedený v Radošínskej ul. 
 
B/1 – bývanie  
Pozdĺž celej východného okraja časti Diely II., sa zrealizuje nová vetva napojená na jestvujúce 
plynovody. Táto bude slúžiť aj pre súčasnú časť okrsku B/0 – Diely I.     
 
 
D/1 – rozvojová plocha pre výrobné služby – záhradníctvo o výmere 2,60 ha, ako prechodový článok 
medzi zmiešaným územím a výhľadovou plochou pre nový cintorín. 
 
Pre potrebu tejto lokality navrhujeme zrealizovať tri nové vetvy, ktoré sa napoja na jestvujúci plynovod 
a jednu novú vetvu, ktorá sa napojí na jestvujúcu VTL RS 3000. 
 
D/2 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, obchod a distribúciu; bifunkčné 
plochy s preferenciou výroby a skladov, s doplnkovou funkciou vybavenosti (vrátane areálu Lohaus 
Immobilien, s.r.o.) o celkovej výmere cca 12,40 ha. 
 
Okrsok navrhujeme zásobovať novými STL plynovodnými vetvami, ktoré sa napoja na jestvujúci STL 
plynovod DN 150, vedený pozdĺž štátnej cesty Nitra – Hlohovec. 
 
D/3 – bývanie  
Okrsok navrhujeme zásobovať novými STL plynovodnými vetvami. Zdrojom plynu bude nová VTL RS, 
napojená na plynovod VTL 100-25. 
 
D/4 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, obchod a distribúciu; bifunkčné 
plochy s preferenciou výroby a skladov, s doplnkovou funkciou vybavenosti (vrátane areálu Campri 
spol. s r.o.) o celkovej výmere cca 35,00 ha. 
 
Okrsok navrhujeme zásobovať novými STL plynovodnými vetvami. Zdrojom plynu bude nová VTL RS, 
napojená na plynovod VTL 100-25. 
 
E – výroba, bývanie   
Okrsok navrhujeme zásobovať jednou novou STL plynovodnou vetvou. Zdrojom plynu bude nová VTL 
RS, slúžiaca aj pre okrsok D/3. 
 
G – priemysel (Priemyselná zóna – Západ) 
- G/1 – Západ 1 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, obchod 
a distribúciu; zmiešané plochy s preferenciou výroby a skladov, s doplnkovými funkciami: občianska 
vybavenosť a bývanie o celkovej výmere cca 24,60 ha. 
 
- G/2 – Západ 2 – rozvojové plochy pre priemyselnú výrobu, výrobné služby, sklady, obchod 
a distribúciu; zmiešané plochy s preferenciou výroby a skladov, s doplnkovými funkciami: občianska 
vybavenosť a bývanie o celkovej výmere cca 260,00 ha. 
 
Vzhľadom k obmedzujúcim faktorom rozvoja územia (sklon terénu, niva Kajsianskeho potoka ...) je 
možné uvažovať len so 70 - 80% -ným využitím pozemkov okrsku G  -  Z á p a d , čo u jednotlivých 
rozvojových častí predstavuje výmeru: 
 
- G/1 – Západ 1 – cca     17,0 –   20,0 ha   
- G/2 – Západ 2 – cca   182,0 – 208,0 ha   
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Okrsok navrhujeme zásobovať novými STL plynovodnými vetvami. Zdrojom plynu bude nová VTL RS, 
napojená novou VTL prípojkou na jestvujúci plynovod VTL 100-25. RS sa umiestni vedľa Hlohovskej 
cesty. 
 
 
 
13.2.4. Bilancie  spotreby  plynu 
 
a/  B i lanc ia   množs tva   p lynu  pre  op t imá lny  t rend  rozvo ja  
 
Hodinová spotreba 
 
Max. hodinová spotreba plynu pre jestvujúce RD :      1.880 m3/hod.   
Max. hodinová spotreba plynu pre jestvujúce prevádzkárne miestneho významu:      48 m3/hod. 
 
Nárast max. hodinovej spotreby plynu pre  270 RD =       756 m3/hod.  
                                                             OV ( 3% ) =               23 m3/hod. 
                                           šport a rekreácia v A/2 =           25 m3/hod. 
                                           výroba - neuvádzame 
 
Nárast max. hodinovej spotreby plynu spolu :         804 m3/hod.  
 

Hodinová spotreba spolu         2.732 m3/hod.   
=> jestvujúca RS 3000   v y h o v u j e 
 
Ročná spotreba 
 
Ročná spotreba pre jestvujúce RD:                         2,352.000 m3/rok 
Ročná spotreba plynu pre prevádzkárne miestneho významu:          64.000 m3/rok   
Spotreby plynu pre jestvujúcich veľkoodberateľov neuvádzame. 
 
Nárast ročnej spotreby plynu pre   270 RD =        945.000 m3/rok  
Nárast ročnej spotreby plynu pre   OV, šport a rekreáciu ( 3% ) =          28.350 m3/rok 
Nárast ročnej spotreby plynu pre veľkoodberateľov neuvádzame. 
Nárast ročnej spotreby plynu spolu:          973.350 m3/rok 
 

Ročná spotreba plynu spolu :                            3,389.350 m3/rok   
 
 
b/  B i lanc ia   množs tva   p lynu  p re  p rogres ívny  t rend  rozvo ja  
 
Hodinová spotreba 
 
Max. hodinová spotreba plynu pre jestvujúce RD:     1.880 m3/hod.   
Max. hodinová spotreba plynu pre jestvujúce prevádzkárne miestneho významu:      48 m3/hod. 
 
Nárast spotreby plynu pre:   460 RD =     1.288 m3/hod.  
                                     OV ( 5% ) =          65 m3/hod. 
                          ŽV ( okrsok E/0 ) =         15 m3/hod. 
                       byty ( okrsok  E/0 ) =         31 m3/hod. 
                       výroba – neuvádzame 
 
Nárast max. hodinovej spotreby plynu spolu :      1.399 m3/hod. 
 

Hodinová spotreba spolu :        3.327 m3/hod.   
=> jestvujúca RS 3000   n e v y h o v u j e 
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Ročná spotreba 
 
Ročná spotreba pre jestvujúce RD:       2,352.000 m3/rok 
Ročná spotreba plynu pre prevádzkárne miestneho významu:         64.000 m3/rok   
Spotreby plynu pre jestvujúcich veľkoodberateľov neuvádzame. 
 
Nárast ročnej spotreby plynu pre   460 RD =     1,610.000 m3/rok  
Nárast ročnej spotreby plynu pre   OV, šport a rekreáciu ( 5% ) =         80.500 m3/rok 
Nárast ročnej spotreby plynu pre veľkoodberateľov neuvádzame. 
Nárast ročnej spotreby plynu spolu:       1,690.500 m3/rok 
 

Ročná spotreba plynu spolu :        4,106.500 m3/rok  
 
 
Keďže jestvujúca RS 3000 kapacitou nevyhovuje nárastu hodinovej spotreby plynu pre progresívny 
trend, navrhujeme toto riešenie :  
 

- pre zásobovanie rozvojových územných častí na pravej strane rieky Nitra sa umiestnia dve 
nové VTL RS, ktoré sa napoja na jestvujúci plynovod VTL 100-25. Budú slúžiť jednak pre 
bývanie, občiansku vybavenosť, ako aj pre priemysel.  
 
Variantným riešením je prepojenie všetkých štyroch jestvujúcich RS, resp. STL potrubných 
vývodov z nich. Ich celková kapacita je 5.400  m3/hod. Pri tomto riešení by nebolo potrebné 
realizovať dve nové RS. 
   

- pre zásobovanie rozvojových územných častí na ľavej strane rieky Nitra sa umiestni jedna nová 
VTL RS, ktorá sa napojí na preložku plynovodu VTL 300-25. Bude slúžiť jednak pre bývanie, 
občiansku vybavenosť, rekreáciu ako aj pre priemysel. Pre umiestnenie novej RS na ľavej 
strane rieky hovorí aj tá skutočnosť, že jestvujúce plynovody na pravej strane rieky svojou 
dimenziou, a  tým aj prepravnou kapacitou, neumožňujú ich predĺženie na druhú stranu rieky. 

 
 
 
c /  B i lanc ia   množs tva   p lynu  pre  p r iemyse l  
 
c/1 bilancia  množstva  plynu pre optimálny trend rozvoja 
 
Hodinová spotreba 
 
Okrsok D1 – 2,6 ha x 4,2  m /hod   =                     11,0 m3/hod 3

Okrsok D2 – 12,4 ha x 4,2  m3/hod =                     52,0 m3/hod 
Okrsok D4 – 35,0 ha x 4,2  m3/hod =                               147,0 m3/hod 
Okrsok G1 – 20,0 ha x 4,2  m3/hod =                     84,0 m3/hod 
Okrsok G2 – 208,0 ha x 4,2  m3/hod =                                875,0 m3/hod 
Hodinová spotreba spolu                       1.169,0 m3/hod 
 
Ročná spotreba 
 
Okrsok D1 – 2,6 ha x 35.000 m3/rok =                 91.000 m3/rok 
Okrsok D2 – 12,4 ha x 35.000 m3/rok =                434.000 m3/rok 
Okrsok D4 – 35,0 ha x 35.000 m3/rok =                          1,225.000 m3/rok 
Okrsok G1 – 20,0 ha x 35.000 m3/rok =                700.000 m3/rok 
Okrsok G2 – 208,0 ha x 35.000 m3/rok =                          7,280.000 m3/rok 
Ročná spotreba spolu                                 9,730.000 m3/rok 
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c/2 bilancia  množstva  plynu pre progresívny trend rozvoja 
 
Hodinová spotreba 
 
Okrsok F2 – 106,0 ha x 4,2  m3/hod =                445,0 m3/hod 
 
 
Ročná spotreba 
 
Okrsok F2 – 106,0 ha x 35.000 m3/rok =                        3.710,000 m3/rok 
 
 
Poznámka : jednotková hodinová a ročná spotreba plynu bola stanovená podľa vysledovaných    
                    ukazovateľov. 
 
 
 
Materiál 
Nové rozvody navrhujeme z rúr z PE 100,  SDR 17,6 príslušných dimenzií.  
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 1 4 .   T E L E K O M U N I K Á C I E  
 

 
 
14.1. Širšie vzťahy 
 
Cez katastrálne územie obce Lužianky  v súčasnej dobe prechádzajú juhoseverným smerom diaľkové 
telekomunikačné káble. Trasa káblových vedení uložených v zemi tranzitne prechádza celým územím 
katastra, pozdĺž rieky Nitra –1 x metalický , 1 x optický a pozdĺž hlavnej komunikácie obce Lužianky –   
1 x optický. 
Z hľadiska rozdelenia verejnej telefónnej siete sú Lužianky súčasťou primárnej oblasti Nitra. Z hľadiska 
rozdelenia verejnej telefónnej siete sú Lužianky  súčasťou primárnej oblasti Nitra, v rámci tranzitného 
telefónneho obvodu Nitra.  
 
 
14.2. Charakteristika východísk 
 
Telefónna prevádzka je automatizovaná, v obci je pri Obecnom úrade inštalovaná hlavná digitálna 
telefónna ústredňa s kapacitou  744 staníc. Obsadenie ATÚ je v súčasnej dobe 616  HTS, t.j. 83 % . 
Telekomunikačné služby zahrňujú nielen rečovú, ale aj dátovú  komunikáciu. 
Vlastné pripojenie účastníkov je realizované kábelovým rozvodom v zemi, resp. z menšej časti  
vonkajším rozvodom cez účastnícke rozvodné skrine. Počet HTS je obmedzený prenosovou kapacitou 
prívodných vedení. Pre ďalšie rozšírenie počtu HTS je potrebné uvažovať z rekonštrukciou prívodnej 
telefónnej siete. 
Pripojenie  na telekomunikačnú sieť zabezpečuje Slovak Telekom, a.s., na základe žiadosti predloženej 
investorom. Ochranné pásmo káblového vedenia je 1 m.  
 
Ochranné pásmo káblového slaboprúdového vedenia je široké 1,5m od osi jeho trasy a prebieha po 
celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné 
vedenie . 
 
 
14.3. Návrh riešenia  
 
Rozvojové ciele stanovené telekomunikačným projektom kladú dôraz na digitalizáciu ústrední, na čo 
nadväzuje budovanie digitálnych spojovacích sústav a modernizácia prístupovej siete s ohľadom na 
zabezpečenie dostatočných prenosových kapacít. Je potrebné dobudovať digitálnu prevádzku na celom 
území obce. Výstavbu a rekonštrukciu prenosovej siete treba riešiť káblovým rozvodom a postupne 
likvidovať vzdušné siete. 
 
Nasadenie ATM technológie a sietí MAN v PO Nitra vytvorí nové smery rozvoja telekomunikácií, ako sú 
dátové služby, multimediálna pošta, napojenie na internet a  poskytne ďalšie telekomunikačné služby 
vytvorené vývojom informačných technológií. 
 
Takáto sieť umožní komplexné telekomunikačné služby, a preto doporučujeme, aby a na tomto základe 
rozvíjala  systémová káblová televízia. 
 
Rozvoj telekomunikácií  charakterizuje nasledujúca tabuľka: 
 
Trendy rozvoja                         optimálny / 2015-2020 /             progresívny / 2030-2040 / 
Počet bytov        395 - 470                                    550  
Telefonizácia bytov  (%)                75                                            75 
Počet  HTS                                                 352                                          412 
Počet HTS celkom                                        968                                     1028 
Kapacita ATU     Pp   1300                         1400 
Obsadenie ATU     %                 74,5                 73,4      

.......................................................................................................................................................................................................................................................
ÚPN OBCE LUŽIANKY – A / I. – Sprievodná správa / Návrh 

ARCH.EKO  s.r.o. / 2006 



  98  

 
Telekomunikačná prevádzka v obci sa bude realizovať z hlavnej ústredne v okrsku A – Centrum. Pokiaľ 
sa uskutočnia uvedené trendy rozvoja, treba individuálne uvážiť potrebu zriadenia ďalšej vedľajšej 
digitálnej ústredne. 
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 1 5 .   K O N C E P C I A  S T A R O S T L I V O S T I  O  Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E  
 

 
 
15.1.  Návrh zásad optimálneho funkčného využívania katastrálneho územia obce na základe 

vymedzeného územnorozvojového potenciálu obce   
 
15.1.1. Východiskový stav 
 
Územie obce Lužianky, vymedzené hranicou katastra predstavuje oráčinovo-sídelnú krajinu bez 
zastúpenia lesných celkov o výmere 1242,63 ha. Z toho výmera zastavaného územia legislatívne 
vymedzeného k 1.1.1990 je 254 ha. Základnými krajinotvornými prvkami sú orná pôda, sídlo a výrobné 
zoskupenia. Obec nie je územne výrazne oddelená od susednej Nitry a Zbehov.  
Katastrálne územie predstavuje prevažne poľnohospodársku krajinu intenzívne využívanú na produkciu 
poľnohospodárskych plodín. Dominantné plošné zastúpenie má veľkobloková orná pôda. Jej štruktúra 
je rozdielna v závislosti od geomorfologických podmienok. V západnej časti k. ú. (pahorkatinovej) sú 
parcely menšie, s hustejšou sieťou poľných ciest, ktoré sú sprevádzané líniami viacvrstvovej nelesnej 
drevinovej vegetácie s dostatočným zastúpením (ďalej NDV). Vo východnej časti  k. ú. (niva Nitry a 
Radošinky) sú poľnohospodárske parcely väčšie, hustota poľných ciest je nižšia a NDV je zastúpená 
len ojedinele - nedostatočné zastúpenie.                                                                                    
 
Vegetácia  
Poškodenie a iné nedostatky úzko súvisia s intenzifikáciou hospodárenia. Náhradou malovýroby 
veľkovýrobou, náhradnými rekultiváciami, realizovaním hydromeliorácií a chemizáciou v poľno-
hospodárstve boli likvidované významné krajinné segmenty ako remízky, medze, brehové porasty, 
mokrade a ďalšia rozptýlená krajinná zeleň. Týmto dochádza k unifikácii krajiny a k znižovaniu jej 
diverzity na všetkých úrovniach. Trvalé trávne porasty vo forme typických lúk a pasienkov sa 
v extraviláne prakticky nenachádzajú. Vyskytujú sa len na miestach, ktoré nie je možné rozorať. 
V riešenom území boli vyčlenené ešte bylinné porasty s nízkym až žiadnym zastúpením trávnych 
druhov, ktoré nie sú obhospodarované: trsťové porasty (na okraji rybníka) a synantropná vegetácia 
(buriniská neúžitky).  
Lesné porasty boli zlikvidované už dávnejšie za účelom získania ornej pôdy a pri reguláciách vodných 
tokov. Drevinová vegetácia v extraviláne je reprezentovaná len nelesnou drevinovou vegetáciou, jej 
zastúpenie v katastri je nerovnomerné. Brehový porast a ostatná sprievodná drevinová vegetácia okolo 
rieky Nitry je relatívne bohatá atakovaná však nepôvodnými druhmi (euroamerické hybridné topole) 
okolo Radošinky je redukovaná na bylinnú vrstvu.  
Uvedené skutočnosti možno považovať za výrazné poškodenie vegetácie v dávnejšej minulosti, ktoré 
spôsobilo zmiznutie alebo značnú redukciu týchto prvkov v krajinnej štruktúre. Osobitným problémom 
nielen Lužianok ale na celom Slovensku je šírenie nepôvodných, agresívnych druhov.  
Sídelná vegetácia je plošne menej významným sídelným prvkom, ale výrazne sa podieľa na tvorbe 
charakteru obce. Pomerne výrazné zastúpenie uličnej zelene dáva obci charakter s dostatočným 
ozelenením. Nedostatky vegetácie v zastavanom území súvisia predovšetkým s nekoncepčným plánom 
sadovníckych úprav a s nedostatočnou údržbou.  
 
Živočíšstvo  
 

Najsledovanejšou skupinou živočíchov v riešenom území je poľovná zver. K. ú. Lužianky patrí do dvoch 
poľovných revírov: PR Lužianky a PR Dražovce, ktoré obhospodarujú Poľovnícke združenia Berbecíny 
a Dražovce. Hlavnou zverou v tejto oblasti je poľná zver (bažant, jarabica, zajac).  
Dôležitým stabilizačným prvkom v území sú kriačiny, v nich nachádzajú refúgium (vhodné topické 
a trofické podmienky) vtáky, drobné hlodavce, hmyzožravce, poľná zver aj mnohé bezstavovce v čase 
agronomických zásahov. Druhová pestrosť malých zemných cicavcov tu je pomerne veľká, dominantné 
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zastúpenie majú euryekné hmyzožravce (piskor obyčajný a malý), stepné druhy (ryšavka obyčajná, 
hraboš poľný) a synantropné (myš domová).  
 
Vodné toky a nádrže 
 

Hlavným tokom v území je rieka Nitra a jej pravostranný prítok Radošinka, ktoré pretekajú východným 
okrajom obce zo severu na juh.Všetky vodné toky v riešenom území patria medzi regulované toky. 
Z nich sú Nitra a Radošinka stálymi tokmi, ostatné vodné toky sú občasné (sezónne). Malá vodná nádrž 
Korytník je umelo vybudovaná vodná nádrž so zemnou hrádzou.  

 
Poľnohospodárstvo 
 

Z hľadiska poľnohospodárskej produkcie sa jedná o typ krajiny prevažne s veľmi vysokou a vysokou 
produkciou. Z hľadiska potenciálu pôd je územie katastra pri zohľadnení všetkých limitov a obmedzení 
pre územný rozvoj veľmi vhodné, pre rozvoj všetkých urbánnych  štruktúr obce. Územný rozvoj a tiež 
návrh optimálneho využívania poľnohospodárskych pôd je v súčasnej dobe výrazne ovplyvnený 
meniacimi sa výrobno - ekonomickými podmienkami, ochranou pôd a životného prostredia, ako to 
vyplýva z príslušných zákonov a ich vykonávacích predpisov.  

 
Územný systém ekologickej satability (ÚSES) 
 

Z hľadiska fungovania ÚSES má územie Nitrianskeho kraja mimoriadne dôležitú polohu. Je to styčné 
územie biogeografických provincií Carpaticum occidentale, Eucarpaticum a Pannonicum. Na juh tu 
smerujú južné výbežky viacerých karpatských pohorí a zároveň sem smerujú najsevernejšie výbežky 
Podunajskej nížiny. 
V celom k. ú. Lužianky platí prvý stupeň ochrany - všeobecná ochrana prírody a krajiny (§ 5) a druhová 
ochrana, t.j. osobitná ochrana ustanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi pre kategórie: 
chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené skameneliny. 
V k. ú. Lužianky pôsobia nasledujúce prvky územného systému ekologickej stability: 
-  biokoridor nadregionálneho významu: rieka Nitra 
-  biokoridor regionálneho významu:    potok Radošinka 
-  biokoridory miestneho významu:  Kajsiansky kanál – Kynecký potok 
   (návrh KEP - ÚPN obce Lužianky) Jelšina 

bezmenný prítok Dobrotky (kanál od Horných lúk) 
-  biocentrum miestneho významu:  VN Korytník  
   (návrh KEP - ÚPN obce Lužianky) 
 
Ekologicky významné sú stabilné biotopy bez legislatívnej ochrany, ktorých vegetácia živočíšstvo a 
prebiehajúce procesy majú prirodzený alebo prírode blízky charakter, sú relatívne najmenej pozmenené 
antropogénnou činnosťou. Medzi najohrozenejšie biotopy v celoeurópskom meradle patria mokraďové 
biotopy. K biologicky najcennejším prvkom v riešenom území patrí líniová nelesná drevinová vegetácia 
(NDV) v poľnohospodárskej krajine.  
Ekologicky významnými segmentmi v riešenom území sú biotopy a komplexy biotopov: 
- potok Radošinka 
- občasné vodné toky (Kajsiansky kanál a Kynecký potok, Jelšina, prítok Dobrotky -  kanál od Horných 

lúk) 
- VN Korytník 
- NDV v poľnohospodárskej krajine 
 
Na základe podrobných analyticko-syntetizujúcich hodnotení k.ú. obce Lužianky, má krajina katastra 
pomerne hodnotnú ekostabilizačnú prírodnú kostru s výraznou potrebou jej dotvárania, predovšetkým 
pri optimalizácii vzťahu na jej produkčnú podstatu .   
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Urbánna štruktúra 
 

Medzi sídelné a technické (antropogénne) prvky patria najmä obytné plochy a plochy služieb, dopravné 
línie a plochy, poľnohospodárske objekty a priemyselné objekty, ktoré sa viažu zväčša na zastavané 
územie. Pre Lužianky sú charakteristické výrobné zoskupenia vo forme satelitov obce, čo umožňuje 
čiastočné oddelenie obytnej a výrobnej funkcie a tým aj zachovanie vidieckeho charakteru obce. 
 
Z hľadiska zástavby obec reprezentuje pásový systém na pravom brehu rieky Nitry, Radošinky, pozdĺž 
Rastislavovej  ulice a železničnej trate v členení na funkčné zóny - dva globálne funkčné útvary (pásy): 
  
A  -  zmiešanú zónu s prevahou funkcie bývania - územie obce, východne od železnice 
B  - výrobno-skladovú zónu - západne od železnice 
 (súčasťou je aj izolovaný urbanizovaný celok v západnej časti katastra) 
 
 
15.1.2. Návrh zásad 
 
Na základe zhodnotenia charakteru obce a následne stanovenia územnorozvojového potenciálu v rámci 
I. etapy ÚPN obce / prieskumy a rozbory, pri zohľadnení predpokladaného demografického vývoja, 
potrieb obce a následne potenciálneho výhľadového nárastu koncepcia ÚPN obce Lužianky  
optimalizuje funkčné využitie a priestorové usporiadanie k.ú. so zreteľom na zlepšenie kvality životného 
prostredia nasledovne: 
* Poľnohospodárstvo :                                                                                                                                 
Nitrianska niva: 

- obmedziť agrochemikálie, 
- využívať aj na trávne a vlhkomilné porasty, 
- výrazne doplniť nelesnú drevinovú vegetáciu v rámci poľnohospodárskych pôd, 

predovšetkým však pozdĺž vodných tokov  Nitra a Radošinka 
Nitrianska pahorkatina: 

- využívať protierózne osevné postupy, 
- rozčlenenie pozemkov na základe konfigurácie terénu na menšie celky prvkami NDV 
- pozdĺž občasných vodných tokov podporovať trvalé trávne porasty a výraznú výsadbu 

sprievodnej vegetácie-rozšŕiť neobhospodarovaný pás na 10m z každej strany 
(zasakovací pás) 

- zabezpečiť vyššie zastúpenie trvalých trávnych porastov a  NDV povodia VN Korytník 
za účelom zvýšenia akumulačnej schopnosti 

- VN Korytník rozšíriť neobhospodarovaný pás aspoň na 20 m,  
 

*    Územný systém ekologickej stability - ÚSES 
 
Zabezpečiť zachovanie a podporu kostry ÚSES v zmysle KEP - ÚPN obce Lužianky nasledovnými 
opatreniami: 
- Vytvoriť fungujúce biokoridory pozdĺž tokov (napr. revitalizáciou skanalizovaných tokov, 

výsadbou domácich druhov drevín, zvýšením podielu trávnych porastov v okolitých 
mikrodepresiách) v súlade so zákonom č. 330/1991 Z. z.  

- Vybrané genofondové lokality a biologicky a esteticky hodnotné plochy, ktoré tvoria jadrá 
biocentier a hlavné oporné body biokoridorov klasifikovať ako chránené areály so 4. stupňom 
ochrany. 
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spôsob využitia spôsobuje deštrukciu procesu obnovy prírodných a ekostabilizačných hodnôt, 
ponechať trvalo bez agrotechnických zásahov, navrhnúť a dosiahnuť zmenu druhu pôdy 
v zmysle Zákona NR SR č. 162 o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon). 

 
* Vegetácia obce 
 

Zabezpečiť realizáciu opatrení na zachovanie a podporu vegetácie v obci v zmysle návrhov v rámci 
Krajinnoekologického plánu ÚPN obce Lužianky (A/II. Krajinnoekologický plán). 

                                                                                                                             
*  Urbánna štruktúra 
 

Na základe demografického potenciálu obce možno prirodzeným vývojom očakávať prognózny rast 
obce Lužianky zo súčasných 2 477 obyvateľov na cca 2 550 obyvateľov. Pre potreby uvádzaného 
prirodzeného nárastu obce je jednou s hlavných strategických úloh, v rámci UPN obce Lužianky, 
orientácia na využitie rozvojového potenciálu, predovšetkým extenzívne využívaných územných častí 
v rámci zastavaného územia obce a až následne plôch mimo z.ú. Nové potenciálne územnorozvojové 
priestory mimo zastavaného územia, s predpokladom rozvoja urbánnych štruktúr, reprezentujú územia 
s najvyšším územnorozvojovým potenciálom, s najoptimálnejšími podmienkami a najmenšími 
ekologickými limitmi. Jedná sa predovšetkým o plochy v priamom kontakte so súčasným zastavaným 
územím obce, v optimálnej väzbe na dopravný systém a jestvujúcu technickú infraštruktúru. 
 
Pre zabezpečenie rekreačných možností a potrieb obyvateľov Lužianok bude dôležité zachovať, 
dobudovať a skvalitniť jestvujúce športovo-relaxačné plochy obce (integrovaný športovo-relaxačný areál 
pri školách na Sasinkovej ulici, medzihrádzové priestory a hrádze na brehoch Nitry a Radošinky) a 
vytvoriť oddychové miesta a detské ihriská. Po navrhovanej revitalizácii priestoru Korytník vytvoriť 
oddychové miesto a agroturistickú základňu, využívajúcu miestny agropotenciál. 
Pre vytvorenie ponuky návštevníkom obce – účastníkom prímestskej rekreácie a turizmu bude účelné 
vybudovať aktivity vyššieho významu nad rámec potrieb a požiadaviek obyvateľov obce. V prípade 
urbanizácie za riekou Nitrou bude potrebné vymedziť hlavnú rekreačnú zónu  N i t r a , ktorá bude 
zahŕňať všetky rekreačné aktivity pozdĺž ľavého brehu vodných tokov Radošinka a Nitra na celom 
území obce vrátane medzihrádzového priestoru rieky Nitra. V  spolupráci s Archeologickým ústavom 
SAV vybudovať miestnu expozíciu archeologickej lokality Lužianky. 
 
Nové výrobné plochy rozvíjať prioritne v rámci jestvujúcej výrobno-skladovej zóny v západnej časti 
katastra – funkčná zóna B. Nepripustiť zakladanie nových výrobných plôch a areálov v ťažiskovom 
území obce s prevahou obytnej funkcie – funkčná zóna A. 
 
V prípade aktuálnosti špecifických štruktúr vyššieho významu - najvýznamnejšou je predpokladaný 
rozvoj Priemyselnej zóny – Západ a potenciálny rozvoj priemyselného parku celoštátneho až 
medzinárodného významu a s ním súvisiacej urbanizácie na ľavom brehu rieky Nitra dôjde 
pravdepodobne k výraznému nárastu prisťahovaného obyvateľstva, čoho dôsledkom budú aj vyššie 
plošné nároky na rozvojové plochy jednotlivých funkčných zložiek obce (bývanie, vybavenosť, športovo-
relaxačné plochy, zeleň...).  
ÚPN obce Lužianky rieši uvedený predpoklad vymedzením optimálnych rezervných rozvojových plôch  
v priestore za riekou Nitra v priamej  väzbe na pripravovaný priemyselný park, ich výrazným oddelením 
od výrobných štruktúr pásom izolačnej zelene vrátane športovo-rekreačných aktivít.  
 
 
15.2. Zásady priestorového rozvoja obce s návrhom hraníc zastavaného územia 
 
Územie riešené Územným plánom obce Lužianky  je priestorovo rozčlenené nasledovne: 
 
I.  Ťažiskové územie obce =  zastavané územie obce, ktoré sa člení na 7 novovymedzených 

urbanistických okrskov: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ÚPN OBCE LUŽIANKY – A / I. – Sprievodná správa / Návrh 
ARCH.EKO  s.r.o. / 2006 



  103  

II.  Priľahlé záujmové územie obce; predstavuje západnú  a severovýchodnú časť administratívneho 
územia obce, jeho kultúrnu poľnohospodársku krajinu. Priľahlé záujmové územie  obce Lužianky tvoria 
2 súbory funkčných plôch (viď. schéma „Priestorová organizácia katastrálneho územia obce“). 
 
V súčasnosti je zastavané územie obce legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce 
o výmere 254 ha s potrebou možnej intenzifikácie predovšetkým nezastavaných územných častí.  
V územnom pláne je navrhnuté rozšírenie hranice zastavaného územia obce, v prípade vyčerpania 
rozvojových možností v rámci súčasnej hranice z.ú. : 

-  v plánovacom horizonte rozvoja nárast o  335,03 ha 
-  v prognóznom horizonte rozvoja nárast o  220,68 ha 

 
Celková predpokladaná výmera zastavaného územia obce (v predikcii želateľného optimálneho 
rozvojového trendu, resp. možného progresívneho rozvojového trendu)  po rozšírení predstavuje                
809,71 ha.  
 
 
15.3. Návrh opatrení na zmiernenie a elimináciu stresových prvkov a javov v krajine   
 
V krajine možno vyčleniť plochy s rozdielnou intenzitou pôsobenia nepriaznivých vplyvov na jej stabilitu, 
na priechodnosť (bariérový efekt), ktoré sa významným spôsobom podieľajú na kvalite životného 
prostredia. V územnom priemete sa môžu negatívne socio-ekonomické javy zobrazovať ako: 
- jadrá – miesta s koncentráciou viacerých ohrozujúcich faktorov; 
- koridory – najintenzívnejšie zaťažené líniové prvky; 
- plochy – veľkoplošné pôsobenie ohrozujúcich faktorov. 
ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja vyčlenil v riešenom území konfliktný uzol č. NR 5: Lužianky – Zbehy             
(Nitra II.): 
„Najcitlivejšou časťou uzla je oblasť Lužianky – Zbehy, pretože prvky ÚSES nadregionálneho významu 
v tomto priestore zatiaľ neboli zaradené do nijakej kategórie ochrany, zároveň súčasné aj plánované 
dopravné trasy z Nitry do Topoľčian sú v bezprostrednom dotyku s týmito prvkami. Ďalšími vážnymi 
technickými bariérami sú železničný uzol Lužianky – Zbehy ako aj súvislý urbanizovaný pás Nitra – 
Zbehy – Jelšovce. Riešenie tu je veľmi zložité. 

 

V ÚPN obce Lužianky boli z prvkov územného systému stresových faktorov identifikované koridory a 
plochy. Medzi koridory so stredným pôsobením stresových faktorov patrí Rastislavova ulica 
s intenzívnou cestnou dopravou, železnica a znečistený vodný tok Nitry, koridory so slabým pôsobením 
stresových faktorov sú produktovody a elektrovody. Veľkoplošné pôsobenie ohrozujúcich faktorov je 
reprezentované predovšetkým intenzívnou poľnohospodárskou výrobou na ornej pôde a tiež výrobnými 
areálmi a čiastočne aj obytnými plochami. 

 
Návrh opatrení v rámci Krajinnoekologického plánu ÚPN obce Lužianky: 
 
Výrobné a skladové areály 
- plynofikovať kotolne na tuhé palivo 
- znížiť energetickú náročnosť výroby 
- odpadové vody vypúšťať do recipientu po ich vyčistení na požadovanú úroveň 
- znížiť produkciu odpadov, zabezpečiť separovaný zber odpadu 
 
Obytné plochy a areály služieb 
- plynofikovať kotolne na tuhé palivo 
- odpadové vody vypúšťať do recipientu po ich vyčistení na požadovanú úroveň 
- znížiť produkciu odpadov, zabezpečiť separovaný zber odpadu 
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Dopravné línie a plochy 
- nepôvodné okrasné dreviny pri ceste diaľničného typu nahradiť miestnymi druhmi 
- odstraňovať nežiadúce náletové dreviny z okolia dopravných zariadení 
 
Poľnohospodárske areály 
- odpadové vody vypúšťať do recipientu po ich vyčistení na požadovanú úroveň 
- znížiť produkciu odpadov 
- zabezpečiť separovaný zber odpadu 

 
Elektrovody 
- na stĺpy elektrického vedenia 22 kV (drôtové) umiestniť zábrany (plastové, hrebeňové) - 
 znemožňujúce sadanie vtákov na ne;  
- odstrániť vzdušné elektrické kábelové vedenia v obci 
 
Skládky a smetiská 
- odstrániť všetky skládky a smetiská v k. ú. a postihnuté plochy rekultivovať, 
- odstrániť skládky organického odpadu, 
- v cintoríne v Kajsi umiestniť VKK, 
- rozšíriť separovaný zber odpadu, 
- určiť zberné centrum problémového odpadu v obci zamerané na donášku odpadu občanmi 
- zabezpečiť kompostovanie organického odpadu, prípadne vybudovať kompostáreň v obci, 
-     revitalizovať kanalizované toky Nitry a Radošinky. 
 
 
15.4. Zložky životného prostredia s návrhom opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov               
 
15.4.1. Voda (ochrana čistoty vôd) 
 
Základným právnym dokumentom v oblasti vody je zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 
Tento zákon vytvára podmienky na : 
- všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov            

v krajine,  
- zachovanie alebo na zlepšenie stavu vôd,  
- účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, 
- manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek, 
- znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, 
- zabezpečenie funkcií vodných tokov, 
- bezpečnosť vodných stavieb 
 
Uvedený zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, 
ktoré s nimi súvisia, pri ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov 
štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. 
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Nakladanie s vodami 
 
Podľa získaných podkladov sú v katastrálnom území obce Lužianky nasledujúci významní užívatelia 
vôd :  
 

 
Užívateľ 
 

 
Rozhodnutie 

 
Predmet rozhodnutia 

VÚŽV OÚ Nitra 
č.A/2001/12606003-FO6 
31.12.2001 

• Odber podzemných vôd zo studne S3 pre farmu 
Korytov 

 OÚ Nitra 
č.98/33514-FO6 
99/08398-FO6 
25.1.1999 

• Uvedenie ČOV v areáli VÚŽV Vinárska ulica do 
trvalej prevádzky 

• Vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do rieky 
Nitra (aj Agronova) 

     Qpr = 0,37 l.s-1, Qmax = 0,54 l.s-1 
     11.650 m3.rok-1 

Víno Nitra spol.s r.o. ONV Nitra 
č.PLVH/18-354/1981-H1-163 
5.5.1981 

• Odber podzemných vôd zo studní HVL-2, HVL-3. 
Povolený odber 5,4 l.s-1, 467 m3.d-1, 170 455 
m3.r-1   

 OÚ Nitra 
č.99/18567-003-FO3 
24.3.1999 

• Vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do rieky 
Nitra  

     Qpr = 3,14 l.s-1, Qmax = 3,4 l.s-1 
     100 000 m3.rok-1 
      Počas sezóny (IX-XI)  Q = 30 000 m3 
      Mimo sezóny (I -VIII, XII)  Q = 70 000 m3 

VAN AARSEN s.r.o. nezistené Odber podzemnej vody zo studne v areáli závodu 
 OÚ Nitra 

č.97/23955-Ča 
4.12.1997 

Vypúšťanie odpadových vôd z ČOV kanalizáciou 
Hydinárskych závodov do rieky Nitra  
Qpr = 0,5 l.s-1,  20 m3.d-1 

 
U ostatných užívateľov vôd neboli podklady k dispozícii. V rozhodnutiach nie sú uvedené údaje o 
kanalizačných výustiach. Nezhoduje sa evidencia výustí v Povodí Nitry (riečny kilometer) s údajmi 
v rozhodnutiach.    
 
Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov 
 
- Všeobecné povinnosti  
 
Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a vodných 
pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu. 
Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len „vlastník“) poľnohospodárskych pozemkov a lesných 
pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na 
výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov; je povinný najmä zabraňovať škodlivým 
zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej 
schopnosti územia  
 
- Ochranné pásma vodárenských zdrojov 
 
Rozhodnutím ObÚŽP Nitra č.j. A/2004/02569-003/F10 a A/2005/00193-005/F10 z 1.3.2005 bolo 
zrušené PHO II. stupňa vodárenských zdrojov Horné lúky. Zachované ostáva PHO I. stupňa a súvisiace 
vodárenské zariadenia.  
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- Citlivé oblasti 
 
Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku 
zvýšenej koncentrácii živín k nežiaducemu stavu kvality vôd. 
V katastrálnom území obce Lužianky predstavuje citlivú oblasť územie spadajúce do povodia rybníka 
Korytník. V povodí sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda a hospodársky dvor farmy Korytov. 
Odtokom zrážkových vôd sa v rybníku akumulujú živiny, splachy z areálu hospodárskeho dvora 
a ornica, čím dochádza k eutrofizácii a k nežiaducemu zhoršovaniu ekologickej stability a kvality vody. 
 
- Zraniteľné oblasti 
 
Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do 
povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 
50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.   
Nariadenie vlády SR č.249/2003 Z.z. z 26.6.2003 ustanovuje za zraniteľné oblasti pozemky 
poľnohospodársky využívané v katastrálnych územiach obcí, ktorých zoznam uvádza príloha č.1. 
V tomto zozname je uvedená aj obec Lužianky, to znamená, že za zraniteľnú oblasť sú považované 
všetky pozemky v katastrálnom území obce poľnohospodársky využívané. 
Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa zabezpečuje na 
poľnohospodársky využívaných územiach najmä vykonaním potrebných opatrení pri skladovaní, 
manipulácii a aplikácii prírodných hnojív a priemyselných hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy. 
Zabezpečenie všeobecne prijateľnej úrovne ochrany vôd upravuje „Kódex správnej poľnohospodárskej 
praxe“ a „Program poľnohospodárskych činností“  
 
Znečistenie povrchových vôd 
 
Kvalita povrchových vôd sa v riešenom území pravidelne nesleduje. Kvalita vody v tokoch je 
ovplyvňovaná geologickou stavbou, klimatickými pomermi, pedologickým charakterom povodí, 
antropogénnou, hlavne poľnohospodárskou činnosťou a v zastavanom území obce výusťami z ČOV 
priemyselných areálov.  
Do kanalizačného odpadu Topoľčianskych hydinových závodov a VAN AARSEN sú pravdepodobne 
nelegálne zaústené splaškové vody od obyvateľstva. Svedčí o tom skutočnosť, že kvalita odpadových 
vôd z ČOV VAN AARSEN, pravidelne kontrolovaná na výtoku z ČOV, vyhovuje hygienickým 
požiadavkám, ale vo výustnej časti sú odpadové vody znečistené splaškovými vodami (zápach zo 
šácht). 
Rybník Korytník nie je prietočný a akumuluje zrážkové vody z povodia s rozlohou cca 2,5 km2. 
Potenciálnymi znečisťovateľmi vody v rybníku sú splachové vody z areálu Farmy Korytov, 
poľnohospodárskej pôdy a živelné skládky na ľavom brehu.    
 
Znečistenie podzemných vôd 
 
Podzemné vody kvartérnych sedimentov v nive Nitry nevyhovujú norme pre pitnú vodu. Obsahujú 
nadmerné množstvo železa, mangánu. Prítomnosť ťažkých kovov je nad normou stanovenou hodnotou. 
Podzemné vody z vodárenských zdrojov Horné Lúky ani po úprave Fe a Mn nevyhovujú pre pitné účely, 
zdroje sú od roku 1981 odstavené. 
Podzemné vody neogénnych sedimentov sú využívané ako individuálne vodárenské zdroje pre 
priemyselné areály. Čerpané z nižších horizontov vyhovujú norme pre pitné účely (Víno Nitra, farma 
Korytov, Van Aarsen).  
 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a ochranu vôd navrhuje 
nasledujúce opatrenia : 
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- ukončenie legislatívneho procesu, ktorým budú zrušené ochranné pásma vodárenských zdrojov 
Horné Lúky 
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- rešpektovanie neverejných vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem 
- vybudovanie verejnej obecnej splaškovej kanalizácie napojenej na kanalizačnú sieť mesta Nitra 
- riešenie odvádzania zrážkových vôd z intravilánu a extravilánu obce 
- revitalizácia rybníka Korytník a jeho povodia 
- revitalizácia Kajsianskeho kanála  
- realizácia pôdoochranných opatrení na poľnohospodárskej pôde z dôvodu odtokových pomerov 
 zrážkových vôd 
- v súvislosti s realizáciou zámerov v okrsku G bude potrebné riešiť dopad zvýšeného prítoku
 zrážkových vôd z výrobných areálov do Kajsianskeho kanála a následne do potoka Šúdol (úprava 
 Kajsianskeho kanála a potoka Šúdol po ústie v súčinnosti s realizáciou suchých nádrží na 
 Kajsianskom kanáli).  
 
 
15.4.2.  Ovzdušie (ochrana čistoty ovzdušia) 
 
Znečistenie ovzdušia  
 
Územie Nitrianskeho kraja má relatívne málo znečistené ovzdušie, nakoľko je dobre prevetrávané, 
v dôsledku čoho dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. 
Na druhej strane však bariérami nechránená krajina je potenciálne veľmi náchylná na veternú eróziu. 
Okres Nitra možno v rámci kvality ovzdušia zaradiť medzi okresy so stredným regionálnym znečistením 
ovzdušia. Problémy resp. zdroje znečistenia ovzdušia sa koncentrujú predovšetkým v meste Nitra.  
V Lužiankach prevládajú malé energetické a technologické zdroje, v menšej miere sa vyskytujú stredné 
zdroje znečisťovania ovzdušia.  
Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v Lužiankach (na prvom mieste je uvedený názov 
prevádzkovateľa a na druhom zdroj znečisťovania): 
 Víno Nitra, s.r.o., kotolňa 
 Obec Lužianky – obecný úrad, kotolňa na tuhé palivo v MŠ 
 Obec Lužianky – obecný úrad, kotolňa na tuhé palivo v ZŠ  
 ASV Real, s.r.o., kotolňa 
 Štátny plemenársky ústav SR, kotolňa – ÚZP Lužianky 
 Van Aarsen, s.r.o., Teslova 1, vykurovanie výrobného areálu 
 Van Aarsen, s.r.o., Teslova 1, lakovňa 
 Tekos Slovakia, s.r.o., kotolňa 
 Výskumný ústav živočíšnej výroby, Korytovská 1, kotolňa na tuhé palivo 
 Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovská 2, kotolňa 
 Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovská 2 - bitúnok, kotolňa 
 Poľnonákup Nitra, a.s., kotolňa 
 Poľnonákup Nitra, a.s., výroba priemyselných krmív 
 Sanker, s.r.o., výroba keramiky a porcelánu 
 Okresný úrad v Nitre, odbor školstva, kotolňa na tuhé palivo v MŠ 
 Okresný úrad v Nitre, odbor školstva, kotolňa na tuhé palivo v ZŠ 
 
Poznámka:  Kotolne v MŠ a ZŠ boli plynofikované v r. 2004. 
 

V dotyku s riešeným územím sa nachádzajú nasledovné stredné zdroje znečisťovania: 
 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o., kotolňa 
 Sanker č.1, s.r.o., kotolňa 
 Sanker č.2, s.r.o., kotolňa 
 Ferrenit, a.s., kotolňa na tuhé palivo 
 
Návrh: 
- plynofikovať kotolne na tuhé palivo 
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15.4.3.  Pôdy (ochrana pôd) 
 
Kontaminácia pôdy 
Riešené územie sa z hľadiska kontaminácie pôd Slovenska nachádza v oblasti s relatívne najnižším 
obsahom rizikových látok, ktoré sú sledované v celoštátnom monitoringu pôd. Väčšina zo sledovaných 
látok sa nachádza pod prípadne hlboko pod hygienickým limitom. 
Poľnohospodárska pôda v katastrálnom území Lužianok je zaradená do kategórie nekontaminované 
pôdy (pod limitom A, A1). Mierne zvýšený obsah arzénu môže byť v pôdach na nive Nitry, ktoré boli v 
minulosti zaplavené po pretrhnutí hrádze depónie popolčeka v Zemianskych Kostoľanoch. Nevylučuje 
sa lokálna kontaminácia pôdy z prípadných nelegálnych skládok odpadov. 
 
Erózia pôdy 
 

Pôdy nivy Nitry nie sú postihnuté vodnou eróziou. Pôdy náchylné až veľmi náchylné na vodnú eróziu sú 
pôdy na pahorkatine, sú to pôdne typy hnedozeme a regozeme na sprašiach. Na strmších svahoch 
využívaných ako orná pôda dochádza počas búrkových dažďov najmä v lete a na jar k odnosu časti 
vrchného pôdneho horizontu odtekajúcou vodou. Často dochádza i k tvorbe stružiek a rýh. Najviac 
postihnutými lokalitami sú svahy úvalín. Stupeň vodnej erózie je závislý najmä od svahovitosti, dĺžky 
svahu a kultúry.  
Počas prieskumu sme zistili najvýraznejšie prejavy erózie na parcele nachádzajúcej sa na 
severovýchodnom svahu nad Suchou dolinou (Kajsiansky kanál) v časti Od lehotského chotára. 
Uvedená parcela má najvyšší sklon v k. ú. 
Návrh: 
- dotknutú parcelu zatrávniť a obhospodarovať ďalej ako trvalý trávny porast 
 
Veternou eróziou sú v podmienkach Slovenska intenzívnejšie postihované odlesnené územia v teplej, 
suchej klimatickej oblasti so silnými vetrami (nížiny). Podmienkou je slabá ochrana pôdy vegetačným 
krytom – orná pôda. Riešené územia je na okraji výskytu intenzívnejšej veternej erózie. 
Návrh: 
- doplniť NDV vo východnej časti k. ú. aspoň pri poľných cestách a vodných tokoch  
 
 
15.4.4.  Biota (Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity) 
 
Vybrané opatrenia schválené v ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, ktoré platia aj pre riešené územie: 
- Na úrovni lokálnych ÚSES a v súlade so Zákonom NR SR č. 330/1991 Z. z. o pozemkových 

úpravách vypracovať presné vymedzenie biokoridorov s cieľom vyčlenenia ich plôch. 
- Navrhované biokoridory pozdĺž tokov vyžadujú vlastné fyzické vytvorenie (napr. revitalizáciou 

skanalizovaných tokov, kompletizáciou sprievodnej vegetácie, výsadbou pásov domácich druhov 
drevín pozdĺž celej dĺžky tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých 
mikrodepresií). Toto fyzické vytvorenie biokoridorov je potrebné realizovať v súlade so zákonom č. 
330/1991 Z. z. 

- Vybrané genofondové lokality a iné biologicky a esteticky hodnotné plochy, ktoré tvoria jadrá 
biocentier a hlavné oporné body biokoridorov klasifikovať ako chránené areály so 4. stupňom 
ochrany. 
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- Všetky ostatné genofondové lokality a iné biologicky a esteticky hodnotné plochy, ktoré doteraz 
neboli navrhnuté do ÚSES navrhujeme, aby boli považované za interakčné prvky, v niektorých 
prípadoch za súčasť biocentier a biokoridorov (ak s takýmito prvkami tesne susedia). Ich súčasný 
spôsob využívania by sa nemal meniť. Tam, kde súčasný spôsob využitia spôsobuje deštrukciu 
procesu obnovy prírodných a ekostabilizačných hodnôt, ponechať trvalo bez agrotechnických 



  109  

a lesnícko-hospodársko-úpravníckych zásahov, navrhovať a dosiahnuť zmenu druhu pôdy v zmysle 
Zákona NR SR č. 162 o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon). 

- Odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadu, konfliktné uzly a pod.) v územiach 
prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj MÚSES). 

- Revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu pásu domácich druhov 
drevín pozdĺž tokov, zvýšiť podiel trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím 
vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov – opatrenia treba 
realizovať v súlade s projektmi pozemkových úprav území. 

- Na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej 
drevinovej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej 
pahorkatiny). 

- Podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných depresií, 
spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých ramien a meandrov. 

- Zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci 
riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu 
štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky ÚSES. 

- Pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené 
druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na 
maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi. 

 
Opatrenia navrhované v rámci Krajinnoekologického plánu ÚPN obce Lužianky: 
 
- rozšíriť neobhospodarovaný pás okolo občasných tokov (Kajsiansky kanál, Jelšina, bezmenný 

prítok Dobrotky) aspoň na 10 m z každej strany, tento bude pôsobiť ako zasakovací pás 
- iniciovať vytvorenie drevinového brehového porastu Radošinky, 
- doplniť brehový porast Nitry na súvislý, 
- okolo VN Korytník rozšíriť neobhospodarovaný pás aspoň na 20 m, výrazne oddeliť VN od areálu 

živočíšnej výroby napríklad násypom, odstrániť smetisko na brehu VN a veľkorozmerný odpad 
z VN, odpad odviezť na príslušnú skládku odpadu 

- náhrada euroamerických hybridných topoľov pôvodnými lužnými drevinami (vŕba krehká a biela, 
domáce druhy topoľov a jelša lepkavá), výmena drevín má prebiehať postupne, nie je vhodné naraz 
odstrániť celý porast 

- doplniť drevinový porast v medzihrádzovom priestore vodných tokov z miestnych druhov,  
- vo východnej časti k. ú. vytvoriť línie NDV podobného charakteru ako je v západnej časti (líniové 

viacvrstvové porasty z miestnych druhov drevín) aspoň pri poľných cestách, vodných tokoch Jelšiny 
a prítoku Dobrotky a na päte železničného násypu, optimálne je rozčleniť veľké parcely na menšie 
prvkami NDV 

- revitalizácia Nitry a Radošinky 
- revitalizácia vodných tokov Jelšina, prítok Dobrotky a Kajsiansky kanál,  
- výsadba brehového porastu z lužných drevín (vŕba krehká a biela, domáce druhy topoľov) 
- zvýšiť akumulačnú schopnosť povodia VN Korytník vyšším zastúpením  trvalých trávnych porastov 

a NDV   
- upraviť odtokové pomery v západnej časti katastra 
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15.5. Faktory pozitívne ovplyvňujúce ŽP s návrhom opatrení na ich zachovanie a podporu  
 
Významnou krajinárskou štruktúrou v riešenom území je rieka Nitra sprevádzaná bohatou drevinovou 
vegetáciou v medzihrádzovom priestore. 
Pozitívne pôsobiace dominanty sem zasahujú z iných k. ú., je to solitérna kultúrna dominanta 
Dražovského kostola a prírodná dominanta a panoráma Zobora. 
Pozitívne pôsobí aj situovanie výrobných areálov v rámci samostatných satelitov, v dostatočnej 
vzdialenosti od ťažiskového územia obce s prevažujúcou obytnou a vybavenostnou štruktúrou.  
Ekologicky významné segmenty: 
- potok Radošinka 
- občasné vodné toky (Kajsiansky kanál a Kynecký potok, Jelšina, prítok Dobrotky -  kanál od 

Horných lúk) 
- VN Korytník 
- NDV v poľnohospodárskej krajine 
V koncepcii ÚPN obce je zabezpečená podpora a zohľadnenie faktorov pozitívne ovplyvňujúcich 
životné prostredie. 
 
 
15.6. Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie s návrhom opatrení na ich elimináciu      
 
15.6.1. Hluk z cestnej a železničnej dopravy 
 
Medzi významné zdroje hluku pôsobiace na životné prostredie patrí najmä automobilová doprava. Zdroj 
hluku z cestnej dopravy predstavujú cesty I. a II. triedy, ktoré sa nachádzajú v dotyku s územím 
mesta Nitra.V zastavanom území obce je to cesta III. triedy (Rastislavova ul.). Železničná doprava má 
menší podiel na intenzite hluku a jej pôsobenie sa sústreďuje do najbližšieho okolia železničných tratí.   
 
 Výpočet hladiny hluku z cestnej dopravy 

 
a/ dopravné podklady 
Pre určenie intenzity dopravy bolo použité celoštátne sčítanie dopravy z roku 2000. 
Cesta III/51315, sčítacie stanovisko profil 8 – 3350 
nákladné vozidlá  T = 933 skutočných vozidiel 
osobné vozidlá O = 4150 skutočných vozidiel 
jednostopové vozidlá M =    25 skutočných vozidiel 
Spolu  S = 5108 skutočných vozidiel 
b/ Základné parametre 
S skutočné vozidlá   S = 5108 
Sd Celoročná priemerná denná intenzita Sd = 0,93 x S = 0,93 x 5108 = 4750 
nd Priemerná denná hodinová intenzita nd = Sd /16 = 4750/16 = 297 
v výpočtová rýchlosť                 v= 50 km/hod. 
F1 vyjadruje vplyv percenta podielu nákl. áut F1 = 2,0 (18 %) 
F2 vyjadruje vplyv pozdĺžneho sklonu  F2 = 1,0 (0 %) 
F3 vyjadruje vplyv povrchu vozovky  F3 = 1,0 (asfalt) 
c/ Výpočet 
Výpočet pomocou veličiny „X“ 
X = F1 x F2 x F3 x nd = 2,0 x 1,0 x 1,0 x 297 = 594 
výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo vzdialenosti 7,50 m od osi krajného jazdného pruhu : 
Y = 10 log X + 40 = 10 x log 594 + 40 = 67,7 dB 
d/ Stanovenie vzdialenosti ekvivalentnej hladiny hluku  
LA = 60 dB od osi krajného jazdného pruhu : 
požadovaná hodnota útlmu U = 67,7 – 60,0 = 7,7 dB 
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Vzdialenosť izofóny LA 60 dB je od osi jazdného pruhu vo vzdialenosti   10 m 
LA = 55 dB od osi krajného jazdného pruhu : 
požadovaná hodnota útlmu U = 67,7 – 55,0 = 12,7 dB 
Vzdialenosť izofóny LA 55 dB je od osi jazdného pruhu vo vzdialenosti   34 m 
 
e/ Záver 
V zmysle Vyhlášky č. 14/1997 Zb. je určená hladina hluku pre  
- zmiešané zóny      60 dB 
- obytné územie vo vnútri jestvujúcej zástavby    55 dB 
 
Z výpočtu hlukových hladín vyplýva, že pre dosiahnutie : 
Maximálnej hladiny hluku 55 dB doporučenej pre obytné územie 
vo vnútri jestvujúcej zástavby je potrebné pásmo   34 m od osi jazdného pruhu.  
Maximálnej hladiny hluku 60 dB vyhovujúcej pre menej  
 vhodné umiestnenie obytného objektu v blízkosti 
 nebytových objektov je potrebné pásmo  10 m od osi jazdného pruhu. 
 
 
 Výpočet hladiny hluku zo železničnej dopravy 

 
Výpočet je vypracovaný na základe metodických pokynov v zmysle vyhlášky MZ SR č. 14/1987 
a/ dopravné podklady 
Pre určenie intenzity dopravy boli použité podklady ŽSR : 
m – počet vlakov   60 vlakov/24 hodín 
    4 vlaky/hod 
Vn – návrhová rýchlosť   40 km/hod 
druh trakcie                  motorová trakcia 
priemerný počet vagónov   30 vagónov 
b/ Základné parametre 
F4 vyjadruje vplyv trakcie   F4 = 1,0  
F5 vyjadruje vplyv návrhovej rýchlosti  F5 = 0,7 
F6 vyjadruje vplyv priemernej dĺžky vlakuF6 = 1,5 
c/ Výpočet 
Výpočet pomocou veličiny „X“ 
X = 140 x F4 x F5 x F6 x m 
X = 140 x 1,0 x 0,7 x 1,5 x 4 = 588 
d/ výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo vzdialenosti 7,50 m od osi koľaje 
Y = 10 log X + 40  
Y = 10 x log 588 + 40 = 67,7 dB 
e/ stanovenie vzdialenosti ekvivalentnej hladiny hluku  
LA = 60 dB od osi koľaje : 
požadovaná hodnota útlmu U = 67,7 – 60,0 = 7,7 dB 
Vzdialenosť izofóny LA 60 dB je od osi jazdného pruhu vo vzdialenosti   10 m 
LA = 55 dB od osi koľaje : 
požadovaná hodnota útlmu U = 67,7 – 55,0 = 12,7 dB 
Vzdialenosť izofóny LA 55 dB je od osi jazdného pruhu vo vzdialenosti   34 m 
 
f/ Záver 
V zmysle Vyhlášky č. 14/1997 Zb. je určená hladina hluku pre  
- zmiešané zóny      60 dB 
- obytné územie vo vnútri jestvujúcej zástavby    55 dB 
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Z výpočtu hlukových hladín vyplýva, že pre dosiahnutie : 
Maximálnej hladiny hluku 55 dB doporučenej pre obytné územie 
vo vnútri jestvujúcej zástavby je potrebné pásmo   34 m od osi koľaje  
Maximálnej hladiny hluku 60 dB vyhovujúcej pre menej  
 vhodné umiestnenie obytného objektu v blízkosti 
 nebytových objektov je potrebné pásmo  10 m od osi koľaje 
 
Urbanistická koncepcia ÚPN obce orientuje územný rozvoj funkcie bývania do rozvojových priestorov, 
ktoré spĺňajú uvedené požiadavky pre umiestnenie bytových objektov. 
 
 
15.6.2. Ostatné zdroje hluku 
 
Ďalšie zdroje hluku predstavujú bodové závady z výroby a prevádzok, prioritne drobných prevádzkarní 
v obytných zónach, ako aj z hudobných produkcií a športových podujatí. 
 
Koncepcia ÚPN obce navrhuje postupné vymiestňovanie drobných prevádzkarní (stolárstva, 
zámočnícke a opravárenské dielne, atď.) z obytných území urbanistických okrskov A, B, C a ich 
umiestňovanie v rámci výrobného okrsku D. Výhľadový rozvoj areálov športu, oddychu, relaxu a zábavy 
je orientovaný do priestorov na ľavom brehu rieky Nitra, v rámci hlavnej rekreačnej zóny Nitra. 
 
V následných etapách spracovania ÚPD obce - na zonálnej úrovni, je potrebné riešiť zónovanie možnej 
(prípustnej) lokalizácie prevádzok vo vzťahu k hlučnosti a dbať na dodržiavanie platných zákonných 
noriem. 
 
 
15.6.3. Zaťaženie prostredia pachom  
 
Zdrojmi pachu v riešenom území i v jeho kontaktnej polohe sú predovšetkým areály živočíšnej výroby, 
ktoré sa nenachádzajú v bezprostrednej blízkosti obytných plôch obce. Pásma hygienickej ochrany 
(vzdialenosti poľnohospodárskych zariadení od súvislej obytnej zástavby) sú stanovené v závislosti od 
kapacity a účelu poľnohospodárskych zariadení: 
 

VÚŽV Nitra – / Účelové hospodárstvo Korytov   300 m 
           / Účelové hospodárstvo Kajsa    400 m 

 Slovenské biologické služby a.s.     200 m 
 Radar s.r.o., Poľnofarma Zbehy     500 m 

 
Do súvislej obytnej zástavby zasahujú ochranné pásma areálov: VÚŽV Nitra / Účelové hospodárstvo 
Kajsa a  Radar s.r.o., Poľnofarma Zbehy.  
 
Vo výhľade rozvoja poľnohospodárskej výroby je potrebné vo vzťahu k dodržaniu PHO od obytnej 
zástavby, usmerňovať kapacitu a účelové zameranie uvedených zariadení. Urbanistická koncepcia ÚPN 
obce orientuje ťažiská rozvoja bývania mimo dosah vymedzených PHO. 
 
 
 
15.7. Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi 
 
Obec má vypracovaný Program odpadového hospodárstva (november 2002), ktorý vychádza 
z Programu odpadového hospodárstva okresu Nitra (OÚ v Nitre, júl 2002) a je v súlade s všeobecne 
záväzným nariadením obce Lužianky vo veci komunálneho odpadu. 
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Produkcia odpadu a nakladanie s ním (2000) 
názov odpadu kód a kategória množstvo nakladanie s odpadom 
železo a oceľ 17 04 05 (O) 5,4 t zhodnocovanie 
zmesový komunálny odpad 20 03 01 (O) 269,0 t skládkovanie 
objemný odpad 20 03 07 (O) 18,5 t skládkovanie 
biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 (O) 4,2 t zhodnocovanie 

 
V obci sa nachádza výkupňa druhotných surovín Kovonit Lužianky, ktorá zabezpečuje zhodnocovanie 
kovov a papiera. Odvoz a zneškodňovanie komunálneho a objemného odpadu zabezpečuje spoločnosť 
Lobbe, tento odpad sa ukladá na skládku v Novom Tekove. Podrobnejšie údaje o biologicky 
rozložiteľnom odpade (pôvod, spôsob a miesto zhodnocovania) POH neuvádza. 
Obec doteraz nezaviedla separovaný zber odpadu, v spolupráci so spoločnosťou Lobbe pripravuje 
separovaný zber skla, papiera a železa.. 
Záväzná časť POH uvádza nasledovné komodity: opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, 
opotrebované pneumatiky, odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektronický šrot, 
odpady z polyetyléntereftalátu, odpady z polyetylénu, odpady z polyvinylchloridu, žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť, odpady z papiera, odpady zo skla, odpady z polypropylénu, staré vozidlá, biologicky 
rozložiteľné odpady, odpady z polystyrénu. 
 
Množstvo odpadov v obci 

názov odpadu kód a kategória množstvo 
v r. 2000 

množstvo v r. 
2005 

agrochemické odpady obsahujúce NL 02 01 08 (N) 0,1 t 0,2 t 
odpadové farby a laky obsahujúce NL 08 01 11 (N) 0,1 t 0,2 t 
nechlórované minerálne oleje 13 02 05 (N) 0,2 t 0,4 t 
olovené batérie 16 06 01 (N) - 1,5 t 
železo a oceľ 17 04 05 (O) 5,4 t 10,5 t 
sklo 17 02 02 (O) - 4,5 t 
papier a lepenka 20 01 01 (O) - 10,0 t 
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 (N) - 1,0 t 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 20 01 23 (N) - 0,5 t 
batérie a akumulátory ... 20 01 33 (N) - 0,7 t 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia ... 20 01 35 (N) - 0,2 t 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ... 20 01 36 (O) - 0,3 t 
plasty 20 01 39 (O) - 2,5 t 
biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 (O) 4,2 t 50,0 t 
zmesový komunálny odpad 20 03 01 (O) 269,0 t 210,0 t 
objemný odpad 20 03 07 (O) 18,5 t - 

Vysvetlenie: 
NL – nebezpečné látky 
 
Opatrenia na zníženie množstva odpadu (uvádzané v POH): 
 vybudovanie a prevádzkovanie zberového dvora na vytriediteľné zložky komunálneho odpadu, 
 zavedenie systému kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach. 

 
V smernej časti POH je citovaná zmluva obce s Lobbe, s. r. o., Nitra, na základe ktorej pojazdná zberňa 
2x ročne odoberá alebo bude odoberať od občanov vytriedené nasledovné odpady:  
 papier a lepenka, 
 sklo, 
 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 
 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 
 batérie a akumulátory, 
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia, 
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15.8. Zeleň 
 
Problematikou zelene v katastrálnom území obce Lužianky sa podrobne zaoberá textová časť  A / II. 
KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN. Predmetom tejto kapitoly je návrh rozvoja vybranej zložky špeciálnej 
zelene – návrh cintorínov na území obce, vrátane ich plošných nárokov. 
 
Súčasné cintoríny na území obce nevyhovujú výhľadovým plošným nárokom a ich možnosti na 
zväčšenie sú minimálne. Podmienky na rozšírenie má len cintorín – Kajsa. Oba obecné cintoríny sa 
nachádzajú v nevhodných polohách, v tesnej blízkosti obytného územia a tiež cestných a železničných 
koridorov. Z uvedených dôvodov koncepcia ÚPN obce navrhuje novú výhľadovú polohu cintorína 
s príslušnou vybavenosťou v lokalite Kapitulské, s priamym vzťahom na centrum obce.  
 
Pri návrhu plošných nárokov na cintoríny sa vychádzalo z ukazovateľa 4 m2 / 1 obyvateľa.  
 
Predpokladaný výhľadový počet obyvateľov obce,  
pri uplatnení progresívneho rozvojového trendu    5 700 obyvateľov 
Územná potreba plochy cintorínov    2,28 ha 
Územná rezerva v zastavanom území 
- navrhované rozšírenie cintorína - Kajsa   0,45 ha 
Plošný nárok na nový cintorín 
- mimo súčasného zastavaného územia, min.    1,83 ha 
Územná rezerva mimo súčasného zastavaného územia 
- navrhovaný cintorín - Kapitulské     
  vrátane plochy vybavenosti     2,50 ha 
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 1 6 .   O C H R A N A   Š P E C I F I C K Ý C H   Z Á U J M O V   A   P O T R I E B  
 

 
 
16.1. Civilná ochrana 
 
Obec Lužianky sa nachádza v oblasti ohrozenia v prípade jadrovej havárie, v pásme vymedzenom 30-
kilometrovou vzdialenosťou od zdroja v Jaslovských Bohuniciach. 
Na území obce sa nachádza stacionárny zdroj možného ohrozenia únikom amoniaku – Topoľčiansky 
hydinársky podnik a.s., prevádzka Lužianky, s oblasťou ohrozenia 0,013 km v pásme smrteľného 
ohrozenia a 0,067 km v pásme ohrozenia zdravia. 
 
Pri rozvoji územia a jeho spravovaní v zmysle navrhnutej urbanistickej koncepcie ÚPN obce je 
potrebné, vychádzajúc so zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov, uplatňovať zásady uvedené vo vyhláške MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebno-
technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení, vzhľadom na požiadavky 
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 
 
 
16.2.  Ochrana a bezpečnosť štátu 
 
V administratívnom území obce nie je uplatňovaná špeciálna ochrana vojenského objektu s 
vymedzeným ochranným pásmom. Vojenská správa nemá zvláštne územné požiadavky. Z hľadiska 
potrieb vojenskej dopravy je potrebné zabezpečiť nepretržitú premávku na trati Nitra – Lužianky – 
Prievidza a na cestách I/51, II/513. 
 
 
16.3. Požiarna ochrana 
 
Pri rozvoji územia je potrebné sa riadiť Zákonom č. 126/1985 zb. o požiarnej ochrane, zohľadňovať 
požiarnu bezpečnosť stavieb a ostatných hmotných statkov obce, zabezpečiť požiarnu vodu, hydranty 
a vodné plochy. 
 
Koncepcia územného rozvoja rešpektuje jestvujúci systém požiarnej ochrany v obci zabezpečovaný 
miestnym hasičským zborom a v prípade potreby aj z mesta Nitra. Zdrojom požiarnej vody je obecný 
vodovod a rieka Nitra. Koncepcia ÚPN obce zohľadňuje dimenzovanie vodovodnej siete tak, aby táto 
vyhovovala potrebám požiarnej ochrany. V súvislosti so zámermi rozvoja v okrsku G navrhuje 
samostatný vodovod, ktorý zabezpečí požiarnu ochranu a navrhuje realizáciu areálových zdrží 
(otvorených, krytých) na zachytenie dažďových vôd zo striech. 
 
 
16.4. Ochrana pred povodňami 
 
Ochranu intravilánu obce a priľahlej poľnohospodárskej pôdy pred povodňami zabezpečuje úprava toku 
riek Nitra a Radošinka. V katastrálnom území obce Lužianky sú na tokoch vybudované obojstranné 
ochranné hrádze. K inundácii dochádza len v medzihrádzovom priestore. 
 
Pri prietoku veľkých vôd v Nitre dochádza k spätnému vzdutiu hladiny na Radošinke, zvýšeniu hladiny 
podzemnej vody a jej vystúpenie nad terén v území za vzdušnou pätou ochrannej hrádze (zastavané 
územie na pravom brehu Radošinky). 
 
Koncepcia ÚPN obce Lužianky rešpektuje vybudovanú protipovodňovú ochranu na rieke Nitra 
a Radošinka. 
V súvislosti z riešením odvádzania dažďových vôd rieši aj odvodnenie zamokreného územia na pravom 
brehu Radošinky. V tejto lokalite sa nepredpokladá územný rozvoj. 
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 1 7 .   O C H R A N N É   P Á S M A  
 

 
 
Ochranné pásma všetkých druhov, uplatnené v rámci ÚPN obce Lužianky: 

         
 Ochranné pásmo obytných zón od výrobných zón obce 

 
- Min. 50 m (v ochranných pásmach uplatnená predovšetkým zeleň, s účelovou štruktúrou prvkov 

športovej a rekreačnej vybavenosti). 
 
 
 Ochranné pásma cintorínov 

 
-     Od obytných objektov, zásobovaných z verejného vodovodu         50 m 
-     Od hospodárskych objektov      20 m 
 
 
 Pásma hygienickej ochrany  

(vzdialenosti poľnohospodárskych zariadení od súvislej obytnej zástavby) 
 

- Sú stanovené v závislosti od kapacity a účelu poľnohospodárskych zariadení: 
VÚŽV Nitra – / Účelové hospodárstvo Korytov   300 m 

           / Účelové hospodárstvo Kajsa    400 m 
 Slovenské biologické služby a.s.     200 m 
 Radar s.r.o., Poľnofarma Zbehy     500 m 

 
Kapacitu zariadení a účelové zameranie je potrebné usmerňovať vo výhľade rozvoja poľnohospodárskej 
výroby vo vzťahu k dodržaniu PHO od obytnej zástavby, prioritne vzhľadom na špecializáciu živočíšnej 
výroby.  
 
 
 Stavebné ochranné pásma líniových dopravných stavieb 

 
a) Cestné ochranné pásma sa vymedzujú podľa zákona č. 193/1997 Z. z. (cestný zákon) 

a vykonávacej Vyhlášky č. 35/84 Zb. Vymedzenie je nasledovné : 
• Rýchlostná komunikácia R1 (cesta I/51)  100 m od osi vozovky 
• Cesta I. triedy      50 m od osi vozovky 
• Cesta II. triedy II/513    25 m od osi vozovky 
• Cesta III. triedy III/51315  cesta vedie v celej dĺžke v zastavanom území,  
     podľa § 15 nemá ochranné pásmo 

 
b) Ochranné pásmo hlukové z cestnej premávky sa vymedzuje prípustnou ekvivalentnou hladinou 

hluku na vzdialenosť od komunikácie, pokiaľ dosahuje hodnota prekročenia ekvivalentnej hladiny 
hluku z cestnej premávky. 

 
c) Ochranné pásmo železničné v zmysle Zák. č. 455/1991 Zb. § 8 je stanovené : 
• 60 m od osi krajnej koľaje dráhy 
• 30 m od hranice obvodu dráhy – hranice drážneho pozemku. 

 
d) Ochranné pásmo hlukové zo železničnej premávky sa vymedzuje obdobne ako ochranné pásmo 

hlukové z cestnej premávky. 
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 Ochranné pásma letiska 
 
Ochranné pásma letiska Nitra – Janíkovce, stanovené v zmysle Leteckého zákona MD rozhodnutím zn. 
02772/65-20 zo dňa 13. 12. 1965: 

- ochranné pásmo vzletového a približovacieho priestoru so sklonom 1:70 
- ochranné pásmo prechodovej plochy so sklonom 1:10, 
s výškovým obmedzením, rozsah ktorého neovplyvňuje riešenie ÚPN obce.  

 
V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (letecký zákon), je nutné prerokovať s leteckým úradom Slovenskej 
republiky nasledujúce stavby: 

- vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods. 1, písm. a), 
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1, písm. b), 
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 

zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické 
zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1, písm. c), 

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30 ods. 1, písm. d). 

 
 
 Ochranné pásma vodárenských zdrojov 

 
-  Horné Lúky 
PHO II. stupňa bolo zrušené rozhodnutím ObÚŽP v Nitre č.j. A/2004/02569-003/F10 a A/2005/00193-
005/F10 z 1.3.2005. PHO I. stupňa (oplotené) a príslušné vodárenské zariadenia ostávajú zachované.  
 
-  Neverejné vodárenské zdroje 
Neverejné miestne vodárenské zdroje slúžia pre zásobovanie výrobných podnikov. PHO I.stupňa je 
oplotené, ostatné stupne ochrany nie sú stanovené 
   
 
 Ochranné pásma vodohospodárskych zariadení 

 
-  prívodné potrubie Ponitrianskeho skupinového vodovodu 2,5 m po obidvoch stranách potrubia 
-  prívodné potrubie z VZ Sokolníky 1,5 m po obidvoch stranách potrubia 
-  prívodné vodovodné potrubie do Zbehov a rozvodná sieť vodovodu, 1,5 m po obidvoch 
   stranách potrubia 
-  ochranné hrádze Nitry a Radošinky, 10 m od vzdušnej strany päty hrádze 

   
Koncepcia územného rozvoja predpokladá  využitie územia zrušeného PHO II. stupňa VZ Horné lúky na 
bývanie a priemyselný park. Rešpektuje ochranné pásma neverejných vodárenských zdrojov 
a vodárenských zariadení.  
Pozdĺž vzdušnej päty ochranných hrádzí Nitry a Radošinky navrhuje rigoly na odvedenie dažďových 
(vnútorných vôd) a priesakových vôd. 
 
 
 Ochranné pásma energetických a telekomunikačných zariadení  

 
- Ochranné a bezpečnostné pásma zariadení (elektroenergetika, plynárenstvo, zásobovanie teplom) 

sú uvedené v zákone o energetike č. 70/98 Z.z. a pre slaboprúdové vedenia v zákone 
o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. a spresnené v príslušných normách STN. 
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/ Ochranné pásmo  vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto 
vzdialenosť je : 
 

a/ 10m pri napätí od      1 kV do   35 kV vrátane 
b/ 15m pri napätí od    35 kV do 110 kV vrátane 
c/  25m pri napätí od  220 kV do 400 kV vrátane  

 
/ Ochranné pásmo podzemného silnoprúdového elektrického vedenia je vymedzené po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej komo na vedenie od 
krajného kábla. Táto vzdialenosť je:  1m pri napätí do 110 kV 
 

- STL plynovod – od osi na každú stranu 

   s technickými požiadavkami dodávateľa plynu    

  a prev. tlakom nad 4 MPa – od osi na každú stranu                         100 m 

 

/  Ochranné pásmo transformovne z vysokého na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou  10m 
od konštrukcie transformovne. 
 
/  Ochranné pásmo káblového slaboprúdového vedenia je široké 1,5m od osi jeho trasy a prebieha 
po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide 
o podzemné vedenie . 

 
/  Ochranné pásma plynárenských zariadení: 

- VTL regulačná stanica - od okraja RS zo všetkých strán    8    m 
 - plynovod do DN 200 mm  - od osi na každú stranu     4    m 
 - STL plynovod - v zastavanom území      1    m 
 

/ Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení: 

   na voľnom priestranstve a v nezastavanom území   10    m 
   v súvislej zástavbe obce – v súlade 

- VTL plynovod do DN 350 mm - od osi na každú stranu   20 m 
- VTL plynovod nad DN 350 mm - od osi na každú stranu   50 m 
- VTL plynovod do DN 150 mm  
   a prev. tlakom nad 4 MPa – od osi na každú stranu     50 m 
- VTL plynovod do DN 300 mm  

  
- Ochranné pásma telekomunikačných zariadení vyplývajú zo zákona o telekomunikáciách 
      a príslušnej vykonávacej vyhlášky. 
 - diaľkový optický kábel            2    m 
 - diaľkový telekomunikačný kábel          2    m 
 - telekomunikačný kábel            1,5 m 
 
 
 
 Ochrana prírody 

 
V celom k. ú. Lužianky platí prvý stupeň ochrany - všeobecná ochrana prírody a krajiny (§ 5) a druhová 
ochrana, t.j. osobitná ochrana ustanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi pre kategórie: 
chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené skameneliny. 
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 Ochrana archeologickej lokality 
 

 

 

Koncepcia ÚPN obce navrhuje rešpektovať vymedzené ochranné pásmo archeologickej lokality -  
nálezisko pravekého sídliska v časti „Korytovská“ a „Korytovská za vodou“. 
 
 

* * * 
 
Na území obce Lužianky nie sú stanovené žiadne pamiatkové ochranné pásma, ochranné pásma 
vojenských objektov a ochranné pásma ČOV. 
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 1 8 .   D O K L A D O V Á   ČA SŤ  
 

 
 
 
 

1. Vyhodnotenie stanovísk k návrhu Územného plánu obce Lužianky  
 
2. Stanovisko k návrhu Územného plánu obce Lužianky, vydané Krajským stavebným úradom 

v Nitre, dňa 19. 04. 2006  
 
3. Uznesenie č. 43/2006 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach zo dňa 30. 05. 2006 

 
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2006 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce 

Lužianky, s účinnosťou dňa 16. 06. 2006 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


