
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  OBCE KOVARCE  
 
1.  V oblasti cestnej dopravy: 
1a) Rešpektovať trasy navrhnuté v ÚPN VÚC NsK- rezervovať koridor pre novú trasu cesty I/64 mimo osídlenia  

v kategórii C11,5/80 s možnosťou dobudovania na štvorpruhovú cestu podľa nárastu dopravnej záťaže resp. 
s možnosťou dobudovania na rýchlostnú komunikáciu (západný okraj k.ú obce – R8 červený variant - v.č.1), 

1b) Realizovať dobudovanie a šírkové usporiadanie komunikácie II/593 mimo obce v kategórii C 9,5/70, v obci sa 
navrhuje komunikácia  kategórie MZ 12/50 a v úseku nezodpovedajúcemu vhodnému šírkovému 
usporiadaniu sa upraví na kategóriu MZ  8,5/50, funkčná trieda B2. 

1c) Realizovať dobudovanie a šírkové usporiadanie komunikácie III/064056 mimo obce v kategórii C 7,5/70, 
v obci sa navrhuje komunikácia  kategórie MZ 9/50, funkčná trieda B3. 

1d) Riešenie miestnych, obslužných, účelových a prístupových komunikácií, nové prepojenia a úpravy realizovať 
v rozsahu podľa návrhu ÚPN obce časť A.12.2.1 a výkr.4 návrh dopravy, funkčná trieda C3, 
- prestavba miestnych širších na kategóriu MO 6,5/40  a MOU 5,5/40 , 
- novobudované ulice IBV vybudovať v kategórii MO 7,5/50, 
- na slepých uliciach vybudovať obratiská, 

 - vybudovať výbočiská na všetkých autobusových zastávkach. 
1e)   Dobudovanie chodníkov obojstranne v trase cesty II./593 a na ceste III/064056. Na jestvujúcich miestnych 

komunikáciách podľa priestorových možností. S realizáciou nových komunikácií v novej zástavbe RD už 
súčasne budovať aj chodníky a to pre všetky body v šírkach n x 0,75 (+0,50) v zmysle  STN 736110. 

1f) Realizovať záchytné parkoviská v OC, pri cintoríne, športovom areáli a pre nákladnú dopravu na východnom 
okraji obce. 

 
2. V oblasti vodného hospodárstva: 
2a) Rekonštrukcia a úprava jestvujúcich vodných tokov na navrhovaný prietok Q100 za   účelom ochrany 

zastavaného územia obce. Jedná sa o Nitru, Cintorínsky potok, Dubnicu, Slivkový a Kovarský potok. 
Revitalizovať odstavené korytá Starej Nitry a do odstavených korýt tokov zabezpečiť dostatočné množstvo 
kvalitnej vody, 

2.b). Ochrana zemia obce pred povrchovým odtokom vznikajúcim pri intenzívnych zrážkach, jedná sa o územie 
juhovýchodne nad obcou – Šimarské v rozsahu podľa ÚPN-O časť A.2.12.2.3. 

2b) Na úseku odvedenia vnútorných vôd, dobudovať sieť odvodňovacích kanálov v k.ú. obce a vykonávať 
pravidelnú údržbu a čistenie za účelom zabezpečenia prietočnosti a  v nevyhnutnom rozsahu doplniť 
jestvujúcu sieť. 

2c)  Na úseku verejných vodovodov ÚPN - obce  navrhuje rozšírenie vodovodnej siete - vybudovať vodovodné 
rady, ktoré budú situované v novo navrhovaných uliciach jednotlivých častí obce – viď časť A.2.12.2.1. 
a výkres č.5 - vodné hospodárstvo ÚPN-O. 

2d).      Realizovať vybudovanie verejných kanalizácií, stokových sietí a ČS v obci s odvedením do ČOV Kovarce, 
podľa návrhu ÚPN, časť A.2.12.2.2., a výkr.č.5 – vodné hospodárstvo. 

 
3. V oblasti energetiky: 
3a)      Realizovať rekonštrukcie jestvujúcich TS podľa požadovaného výkonu a zaťaženia transformátorov - podľa 

návrhu ÚPN-O  časť A.2.12.3. 
3b)      Realizovať prekládky  a zakáblovanie zrušených vzdušných vedení v obci. 
3c) Realizovať rozvody a prekládky IS (VE,SL,PL,V,K) pre novú výstavbu v obci (obytné, zmiešané a výrobné 

územie) podľa návrhu ÚPN-O, časť A.2.12.2+3+4+6 a výkres č.5+6+7. 
 
4. V oblasti infraštruktúry, odpadového hospodárstv a a verejnej zelene: 
4a) Realizovať skládku pre zhodnocovanie rastlinného a biologicky rozložiteľných zložiek 

odpadu - lokalita č. 5. 
 
5. V oblasti rozvoja hospodárstva , priemyslu, stav ebníctva, vybavenosti a regionálneho rozvoja : 
5a) - rozšírenie športového areálu - lokalita č.17 
5b) - rozšírenie cintorína – lokalita č.18,  
5c) - vybudovanie rozhľadne na vrchole Veľký Tribeč - lokalita č.24. 


