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DOKUMENTÁCIA PROJEKTU PRE ÚZEMNÉ A STAV. POVOLENIE 
( podla § 35 zákona c. 50/1976 Zb. a § 9 vyhlášky c. 453/2000 Z. z.) 

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A.1. Identifikacné údaje stavby a investora 
Názov stavby   Dobudovanie systému triedeného zberu a  

odvozu komunálneho odpadu v obci DOLNÁ STREHOVÁ 
Miesto stavby   DOLNÁ STREHOVÁ 
Vlastný areál   parc. č.582/3,4,5 k.ú. Dolná Strehová 
Zberné miesta  parc. č.896, 363/1, 1281/1,  k.ú. Dolná Strehová 
Kód obce   515965 
Kraj    Banskobystrický  
Okres    Veľký Krtíš 
Investor   Obec Dolná Strehová 
ICO    00319295  

DIC    2020472520 
Druh stavby   novostavba 
Stupen PD   projekt pre územné a stavebné konanie 
 

A.2 Prehhlad východiskových podkladov 
• Podklady z katastra nehnutelností  
• Geodetické zameranie, novovyhotovený geometrický plán  
• Obhliadka terénu 
• Konzultácie s investorom stavby 

 
A.3 Charakteristika záujmového územia 
Záujmové územie sa nachádza v okrese Veľký Krtíš, v katastri Obce Dolná Strehová , v rámci 
zastavaného územia obce, resp. v blízkosti jeho hranice. Dobudovanie systému triedeného zberu 
a odvozu komunálneho odpadu v obci DOLNÁ STREHOVÁ riešené priloženou projektovou 
dokumentáciou pozostáva z vymedzenia časti obecného areálu so spevnenou plochou na 
dobudovanie oceľového prístrešku a troch zberných miest v obci. Riešený areál je úzko spätý so 
zbernými miestami, čím tvorí celok určený k  likvidácii odpadu v obci. Vyčlenená časť areálu 
určená k dobudovaniu systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa nachádza 
na parcelách číslo CKN 582/3,4,5, Ktorých výmera spevnených a zastavaných plôch tvorí ako 
celok 1025m2. Tri zberné miesta pozostávajúce zo spevnej plochy, osadenia oploteného 
oceľového prístrešku s bránkou a trojice zberných nádob sú funkčne rozmiestnené v intraviláne 
obce, a to jeden je na časti parcely CKN 896- zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa 
v intraviláne obce, druhý na časti pôvodnej parcely CKN 363/1- trvalé trávne porasty 
nachádzajúcej sa v intraviláne obce a tretie zberné miesto sa nachádza na časti pôvodnej 
parcely CKN 1281/1- trvalé trávne porasty, nachádzajúcej sa v extraviláne obce. Riešené 
pozemky sú vo vlastníctve obce a sú vedené na liste vlastníctva č. 380.   Samotný areál sa 
nachádza v severovýchodnej okrajovej časti obce na okraji intravilánu s prístupom z pozemnej 
komunikácie vedúcej z centra obce smerom na Hornú Strehovú, Senné. Riešený areál určený na 
dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu je navrhnutý vo viacúčelovom areáli 
obce, s obsahom jestvujúceho komplexu použiteľných budov, ktorý je v súčasnosti  využívaný 
rôzne činnosti ako aj na parkovanie obecnej techniky potrebnej pre chod obce. Prihliadnuc na 
fakt, že navrhované stavebné úpravy, resp. diela sú riešené v jestvujúcom areáli neuvažuje sa 
s výstavbou nových prípojok inžinierskych sieti, ani prístupových komunikácií. Pripravovanou 
realizáciou diela zo zistených podkladov poskytnutých starostom obce nebude dotknuté žiadne 
ochranné pásmo technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí. Prípadnú existenciu týchto vedení 
bude povinný si overiť investor stavby a dodávateľ pred začatím stavebných prác na diele.  
 



A.4 Zdôvodnenie diela 
Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej bola objednaná projektová 
dokumentácia Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci 
Dolná Strehová, ktorá bude slúžiť iba pre potreby obce a občanov tejto obce. Navrhovaná stavba 
je v súlade s územným plánom obce. Areál na dočasné uloženie zložiek komunálnych odpadov, 
tzv. zberný dvor je obcou určené miesto, na ktoré môžu pôvodcovia komunálnych odpadov, 
ukladať tento odpad. Dôvodom vybudovania zberného dvora je skutočnosť poskytnúť občanom 
obce legálnu a pohodlnú formu odovzdania zložiek komunálneho odpadu. Predpokladané vplyvy 
pri navrhovanej činnosti budú jednoznačným pozitívom vzhľadom k vytvoreniu podmienok na 
zabezpečovanie predmetnej činnosti, t.j. separovanie a zhromažďovanie jednotlivých zložiek 
komunálneho odpadu. Tým bude možné zabezpečiť povinnosti obce vyplývajúce zo zákona NR 
SR 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 
Od výstavby zberného dvora Obec Dolná Strehová očakáva primárne zvýšenie množstva zložiek 
komunálneho odpadu na ktoré sa nevzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade 
so zákonom 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorými sú biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad, drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad,  ďalej zlepšenie podmienok 
a v konečnom dôsledku bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie v obci, nakoľko dôjde 
k likvidácii neriadených skládok odpadov. 
 
Na zbernom dvore umiestnené budú kontajnery a ďalšie zberné nádoby v zmysle § 7 
Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015. 
 
A.5 Charakteristika diela 
Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Delí 
sa na Zberný dvor a Zberné miesta. Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie zložiek 
komunálneho odpadu od obyvateľov na ktoré sa nevzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov podľa zákona 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a Zberné miesta na 
zber troch zložiek KO. 
 
------------------------------------------------------------ 
20 01 01  papier a lepenka     O 
20 01 02  sklo       O 
20 01 10  šatstvo      O 
20 01 11  textílie      O 
20 01 38  drevo a iné ako uvedené v 20 01 37  O 
20 01 39  plasty 
16 01 03  opotrebované pneumatiky 
20 01 03  viacvrstvové komb. materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 
20 03 07  objemový odpad (VOO) 
20 03 08  drobný stavebný odpad (DSO)   O 
------------------------------------------------------------- 
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad   O 
------------------------------------------------------------- 
 
Odpady budú zbierané a krátkodobo skladované na mieste navrhovanej činnosti, až do doby 
naplnenia kapacity zariadenia a odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nimi. 
Pre nebezpečný odpad (napr. elektrospotrebiče, autobatérie a iné) bude zabezpečený odvoz 
priamo od občanov min. 2-krát ročne oprávnenou organizáciou (nie cez zberný dvor). Rovnako 
v zbernom dvore nebude zbieraný a zhromažďovaný kovový odpad, tento bude rovnako ako 
doteraz zbieraný do vriec priamo od občanov. 
 
 
 
 



A.6 Všeobecné údaje a účel stavby 
Stavba „Zberný dvor Dolná Strehová“ bude mať z hľadiska stavebno – technického trvalý 
charakter. 
Vstup – vjazd po spevnenej ploche do areálu zberného dvora. Vjazd bude mať dĺžku 28,93 m (od 
cesty po vstupnú bránu) 
 
Stavba pozostáva: 
Zo stavebných objektov: 
SO – 1 Prevádzková budova 
SO – 2 Garáž, prístrešok 
SO – 3 Existujúce spevnené plochy 
SO – 4 Oplotenie – existujúce 
SO – 5 Zberné miesta 
Z prevádzkových súborov: 
PS-1 Strojné vybavenie  Traktor, Čelný nakladač, Traktorový príves , Mulčovač, Štiepkovač, 

Ramenový nakladač kontajnerov  

PS-2 Kontajnery   Vaňový kontajner: počet 7 ks- VK-7, 

    Plastové kontajnery 1100l: počet 9 ks: PK1100 

 
A.7 Vplyv stavby na životné prostredie 
Navrhované dielo nebude mať vzhľadom na jej charakter negatívny vplyv na životné 
prostredie. Realizáciou diela nedôjde k výrubu drevín. 
Prevádzka diela nebude mať negatívny vplyv na jeho okolie, práve naopak realizáciou zberného 
dvora dôjde k likvidácii súčasných neriadených skládok odpadu v obytnej zóne i mimo nej, ktoré 
sú teraz zdrojom znečistenia životného prostredia. Spevnená plocha zabezpečí bezprašnú 
prevádzku, triedený odpad bude umiestňovaný vo veľkokapacitných kontajneroch ktoré nebudú 
negatívne vplývať na okolie stavby, lebo sa budú pravidelne odvážať. 
 
A.8 Spôsob realizácie diela 
Dielo bude realizované dodávateľsky odborne spôsobilou organizáciou.  
Dodávateľ diela – oprávnená osoba je povinná dodržiavať všetky pltné predpisy pojednávajúce 
o bezpečnosti a ochrane zdravia týkajúce sa vykonávaných prác. 
 
A.8a Cudzie vedenia 
Ako spracovateľ tejto projektovej dokumentácie nemáme vedomosť, že by realizáciou diela bolo 
dotknuté ochranné pásmo inžinierskych sietí (plynové vedenie, telefónny kábel, atď.) okrem 
vzdušného rozvodu elektrickej energie NN, ktoré je vedené nad príjazdovou komunikáciou. 
Existenciu všetkých vedení bude povinný si overiť investor stavby pred začatím stavebných prác 
na diele. Pokiaľ sa preukáže ich existencia v danom území, je investor stavby povinný plne 
rešpektovať stanoviská správcov týchto sietí. 
 
A.8b Požiarna bezpečnosť 
V rámci tejto projektovej dokumentácie je ako príloha spracovaná samostatná časť, Protipožiarna 
ochrana – špecialistom požiarnej ochrany. 
 
A.9 Legislatívna úprava 
Nový zákon o odpadoch, nové povinnosti, pojmy a definície 
Nový zákon o odpadoch platný od 01.01.2016 zavádza definíciu zberného dvora, upravuje 
prevádzkovanie zberných dvorov. Nový zákon 79/2015 o odpadoch určuje, na zber akého 
odpadu sú zberné dvory. Ide o drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané 
zložky komunálneho odpadu, ako napr. biologicky rozložiteľný odpad, textil a pod. Nebezpečný 
odpad (napr. elektrospotrebiče, autobatérie, a iné) bude zabezpečený odvoz priamo od občanov 
minimálne 2 – krát ročne oprávnenou organizáciou. Úlohu zberného dvora ako aj podrobnosti 
o jeho prevádzkovaní musí obec popísať a upraviť vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) 
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec vo VZN okrem iného upraví 



rozsah a druh odpadov, ktoré sa na zbernom dvore zbierajú, jeho prevádzkovú dobu a iné. 
Výraznou zmenou je zavedenie množstvového zberu drobných stavebných odpadov, čo 
znamená, že obec musí určiť výšku poplatku na zber drobného stavebného odpadu pre občanov. 
Okrem zákonnej povinnosti súvisiacej s vedením a evidovaním odpadu sa zberný dvor považuje 
za zariadenie a vyžaduje si nielen povinnú pravidelnú, ale aj takzvanú povinnú úvodnú 
dokumentáciu nielen z pohľadu ŽP ale aj z pohľadu hygieny práce a pod. 


