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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.) 

 
 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
B.1 Charakteristika územia stavby 
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 
 

 Prehhlad východiskových podkladov 
• Podklady z katastra nehnutelností  
• Geodetické zameranie, novovyhotovený geometrický plán  
• Obhliadka terénu 
• Konzultácie s investorom stavby 
 
B.1.1. Zhodnotenie staveniska a príprava pre výstavbu 
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.  
 
B.1.2. Údaje o jestvujúcom stave 
V súčasnosti neexistuje ucelená koncepcia separácie komunálneho odpadu v obci. Sú 
rozpracované jej dielčie časti chaotickým spôsobom.  
 
B.1.3. Vykonané prieskumy 
Pre samotnú stavbu nebol vykonaný inžiniersko- geologický prieskum, pre posúdenie podložia sa 
využili poznatky získané všeobecnými ukazovatelmi o podloží v tejto lokalite, získané internetom. 

. 
B.1.4. Použité geodetické a mapové podklady 
Na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby boli použité nasledovné podklady : 
- katastrálny podklad obce 
- Rokovania s investorom a miestna obhliadka 
- Výškopisné a polohopisné zameranie geodetom 
 
B.2 Urbanistické, architektonické a stavebno -technické riešenie stavby 
 
B.2.1 Zdôvodnenie riešenia stavby 
Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter a 
bude slúžiť na zber a uskladnenie zložiek komunálneho odpadu a zložky BRO od obyvateľov 

obce. Od výstavby zberného dvora Obec očakáva zvýšenie odpadu ( k tomu dopomôže i 
umiestnenie zberných hniezd v intraviláne obce, teda bližšie k jej občanom), čo v konečnom 
dôsledku bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko sa očakáva , že divoké skládky 

odpadu v okolí obce zaniknú. Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu bude 
slúžiť iba pre potreby obce a občanov tejto obce. Dôvodom vybudovania riešeného diela je 
skutočnosť poskytnúť občanom obce legálnu a pohodlnú formu odovzdania zložiek komunálneho 
odpadu.  
B.2.2 Popis účelového, funkčného a technického riešenia stavby vrátane údajov o 
požiadavkách na zásobovanie energiami a vodou, návrh napojenia stavby na dopravné 
vybavenie územia a existujúce siete a zariadenia technického územia 
Stavba „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci DOLNÁ 
STREHOVÁ“ bude mať z hľadiska stavebno - technického trvalý charakter. Riešený areál 

Dobudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci DOLNÁ STREHOVÁ je 
v súčasnosti oplotený a funkčne pripravený na realizáciu. Technickú pripravenosť staveniska 
zabezpečí investor pred začatím stavebných prác vrátane vypratania staveniska a odstránenia 
jestvujúcich ocelových stavieb. Plocha určenána nakladanie s odpadmi má výmeru 1025m2 
vrátane zastavanej plochy navrhovaného prístrešku, ktorý bude slúžiť na zber a uskladnenie 
zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce, ako aj odstavná plocha obecnej techniky 

a rezervných veľkoobjemových kontajnerov. Vstup-vjazd je riešený po jestvujúcej spevnenej 
ploche do jestvujúceho obecného areálu s následným vstupom na vyčlenenú spevnenú plochu 
z hľadiska funkčnosti, z ľavej časti v smere vstupu lemovanú novonavrhnutým oceľovým 
prístreškom a z pravej strany odstavnou plochou na uloženie zberných nádob. Uvedený 
jestvujúci vjazd do areálu zo štátnej cesty je realizovaný tak , aby vozidlá privážajúce separovaný 
odpad ako aj odvážajúce neparkovali na pozemných komunikáciách a ani ináč neovplyvňovali 
premávku na miestnej komunikácii. Prevádzka zariadenia bude zabezpečená prevádzkovým 
poriadkom, ktorý si zabezpečí budúci prevádzkovateľ diela a ktorý bude odsúhlasený príslušným 
úradom. Neoddeliteľnou súčasťou dobudovania systému triedeného zberu a odvozu 
komunálneho odpadu v obci DOLNÁ STREHOVÁ sú tri zberné miesta, ktorých osadenie je 
prispôsobené priľahlým komunikáciám, čo ovplyvňuje  veľkosť zastavaných plôch. Zberné miesto 
situované na parcele č. CKN 1281/1 bude mať zastavanú plochu 25,7 m2. Zberné miesto 
situované na parcele č. CKN 363/1 bude mať zastavanú plochu 31,17 m2. Zberné miesto 
situované na parcele č. CKN 896 bude mať zastavanú plochu 17,7 m2.  
 



Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: 
Zo stavebných objektov: 
SO-1 Prevádzková budova – jestvujúca budova  
SO-2 Prístrešok, garáž 
SO-3 Jestvujúce spevnené plochy  
SO-4 Oplotenie - jestvujúce 
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 

 

B.2.2.1 SO 01 Prevádzková budova 
V areáli zberného dvora sa nachádza budova, ktorá dispozične a funkčne vyhovuje  na zriadenie 
administratívnych priestorov s hygienickým zariadením. Prevádzková budova bude pre 
zamestnancov zberného dvora zabezpečovať pracovné a sociálne zázemie. Prevádzková 
budova je umiestnená v juhovýchodnej časti areálu zberného dvora , na ľavo od vstupu do areálu 
. 
B.2.2.2 SO 02 Prístrešok 
V areáli zberného dvora navrhujeme umiestniť, realizovať stavbu na uskladnenie zberných nádob 
a potrebnej techniky. Jedná sa  oceľový prístrešok využitý ako garáž pre navrhované strojné 
vybavenie a súčasne ako prístrešok na umiestnenie kontajnerov. Prístrešok navrhujeme ako 
stavbu z ľahkých oceľových prvkov s pôdorysnými rozmermi 11,2m x 31,9 m . navrhovaná 

stavba prístrešku bude osadená bude na betónových pätkách na jestvujúcej spevnenej betónovej 
ploche. Je umiestnená naľavo od vstupu do areálu v juhozápadnej časti pozemku. Navrhovaná 

oceľová rámová konštrukcia s modulom 4,5m bude pozostávať z nosných oceľových stĺpov 
s oceľovými strešnými väzníkmi s pozdľžnym a priečnym zavetrením s osadením strešnej krytiny 
trapézový lakoplastovaný FeZn plech na drevenom hranolovom latovaní. Stavba prístrešku bude 
z časti lemovaná betónovým múrikom výšky 2m z technologického, protipožiarného a statického 
hľadiska.  
 
B.2.2.3 SO 03 Existujúce spevnené plochy 
Spevnené plochy ostanú stávajúce s drobnými úpravami z dôvodu osadenia prístrešku a sú 
navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor Celková plocha spevnenej plochy v rámci 
areálu bude zložitého pôdorysného tvaru kopírujúc jestvujúce budovy a hranice pozemku 
s celkovou výmerou 1025m², vrátane spevnenej plochy pod prístreškom.  
 
B.2.2.4 SO 04 Oplotenie 
Oplotenie areálu ostane jestvujúce a nie je predmetom projektovej dokumentácie.  
 
B.2.2.5 SO 05 Zberné miesta 
Z dôvodu zjednodušenia zberu odpadov a priblíženia aktu zberu občanom sa v intraviláne obce 
vybudujú tri zberné miesta v lokalitách vybraných starostom obce. Zberné miesta predstavujú 
osadenie kontajnerov na komunálny zber na upravenú spevnenú plochu  závislosti od spôsobu 
napojenia na pozemné komunikácie. Zberné miesta budú opatrené jednoduchým oceľovým 
prístreškom s bránkou a oplotením  z dôvodu zabezpečenia vstupu nepovolaným osobám ako aj 
zabezpečenie proti vplyvu nepriaznivého počasia. V každom zo zberných miest budú osadné tri 
kontajnery o objeme 1100l, pre zber komunálneho odpadu. Rozmerove parametre prístrešku sú 
znázornené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. Tri zberné miesta, ktorých osadenie je 
prispôsobené priľahlým komunikáciám, čo ovplyvňuje  veľkosť zastavaných plôch. Zberné miesto 
situované na parcele č. CKN 1281/1 bude mať zastavanú plochu 25,7 m2. Zberné miesto 
situované na parcele č. CKN 363/1 bude mať zastavanú plochu 31,17 m2. Zberné miesto 
situované na parcele č. CKN 896 bude mať zastavanú plochu 17,7 m2.  
 



B.2.2.8 PS 01 Strojné vybavenie 
Ako strojné vybavenie zberného dvora sme navrhli:  
Traktor – výkon minimálne 45 HP s vykurovanou kabínou, prednou hydraulikou a čelným 
nakladačom s lopatou. 
Traktorový príves s nosnosťou min 3 tony s bočnicami min 400 mm. 
Mulčovač priekopový/svahový s pracovným záberom min 1400 mm. 
Štiepkovač / Drvič do priemeru min 150 mm. 
Ramenný nosič kontajnerov za traktor s užitočnou hmotnosťou min 10 ton. 
 
B.2.2.9 PS 02 Kontajnery 
 
Na zber odpadu v rámci zberného dvora navrhujeme umiestniť kontajnery ako voľne uložené a 
zber v suchu, pod prístreškom . Kontajnery v areáli nakladania s odpadom budú uložené na 
spevnenej ploche – železobetónovej doske ukončenej obrubníkom. Ich umiestnenie- situovanie 
je navrhnuté v situačnom výkrese.  
 
B.2.3 Starostlivosť o životné prostredie, údaje o prevádzke, druhoch , kategóriách a 
množstve odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii diela a prevádzke a návrh spôsobu 
nakladania s nimi 
Stavba nebude mat negatívny vplyv na životné prostredie. Investor uvažuje s jednosmennou 

prevádzkou, ktorú zabezpečia dvaja max. pracovníci- zamestnanci obecného úradu. Sociálne 
zázemie pre zamestnancov bude zabezpečené v prevádzkovej budove.  
 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby: 
Stavba bude realizovaná dodávateľský. Generálny dodávateľ stavby bude vybratý investorom 
stavby vo verejnom obstarávaní . Dodávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí stavby 

investorovi odovzdať doklad o spôsobe zneškodnenia – uloženia stavebného odpadu na skládku, 
vzniknutého počas výstavby. Počas výstavby je predpoklad vzniku nasledovného druhu odpadu, 
ktorý je v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch určuje Z. z. zaradený do príslušných druhov a 

kategórií: 
 
Odstránenie jestvujúcich oc. stavieb 
druh odpadu   názov druhu odpadu     kat. odpadu   Množstvo  
17 04 05 železo a oceľ       O   350 kg 
 

Novostavba prístrešku 
druh odpadu   názov druhu odpadu     kat. odpadu   Množstvo  
17 01 01  betón       O    4,8 m³ 
17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O    67,2 m³ 

 
Zberné miesta 
druh odpadu   názov druhu odpadu     kat. odpadu   Množstvo  
17 01 01  skrývka ornice     O    15 m³ 
17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05  O    22,4 m³ 
Všetky odpady spadajú do kategórie O. 
 
B.2.4 Údaje o vplyve stavby, prevádzky na životné prostredie, zdravie ludí a požiarnu 
ochranu 
Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si 
vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. 
jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. Realizovaním diela nedôjde k výrubu stromov. Počas výstavby 

je potrebné dodržať pokyny tejto dokumentácie a aktuálne platných noriem zákonov a predpisov. 
 
 
 
 



B.2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Projekt stavby, BOZP je spracovaný podľa zákona c. 124/2006 Z.z., v znení neskorších 
predpisov a predpisu c. 367/2001 Z.z., - úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
c. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kde v časti bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci sú posúdené nebezpečenstvá a riziká resp. vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaného riešenia. 
pre oblast BOZP 
- Zákon 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
- Zákon 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 
zákona c. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
- Zákonník práce 311/2001 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú a zároveň rušia niektoré 
predchádzajúce ustanovenia - §81 základné povinnosti zamestnanca, §82 základné povinnosti 
vedúcich zamestnancov. 
- Predpis c. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností 
- Predpis c. 470/2011 Z. z. -zákon, ktorým sa mení a doplna zákon c. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa doplna zákon c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 

Predpis c. 395/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
- Predpis c. 281/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  
- Predpis c. 391/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- Predpis c. 387/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
- Predpis c. 396/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- Predpis c. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia pre oblasť 
požiarnej ochrany 
- Predpis c. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi 
- Predpis c. 121/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej 

prevencii 
- Predpis c. 96/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, 

ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov 
Zoznam súvisiacich noriem: 
- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb a ďalšie STN podľa účelu objektov 
- STN 65 0201 Horľavé kvapaliny, prevádzky a sklady 
pre oblasť hygieny 
- Predpis c. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
- Predpis c. 259/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na 
byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 
 
 



Hluk a vibrácie 
Z hľadiska hluku a vibrácii na vnútorné a vonkajšie prostredie uvedené prevádzky a zariadenia 

neprekračuje hygienické limity požadované vyhláškou 549/2007 Zb.z. Technologické zariadenia 
sú prevádzkované, opravované, kontrolované a udržované podľa Užívateľskej a údržbárskej 
príručky, aby sa vylúčili nehody, ohrozujúce zdravie zamestnancov. Užívateľská a údržbárska 

príručka obsahuje jednotlivé kapitoly, v ktorých sú uvedené pokyny a upozornenia. Pred 
zahájením prác musia byt všetci pracovníci zaškolení a prakticky zaučení na montáž. Pri 
realizácii stavby treba vykonať kontrolu technických zariadení podľa § 5 ods. 1 NV SR c. 

392/2006 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Pri realizácii stavby treba dbať 
na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, 
pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas realizácie stavby technická inšpekcia, a.s. 
vykonáva inšpekciu podľa STN EN ISO/lEG 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby 
(v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo 
namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu). 
Technická inšpekcia, a.s. ako notifikovaná osoba s identifikačným číslom - 1354 vykonáva 
posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR c. 310/2004 Z.Z. 
 
B.2.6 Návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane údajov o 
vhodnosti geologických pomerov v území 
Na stavbu a ani jej prevádzku nebude vplývať okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si 
vyžadovalo vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. 
jej zložiek alebo ochrany zdravia ľudí. 
 
B.2.7 Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej obrany 
Charakter a druh stavby si nevyžaduje riešenie požiadaviek z hľadiska civilnej obrany. 
 
B.2.8 Úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené 
Nezastavané a nespevnené plochy stavebného pozemku budú zahumusované, zatrávnené 
lúčnou zmesou, prípadne ich časť vysypaná štrkom a realizovaná výsadba nenáročných drevín. 
 
B.2.9 Riešenie protikoróznej ochrany 
Spôsob ochrany proti korózii je popísaný v jednotlivých statiach. Navrhuje sa ochrana kovových 
prvkov základným a vrchným náterom. Proti korózii je potrebné chrániť všetky kovové časti v 
objekte. Kovové časti budú chránené základnou antikoróznou farbou v dvoch vrstvách a vrchnou 
syntetickou farbou taktiež v dvoch vrstvách. Riešenie ochrany proti korózii 
strojnotechnologického zariadenia a ostatných konštrukcií bude podrobne riešené v ďalšom 
stupni PD. 
 
B.3 Zvláštne požiadavky na postup prác 
Zvláštne požiadavky na postup prác nie sú. 
Náväznosť  jednotlivých pracovných etáp : 
- vytýčenie diela ( autorizovanou osobou) 
- odstránenie ornice a jej uloženie na dočasnú depóniu 
- realizácia terénnej úpravy stavebného pozemku 
- výkopové práce 
- realizácia jednotlivých stavebných objektov 

Všeobecné technické požiadavky 
Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými 
materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác 
nevyhnutnou podmienkou. Do objektov navrhnutých touto dokumentáciou je možné zabudovať 
výlučne materiál s príslušným atestom a zeminu schválenú a doporučenú odborne spôsobilou 
osobou – geológom na základe vykonania patričných rozborov na základe ktorých sa stanový 
technológia sypania a zhutňovania násypov.  



Okrem v texte uvedených a súvisiacich noriem je nevyhnutné dodržať : 
- zákon c. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o stavebných výrobkoch - 

zákon c. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
- vyhl. c. 520 / 2001 Z. z. MVaRR SR ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a  

podrobnosti o preukazovaní zhody Atesty a záväzné posudky o použitých materiáloch a o 
vykonaných prácach ( zhutnenie ) sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa 

stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka . Ustanovenia uvedených a súvisiacich noriem 
sú pre túto stavbu záväzné , aj keď niektoré uvedené a súvisiace normy nie sú všeobecne  
záväzné . 
 
B.4 Zakladanie objektu 
Prítomnosť HPV pri realizácii diela sa nepredpokladá. Objekt oceľového prístrešku bude osadený 
na železobetonových pätkách, výškovo prispôsobených jestvujúcej spevnenej ploche, hlbkovo na 
únosnej pôde v nezamrzajúcej hlbke. Prístrešky zberných miest budú kotvené do základovej 
dosky spevnených plôch. 
 
B.5. Zemné práce. 
Na predmetnom stavebnom pozemku nebol vykonaný geologický prieskum. Pri návrhu stavby 
boli zohľadnené nasledovné normy: 

STN 73 0540-2 TepeInotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 
Tepelná ochrana budov časť 2 : Funkčné požiadavky vzhľadom na absenciu STN tieto CSN : 
CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb -Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. CSN P 73 
0600 Hydroizolace staveb – zakIadní ustanovení CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace 
vIhkého zdiva, Základní ustanovení 
Pri výstavbe treba zohľadniť aj výškové umiestnenie kanalizácie prípadne zhotovenie novej a pri 

navrhovaných úpravách vonkajších plôch zabrániť zatekaniu zrážkovej vody k stenám budovy.  
 
B.6 Podmieňujúce predpoklady - príprava na výstavbu 
 
B.6.1. Dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie 
alebo pamiatkové zóny 
Ako spracovateľ tejto projektovej dokumentácie nemáme vedomosť, že by realizáciou diela bolo 

dotknuté ochranné pásmo inžinierskych sietí. Existenciu týchto 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. Zo 
strany obce ani životného prostredia sme do času spracovania neboli oboznámení, že by stavba 
svojim umiestnením nezasahovala do chráneného územia, pamiatkovej rezervácie alebo 
pamiatkovej zóny. 
 
B.6.2. Hrubé terénne úpravy 
Hrubé terénne úpravy budú pozostávať z odstránenia humídnej vrstvy a vyrovnanie terénnych 
nerovnomerností. Odstránenú humídnu vrstvu a prebytočnú zeminu nie je možné použiť na 
vyrovnanie terénu. Je potrebné ju odviesť zo staveniska a použiť ju na vyrovnanie terénnych 
depresií mimo vytýčeného areálu na vlastnom pozemku.  
 
B.7 Iné podzemné a nadzemné vedenia 
Na základe podkladov získaných od investora stavby nemáme vedomosť, že by sa v mieste 
budúcej stavby nachádzali podzemné vedenia. Existenciu týchto vedení bude povinný si overiť 
investor stavby pred začatím stavebných prác na diele. V prípade zistenia existencie iných 
vedení je dodávateľ stavby pred zahájením zemných prác povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných vedení nachádzajúcich sa v mieste realizácie stavebného objektu. Počas 
výkopových a montážnych prác je potrebné zabezpečiť ochranu cudzích vedení voči poškodeniu, 
za čo berie zodpovednosť dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou na 
vykonávanie stavebných prác – stavbyvedúcim podľa pokynov správcov jednotlivých vedení. 



 
B.8 Rozsah a usporiadanie staveniska 
Stavba bude uskutočňovaná bez nárokov na záber verejného priestranstva alebo použitie 
cudzích pozemkov. Pre účely staveniska sa použije iba stavebný pozemok investora stavby. 
Pozemok je v súčasnosti oplotený. Stavba si nevyžaduje zvláštne nároky na zariadenie 
staveniska. Stavbu môže realizovať len oprávnená organizácia so stavbyvedúcim s príslušným 
osvedčením. 
 
B.09.Termíny realizácie 
Predpokladaný termín zahájenia prác : 10.2017 
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12. 2017 
 
B.10 Záver 
Predkladaná projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu §9 vyhl. MŽP SR c. 453/2000 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pričom je rešpektovaná 
vyhláška c.532/2002 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 

 
 


