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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS) 

 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje stavebného objektu 

Stavba:  

Názov stavby: Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky 
 

Miesto stavby: 
Miesto stavby:   Krompachy,  
Kraj: Košický 
Okres: Spišská Nová Ves 
Katastrálne územie: Krompachy 
 

Druh stavby: Rekonštrukcia, novostavba 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 

 

Objednávateľ:   Mesto Krompachy,  Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy  
 

Projektant: KDS projekt, s r.o., Námestie mieru 1, Prešov, 
 Kancelária: Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov, 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Zdeno Krafčík 
 Autorizovaný stavebný inžinier 4752 A2 

1.2 Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu 

Záujmové územie sa nachádza v meste Krompachy, na južnom okraji zastavanej časti 
v smere na obec Slovinky. Stavba cyklochodníka zahŕňa rekonštrukciu miestnych komunikácii 
(ul. Zemanská, ul. Banícka štvrť a ul. Dolina (III./3255)), doplnenie dopravného značenia 
a dostavbu odpočívadiel. Rekonštrukcia pozostáva z realizácie asfaltových úprav krytu vozoviek 
a výstavby nových konštrukcií dláždených odpočívadiel. Stavbou dôjde k zvýšeniu bezpečnosti 
pohybu cyklistov a  vytvoria sa tak podmienky bezpečného a pohodlného pohybu cyklistov 
v danej časti mesta. 

Z hľadiska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako rovinaté až pahorkovité. 
V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí. Jedná 
sa o plynovod, vodovod, telekomunikačne, NN a VN káble. Polohu existujúcich IS je vo 
výkresoch značená orientačne, pričom vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá s ich 
preložkou. Je nutné, aby dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich vytýčenie 
a rešpektoval požiadavky správcov. 

Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. Dočasne zabraté 
pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 

V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie 
ani chránené stromy. 

Vhodnosť pozemku 

Z hľadiska geologických a hydrologických pomerov v záujmovom území stavby je územia 
vhodné na výstavbu. Územie je stabilne, nenachádzajú sa tu žiadne aktívne ani potenciálne 
zosuvy a podzemná voda je v dostatočnej hĺbke, takže nebude mať žiadny vplyv na výstavbu. 
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1.3 Východzie podklady 

Dokumentácia na stavebné povolenie bola vypracovaná na základe týchto podkladov : 

 polohopisné a výškopisné zameranie územia 

 požiadavky investora na spracovanie dokumentácie, 

 katastrálna mapa v digitálnej podobe, 

 jednania s investorom, 

 fotodokumentácia, obhliadka terénu projektantom, 

 výsledky a závery z pracovných rokovaní, 

1.4 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

V priebehu spracovania projektovej dokumentácie nie je známy žiadny zámer investorov 
v predmetnej lokalite.  

V priestore medzi Slovinským potokom a autobusovou zastávkou pri nemocnici je vo 
výhľade plánovaná výstavba parkoviska.  

Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci územného 
a stavebného konania. 

2. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Stavba rieši realizáciu asfaltových úprav krytu vozoviek, doplnenie dopravného značenia 
a výstavbu nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry.  

Vyznačia sa cyklistické koridory na existujúcich komunikáciách - ul. Zemanská, ul. 
Banícka štvrť a ul. Dolina (III./3255). Z časti účelovej komunikácie vznikne cyklistická cestička.   

2.1 Smerové a výškové vedenie, sklonové pomery, šírkové usporiadanie 

Smerovo sú všetky použité komunikácie ponechané bez zmeny. Smerové vedenie je 
plynulé a kopíruje jestvujúcu komunikáciu. Prvý úsek Trasy A je súčasťou cyklistického koridoru 
od začiatku úseku do km 0,900.38 a má dĺžku cca 900m. Druhý úsek Trasy A zahŕňa cyklistickú 
cestičku (km 0,900.38-km1,290.23) a má dĺžku cca 390m. Tretí úsek Trasy A je pokračovanie 
cyklistického koridoru od km 1,290.23 do konca úseku v km 2,310.176 a má dĺžku cca 1020m. 
Spolu vznikne cyklistická trasa v dĺžke 2310m, z toho 390m s úplným vylúčením automobilovej 
dopravy.  

Výškové vedenie komunikácií sa nemení s výnimkou úseku km 0,700-1,290, kde sa položí 
nový kryt. V úseku 0,650-0,700 sa kryt položí po vyfrézovaní krytu, tak aby sa v mieste mostného 
objektu nenavyšovala hrúbka vozovky. Ďalej je trasa viazaná na úroveň jestvujúcej komunikácie 
a terén.  

Priečny sklon Trasy A sa v mieste položenia nového krytu vozovky prispôsobí vždy 
jestvujúcemu sklonu. Odvodnenie komunikácie sa nezmení, doplní sa iba krátky priepust cez 
otvorenú priekopu v mieste napojenia odpočívadla č.2.. 

Šírkové usporiadanie dotknutých komunikácií sa ponechá bez zmeny.  
Celková dĺžka Trasy A, cyklistického chodníka je 2310,176m. 

2.2 Konštrukcia vozovky 

Konštrukcia asfaltového krytu (km 0,650-1,290) je navrhnutá na Trase A v nasledovnej skladbe: 

 asfaltový betón  strednozrnný AC 11 O;  I  50mm 

 spojovací postrek 0,50 kg/m2 

 vyrovnanie nerovnosti, výtlkov a koľaji – vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu  
strednozrnného AC 11O; I priemernej hrúbky 30mm (podľa potreby) 

 očistenie povrchu                                                                                
 Spolu:  50-80mm 

 V úseku km 0,650-0,700 (od križovatky cez most ponad Slovinský potok) sa kryt položí po 
vyfrézovaní krytu v hrúbke 50mm, tak aby sa v mieste mostného objektu nenavyšovala hrúbka 
vozovky.  
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Konštrukcia odpočívadiel je navrhnutá v nasledovnej skladbe : 

 zámková dlažba  60mm 

 lôžko z štrkodrvy fr. 4-8mm  40mm                                                   

 štrkodrva  150mm       
spolu  250mm 

 
 Vrstva zo štrkodrvy sa kladie priamo na konštrukčnú pláň. Odpočívadlá budú ohraničené 
betónovým obrubníkom 200/80 mm, osadeným v betónovom lôžku C10/12,5 

Pred realizáciou asfaltového krytu dôjde k výškovej úprave jestvujúcich šúpatiek a 
kanalizačných poklopov na novú niveletu vozovky. 

Pri napojení trasy na jestvujúce miestne komunikácie a vjazdy dôjde k zarezaniu 
asfaltovej vrstvy kvôli lepšiemu napojeniu na jestvujúcu konštrukciu vozovky. 

 S budovaním odpočívadiel sa môže začať až keď únosnosť pláne bude zodpovedať 

min. Edef,2=45Mpa.  

Ak únosnosť pláne pod vozovkou nebude zodpovedať Edef,2=45Mpa je nutné pristúpiť 

k úprave alebo výmene podložia a skúšku únosnosti opakovať. Pri kladení jednotlivých 
konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN.  

2.3 Odvodnenie 

Odvodnenie vozoviek je zabezpečenie pomocou existujúceho priečneho ako aj pozdĺžneho 
sklonu vozovky na terén. 

Odvodnenie zemnej pláne odpočívadiel sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou 
štrkopieskovej vrstvy. 

2.4 Dopravné značenie 

Trvalé dopravné značenie 

Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné meniť súčasné trvalé dopravné značenie, 
ktoré sa ponechá a doplní o nové DZ.  

Zvislé a vodorovné DZ je znázornené v situácii – príloha č.2 Situácia. Nové TDZ označujú 
cyklokoridor (V8c, max po 9m), cyklistickú cestičku (C 8) a jej koniec (C18) a upozorňujú na 
pohyb cyklistov (A16+E16d). Vjazdom na cyklistickú cestičku sa zabráni na začiatku a konci 
osadením zahradzovacích stĺpikov v strede vozovky.  

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení laminát, hliníkový nosič, fólia 3M, 
reflexné prevedenie – použitá vysokoreflexná fólia min. triedy 2 – 250 cd/lux/m-2, spĺňajúca 
podmienky stanovené STN 018020. Kotvenie nosičov sa navrhuje do pätiek, ak sa DZ kotví 
v chodníku, inak sa zabetónuje do výkopu v zeleni. Všetky navrhované značky sú základného 
rozmeru. Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do 
bezpečnostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 – 
2,5m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej 
tabule musí byť min. 2,5m nad niveletou vozovky.  

Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou technikou na očistený povrch 
vozovky, pričom je navrhnutá retroreflexná úprava. 

Dočasné dopravné značenie 

Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí 
zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. 
Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas 
výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Stavebné práce budú prebiehať cez 
dennú dobu. Dočasné dopravné značenie osadí realizátor stavby, pričom jeho návrh je potrebné 
odsúhlasiť s ODI v predstihu pred začatím stavebných prác.  
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2.5 Prvky drobnej architektúry 

Návrh vybavenia novo vybudovaných cyklistických odpočívadiel prvkami drobnej 
architektúry počíta s uplatnením typových resp. už v iných sídlach uplatnených prvkov, ktoré 
budú rozmiestnené podľa situácie  a podľa technickej správy. Pre odpočívadlá sa navrhujú sa 
nasledovné prvky drobnej architektúry: 

 

Odpočívadlo č.1 
Lavičky:   LB 110 t:    2 ks    
Odpadkový kôš: Typ LN 115 t:      1 ks   
Informačná tabuľa: Typ IF 130s:      1 ks   
Stojan na bicykle: Typ STE 310:      4 ks   

 

Odpočívadlo č.2 
Drevený altánok: 3 x 3m     1 ks    
Lavičky:   LB 110 t:    3 ks    
Odpadkový kôš: Typ LN 115 t:      1 ks   
Informačná tabuľa: Typ IF 130s:      1 ks   
Stojan na bicykle: Typ STE 310:      4 ks   

 

Odpočívadlo č.3 
Lavičky:   LB 110 t:    2 ks    
Odpadkový kôš: Typ LN 115 t:      1 ks   
Informačná tabuľa: Typ IF 130s:      1 ks   
Stojan na bicykle: Typ STE 310:      4 ks   

 
Vjazdom na cyklistickú cestičku sa zabráni na začiatku a konci osadením zahradzovacích 

stĺpikov v strede vozovky. 
Zahradzovací stĺpik: Typ DON 150:      2 ks  
 

 Stojany na bicykle  
Navrhované sú stojany na bicykle typu STE 310 (z ponuky mmcité) alebo ekvivalent v počte 
12ks,  

 stojan na bicykle bude mať oceľovú konštrukciu opatrenú vrstvou zinku min. hrúbky 60 
μm a práškovým vypaľovacím lakom v hrúbke min. 60 μm 

 telo stojana bude tvoriť konštrukcia z oceľových trubiek obdĺžnikového profilu min. 
40x20x2 mm, a bude doplnené pozdĺžnym gumenným pásom zabraňujúcim poškodeniu 
rámu opretým bicyklom 

 min. výška stojana nad zemou bude 790 mm a min. šírka bude 50 mm 

 farebnosť: polyesterové práškové laky v jemnej štruktúre mat podľa vzorkovníka RAL 
a podľa zadania objednávateľa 

 kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou 
závitových tyčí  

 Kotvenie  nôh je pod dlažbu do betonového základu pomocou závitových tyčí M12. 

Hmotnost: min. 8 kg/1 ks. 

Kotvenie je súčasťou dodávky. Pred výstavbou je nutné vypracovať dielenskú 
dokumentáciu v spolupráci s technickým oddelením firmy SK CITE, Kompan, ktorú je nutné 
odsúhlasiť zodpovedným projektantom stavby. Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť 
riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu.  
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Ilustračný obrázok 
 

 Informačné tabule  
Navrhované sú informačné tabule so strieškou typu IF 130s (z ponuky mmcité) alebo 

ekvivalent v počte 3 ks so zinkovanou oceľovou nosnou kostrou, s povrchovou úpravou krycím 
lakom v štandardnom odtieni. Oceľová konštrukcia vitríny je riešená ako dvojdielny výrobok, kde 
zadnú časť tvorí skriňa vitríny, predná je otvárateľné okno a je osadená na dvoch krajných 
oceľových nohách. Celá je krytá strieškou z oceľového plechu. 

Skriňa je tvorená z plechu hrúbky 3 mm a tyčí 40x5mm; zaisťuje odvetranie vitríny 
pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou nerezovou mriežkou proti hmyzu; vnútri 
vitríny je pripevnená drevená CETRIS doska s nalepeným dekorom. 

Okno je z oceľových tyčí 55×5 mm a 70×5 mm, na nich je nalepené sklo; rám okna nesie 
zámok vitríny a tesnenie; v otvorenej polohe je okno držané dvoma plynovými vzperami.  

Nohy z oceľových profilov obdĺžnikového prierezu 50×50×3 mm a 50×30×2 mm a tyčí 
40×5 mm a 20×5 mm zvarený  s výpalkami  z oceľového plechu hrúbky  10 mm. 

 Celková dĺžka 1100mm, výška nad zemou je 2095mm. Kotvenie  nôh je pod dlažbu do 
betonového základu pomocou závitových tyčí M12. 

Hmotnost: min. 77 kg/1 ks. 

Kotvenie je súčasťou dodávky. Pred výstavbou je nutné vypracovať dielenskú 
dokumentáciu v spolupráci s technickým oddelením firmy SK CITE, Kompan, ktorú je nutné 
odsúhlasiť zodpovedným projektantom stavby. Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť 
riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu.  

 
Ilustračný obrázok 
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 Zahradzovacie stĺpiky  
Navrhované sú zahradzovacie stĺpiky odnímateľné typu DON 150 (z ponuky mmcité) 

alebo ekvivalent v počte 2 ks.  

 oceľová konštrukcia zakončená hlavou z hliníkovej zliatiny. Stĺpik je odnímateľný 
z kotviacich dielov.  

 telo stĺpika by malo byť z pozinkovanej trubky min. priemeru 76x3,2 mm povrchovo 
upravené nástrekom práškového vypaľovaného laku s min. hrúbkou 60 μm, s celkovou 
výškou stĺpika nad zemou min. 950 mm   

 stĺpik je chránený zámkom so štandardným trojhranom rozmeru 19 mm. 

 farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat – podľa 
vzorkovnice RAL 

 kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou 
závitových tyčí  

Hmotnost: min. 15,7 kg/1 ks. 

Kotvenie je súčasťou dodávky. Pred výstavbou je nutné vypracovať dielenskú 
dokumentáciu v spolupráci s technickým oddelením firmy SK CITE, Kompan, ktorú je nutné 
odsúhlasiť zodpovedným projektantom stavby. Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť 
riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu.  

 
Ilustračný obrázok 
 

 Parkové lavičky  
Navrhované sú lavičky bez operadla  dĺžky 1,5 m typu LB 110 t (z ponuky mmcité) alebo 

jej ekvivalent v počte 7 ks  

 oceľová konštrukcia lavičky spojená s drevenými lamelami pomocou nerezového 
spojovacieho materiálu    

 bočnice budú ošetrené ochrannou vrstvou zinku vo vrstve min. 60 μm a práškovým 
vypaľovacím lakom s hrúbkou min. 60 μm  

 sedadlo lavičky bude tvoriť 5 lamiel obdĺžnikového prierezu z odolného tropického dreva 
obdĺžnikového prierezu (min.58x58 mm) v min. dĺžke 1800 mm a 2 koncové lamely 
štvrťkruhového prierezu 58 x 58 mm min. dĺžky 1800 mm  

 drevo: požaduje sa tropické drevo s hustotou min. 870 kg/m3 

 farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat – podľa 
vzorkovnice RAL 

 kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8 

Hmotnost: min. 38 kg/1 ks. 

Kotvenie je súčasťou dodávky. Pred výstavbou je nutné vypracovať dielenskú 
dokumentáciu v spolupráci s technickým oddelením firmy SK CITE, Kompan, ktorú je nutné 
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odsúhlasiť zodpovedným projektantom stavby. Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť 
riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu.  

 
Ilustračný obrázok 

 

 Odpadkové koše 
Plochy budú vybavené aj odpadkovými košmi – 3 ks typu Lena - LN115t  na stĺpiku, so 

strieškou, objem 70l (z ponuky  mmcité) alebo jeho ekvivalent.  

 oceľová konštrukcia s drevenými lamelami pripojenými pomocou šrubových spojov z 
nerezu 

 nosnú konštrukciu odpadkového koša bude tvoriť zvarenec z výpalkov z oceľového 
plechu hrúbky min. 4 mm a oceľovej trubky s rozmermi min. 101 x 3,5 mm 

 nosná oceľová konštrukcia bude opatrená ochrannou vrstvou zinku o min. hrúbke 60 μm 
a následne práškovým vypaľovacím lakom o min. hrúbke 60 μm 

 opláštenie odpadkového koša bude z min. 28 ks lamiel z masívného dreva obdĺžnikového 
prierezu s rozmermi min. 35 x 20 mm. 

 vnútorná nádoba odpadkového koša bude vyrobená z ohýbaného, pozinkovaného plechu 
hrúbky min. 0,70 mm s objemom minimálne 70 l 

 farebnosť polyesterových práškových lakov bude v jemnej štruktúre mat  

 súčasťou koša bude aj nerezový zhásač cigariet a popolník vo vnútornej nádobe s min. 
objemom 0,5 l 

 kotvenie na dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou 
závitových tyčí.  

Hmotnost: min. 43 kg/1 ks. 

Kotvenie je súčasťou dodávky. Pred výstavbou je nutné vypracovať dielenskú 
dokumentáciu v spolupráci s technickým oddelením firmy SK CITE, Kompan, ktorú je nutné 
odsúhlasiť zodpovedným projektantom stavby. Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť 
riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu. 

 
Ilustračný obrázok 
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 Drevený altánok  
Navrhovaný je drevený altánok s pôdorysom 3x3m, vyrobený z vysušeného smrekového 

alebo borovicového dreva. Drevo je štvorstranne hobľované, brúsené, frézované a impregnované 
ochranným náterom na drevo v štandardnom odtieni. Altánok je pokrytý asfaltovým šindľom. Pre 
zosilnenie konštrukcie a zlepšenia koncového vzhľadu sú pri každom stĺpe umiestnené vzpery. 
 Nosné stĺpy: 9 x 9cm 

Stĺpové vzpery: 9 x 9cm 
 Výška 2m / výška do hrebeňa 3m 

Súčasťou altánku bude stôl s rozmerom - 150 x 70cm a 2 lavice s operadlom dĺžky - 150cm 
vyrobený taktiež z vysušeného smrekového alebo borovicového dreva. 

Kotvenie  nôh je pod dlažbu do betonového základu pomocou závitových tyčí M12 a 
použitia pozinkovaných konzol. 

Hmotnost: 6 kg/1 ks. 

Kotvenie je súčasťou dodávky. Pred výstavbou je nutné vypracovať dielenskú 
dokumentáciu v spolupráci s dodávateľom, ktorú je nutné odsúhlasiť zodpovedným projektantom 
stavby. Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu.  

 
Všetky prvky drobnej architektúry budú zjednotené vo farebnosti. Štandardné farebné 

prevedenie: RAL 9006 – svetlá strieborná, 9007 – tmavšia strieborná, 7016 – antracitová šedá, 
5002-modrá, 9005 – tmavá čierna. 

V prípade neštandardnej farebnosti sa platí príplatok za farebnosť, ktorého výška závisí 
od rozsahu oceľových častí. 

Všetky oceľové časti mobiláru uvedeného v cenovej ponuke sú povrchovo upravené 
pozinkovaním a práškovou farbou, tzv. komaxit. 

Koše sú vybavené pozinkovanými vyberateľnými nádobami, koše so strieškou sú 
chránené mechanizmom uzamykania. 

Vybudovanie spodnej stavby pri všetkých prvkoch drobnej architektúry je kalkulované 
v dlažbe a obsahuje: rozdláždenie, zadláždenie, zemné práce, štrkopieskový podsyp, osadenie a 
betonáž základov, ohraničenie staveniska páskou, odvoz zeminy a sute na skládku do 10 km. 
Prípadné naviac práce budú kalkulované na základe odsúhlaseného cenníka. 

Farebnosť bude dohodnutá s objednávateľom.  

3.   REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 

3.1 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 

Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. 
Jedná sa o plynovod, vodovod, telekomunikačné káble, VN a NN káble. Všetky podzemné 
inžinierske siete sú vo výkresoch kreslené orientačne a len v miestach, kde sa budú vykonávať 
zemné a búracie práce. Tieto siete je nutné pred realizáciou stavby presne vytýčiť. Vzduchom je 
vedené elektrické vedenie NN a VN a telefónny kábel.  

Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia 
existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný 
stavebných prác. 

V ochrannom pásme spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác 
bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon 
stavebných prác v OP. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie 
všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase, kde sa budú 
vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu nakoľko sú 
v projekte podzemné inžinierske siete zakreslené orientačne a nemusia byť úplné a polohovo 
správne. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne.  

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 
s jednotlivými správcami a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí 
rešpektovať požiadavky správcov.  



 

 Stavba: Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky  Stupeň: DRS 
 Technická správa                                                        strana  9 

 

 

    

 

3.2 Postup výstavby 

Vzhľadom na fakt, že podzemné inžinierske siete sú v tomto stupni projektu zakreslené len 
orientačne musí dodávateľ zabezpečiť presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných 
vedení aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem 
podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými 
sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami dotknutých sietí.  
Samotný výkon stavebných prác je potrebné začať:  

 presným vytýčeným všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, 

 zriadením dočasného dopravného značenia a usmernením verejnej premávky, 

 výkopovými prácami po úroveň zemnej pláne /vybúraním, príp. frézovaním jestvujúcej 
vozovky/, 

 zhutnením pláne na požadovanú mieru zhutnenia, 

 budovaním ochranných a podkladových vrstiev s dosiahnutím predpísanej kvality 
zhutnenia, 

 osadením obrubníkov, 

 pokládkou jednotlivých vrstiev vozovky, 

 úprava  nespevnenej krajnice a svahov, 

 odstránením dočasného dopravného značenia, 

 odovzdanie stavby do užívania. 

3.3 Zemné práce 

Zemné práce sú v minimálnom rozsahu a budú pozostávať z frézovania jestvujúceho 
krytu vozovky, z násypových a výkopových prác. 

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

S budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť pláne pod chodníkom bude 
zodpovedať min. Edef,2=45Mpa. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť 
dodržané príslušné STN.  

Dočasná skládka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktorú si urči dodávateľ 
stavby. 

3.4 Doprava počas výstavby 

Počas výstavby bude doprava vedená po existujúcich miestnych komunikáciách. 
Obchádzkové trasy nie sú nutné. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby 
dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, tak aj bezpečné 
vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť 
a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác.  

3.5 Vytýčenie 

Pre vytýčenie stavby sa použije situácia, ktorá je spracovaná v digitálnej forme 
a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu.   

 

4.  HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 
Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke 
odpadov. 
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Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a 
väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo 
osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 409/2009 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 
bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 409/2009 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich 
predpisov. 

 
 

     Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu 
Číslo druhu 

odpadu 
Kategória 
odpadu 

Zneškodnenie 

Betón 17-01-01 O R 5 

Bitúmenová zmes frézovaná 17-03-02 O R 5 

Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-03 N D 1 

Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-05 N D 1 

Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 

Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 

20-03-01 O D 1 

 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 

Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových 
konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev 
vozovky. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes frézovaná, kategória ostatný, odpad vznikne po 
frézovaní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do podkladových 
vrstiev. 

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak 
bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz 
a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná 
zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby. 

Odpad č. 20 03 01 – Komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na 
skládke komunálneho odpadu 
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5.  BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

 Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 
 Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ   
oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
 Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha 
musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a 
hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 
      Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. Pracovníci musia byť pri práci 
vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so 
základnými prostriedkami prvej pomoci. 
 

6.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

 dbať, aby nebola devastované okolité plochy, 

 dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch, 

 pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie, 

 stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 
v zmysle Zákona o odpadoch. 

 
 
 
 
V Prešove  02/2017      Vypracoval : Ing. Zdeno Krafčík 


