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1.  Všeobecné údaje 

1.1  Identifikačné údaje o navrhovanej stavbe 

Názov stavby : CHODNÍK PODNIKATEĽSKÁ ULICA 

Kraj : VÚC Bratislavský samosprávny kraj   

Okres    : Senec 

Katastrálne územie                : Jánošíková 

Druh stavby   : novostavba 

1.2  Identifikačné údaje stavebníka a investora 

Názov a adresa stavebníka : Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42  

  Dunajská Lužná 

1.3  Identifikačné údaje projektanta    

Názov a adresa projektanta : 2M-SK s.r.o. 

      Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 36 832 201   

Zodpovedný projektant  : Ing. Michal Mojžiš (Chodník) 

    : Ing Denis SERINA (Verejné osvetlenie), EL Design, s. r. o.,   

  Wolkrova 19, Bratislava 851 01, IČO 46 012 851  

2.  Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie 

2.1 Stručný popis stavby 

 Stavba sa zaoberá výstavbou chodníka na Podnikateľskej ulici od križovatky ciest III/1056 (Jánošíkovská   
ul.) a III/1057 (Orechová ul.). Chodník je vedený súbežne s miestnou komunikáciou na Podnikateľskej ulici, 
striedavo na jednej resp. druhej strane. Ukončený je v križovatke ulíc Podnikateľská a Tehelná ul. Celková dĺžka 
chodníka je 275 m. 

2.2 Stručná charakteristika územia  

  Záujmové územie je v súčasnosti zastavané zmiešanou zástavbou.  Na ulici sa nachádza miestna 
komunikácia popri ktorej je navrhnutý chodník. Na začiatku úseku je chodník vedený popri ceste III/1057  - 
Orechová ulica. Stavba zohľadňuje možnosť prestavby súčasnej križovatky ciest III/1056, III/1057 a MK na mini 
okružnú križovatku.   

3.  Popis funkčného a technického riešenia 

 Novo navrhovaný chodník sa nachádza na Podnikateľskej ulici. Začiatok stavby je v križovatke ulíc 
Orechová – Jánošíkovská, t.j. ciest III/1056 a III/1057 s miestnou  komunikáciou na Podnikateľskej ulici. Na 
začiatku úseku je navrhnutý prechod pre chodcov cez cestu III/1057. Prvých 15 m je chodník vedený po ľavej 
strane cesty, oddelený od cesty zeleným (odvodňovacím) pásom. Na začiatku Podnikateľskej ulici je navrhnutý 
prechod pre chodcov z ľavej strany cesty na pravú. V týchto miestach sa nachádza vstup do cintorína, ktorý je 
výškovo cca 1 m nad Podnikateľskou ulicou. Z tohto dôvodu je medzi chodníkom a cintorínom navrhnutý 
palisádový zárubný múr. Po 88 metov je opäť prevedený chodník na ľavú stranu ulice a je vedený popri parkovisku 
pri cintoríne. V tomto mieste je chodník výškovo znížený prejazdovým obrubníkom tak, aby bol zachovaný prístup 
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na parkovisko. V tomto území je medzi asfaltovou cestou a parkoviskom nespevnená (štrková) plocha, ktorú 
navrhujeme spevniť betónovou, vsakovaciou dlažbou. Chodník od parkoviska pokračuje ďalej do križovatky ulíc 
Podnikateľská – Tehelná.        
 Základná šírka chodníka je 1,50 m. Pričom pás medzi cestou a chodníkom sa využije na realizáciu 
vsakovacieho drénu, ktorý bude mať premennú šírku 0,50-1,00 m.   
 V rámci stavby sú navrhnuté tri prechody pre chodcov. Prechody budú osvetlené novonavrhovaným 
osvetlením. VO je opísané v ďalšej časti TS a vo výkrese č. 6. 
 Pod chodníkom sú umiestnené vedenia inžinierskych sietí. Ich polohu je potrebné vytýčiť a hĺbku overiť 
kopanými sondami. Polohu vsakovacieho drénu bude nutné prispôsobiť polohe podzemných inžinierskych 
sietí.    
 
Smerové a výškové vedenie 

 Vedenie trasy je ovplyvnené existujúcou zástavbou a cestou.  
 
Šírkové usporiadanie 

       - šírka vozovky chodníka   = 1,50 / 2,40 m 
  
Priečny sklon                 - jednostranný 0,50 – 2,0 % 
 

Vybavenie komunikácie 
 
Dopravné značenie 
   
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 Dopravné značenie musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené minimálne 
50 cm od okraja komunikácie a minimálne 2.1 m od povrchu zeme. Zvislé dopravné značky sa umiestňujú kolmo 
na os cesty v smere premávky. V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú v takej vzdialenosti, ktorá 
umožní ich včasné vnímanie. Minimálna vzdialenosť na cestách je spravidla 50 m, výnimočne 30 m. V obci sa 
odporúča vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 20 m, výnimočne 10 m. 
 Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcie nesú byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. Do 
tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Navrhované dopravné značky sú v základnom rozmere. 

• podkladová fólia a symbol v retroreflexnej úprave triedy 2 (Ref 2) 
• umiestnenie na samostatných nosičoch vedľa jazdného profilu komunikácie 
• bez prederavenia prednej strany značky, ZDZ zodpovedá triede P3 (predná strana značky nesmie 

byť v nijakom prípade prevŕtaná) 
• ZDZ budú s ochranným okrajom, čo zodpovedá triede E2 (ZDZ pozinkované so založeným 

hliníkovým okrajovým profilom) 
• výška písma 300 resp. 250 mm  
• nosiče v kvalite FeZn 
• ZDZ do rozmeru 1000 x 1500 – Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom 

 
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 Vodorovné dopravné značenie je navrhuté z retroreflexného plastového dvojzložkového  matetiálu – 
profilovaného. Vodorovné dopravné – plochy V6b, V13 a iné sa navrhujú zrealizovať retroreflexným plastovým 
dvojzložkovým materiálom – hladkým. Vodorovné dopravné značenie musí spĺňať normu STN EN 1436+A1 z 
04/2009. Hrúbka vrstvy je 2-3 mm. V6b na ceste III/1057 (Orechová ulica) je na vyznačená na červenom 
podklade.  
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 Vodorovné dopravné značenie je doplnené reflexnými LED solárnymi dopravnými gombíkmi podľa TP 
018 a TP 08/2005 + DODATOK č. 1/2015 k TP 08/2005, pred prechodom pre chodcov na ceste III/1057 (Orechová 
ulica).  
 

Konštrukcia vozovky 
                                                      

 Konštrukcia vozovky chodníka 

- betónová dlažba    DL I         60 mm STN 73 6131-1   

- štrkodrvina  fr. 4-8    ŠD/G(b)        40 mm STN 73 6131    

- cementom stmelená zmes   CBGM C16/20    100 mm STN 73 6124-1 

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny   UM ŠD 0/45,G(c)  150 mm STN 73 6126 

  spolu celkom          350 mm 
 
Konštrukcia spevnenej plochy (vsakovacia dlažba) 

- betónová dlažba    DL I         80 mm STN 73 6131-1   

- štrkodrvina  fr. 4-8    ŠD/G(b)        40 mm STN 73 6131    

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny   UM ŠD 0/16,G(c)  150 mm STN 73 6126 

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny   UM ŠD 0/45,G(c)  230 mm STN 73 6126 

  spolu celkom          500 mm 
 

Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina 
a  cementom stmelená zmes. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. 
Zhotovujú sa podľa  STN 73 6124-1 Stavba vozoviek – hydraulicky stmelené vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek 
– nestmelené vrstvy. 
 Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5° C. 
Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so 
zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa 
opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť 
v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje 
modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 statickou zaťažovacou skúškou. E def2 musí byť 
najmenej 50 MPa, pomer E def2 / E def1 musí byť menší ako 2,5. pre ochrannú vrstvu a 30 MPa pre podložie. 
Pomer E def2 / E def1 musí byť menší ako 2,5. 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v katalógových listoch (KL) pre jednotlivé 
vrstvy konštrukcie vozoviek. (skladba kameniva...). Všetky platné predpisy sú dostupné na www.ssc.sk. Pre 
predmetný projekt sú všetky katalógové listy záväzné.  

 

Dláždená vozovka – požiadavky 
 Kladenie dlažby sa začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej plochy. 
Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď pochôdzna. Je potrebné 
dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli o 1cm vyššie ako 
požadovaná výška plochy, lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm. 
 Špárovanie – je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 

http://www.ssc.sk/
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Vibrovanie – Celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa zavibruje vibračnou 
platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým špárovacím materiálom. 
Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou! 
 Dlažba musí byť vyrobená vibrolisovaním, musí spĺňať požiadavky uvedené v normách STN EN 1338 – 
betónové dlažobné tvarovky, STN EN 1339 – betónové dlaždice, STN EN 1340 – betónové obrubníky (označenie 
CE). 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé 
vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na www.ssc.sk. Pre 
predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné. 
 

Dláždená, vsakovacia vozovka – požiadavky 
 
VRCHNÁ NOSNÁ VRSTVA: 

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom 
min. 2 – 3% zhotovíte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrviny (zrnitosť 0/45 mm) a 
zhutnite. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrviny (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť veľmi dobre zhutnená 
aby sa zabránilo neskoršiemu prehýbaniu povrchu. Výškový rozdiel je ± 1 cm, pri hrúbke cca 10 cm. 
DLAŽBOVÉ LÔŽKO: 

Na takto vytvorenú plochu naneste vrstvu štrkom - zhotovíte lôžko z kameniva frakcie 4/8 v hrúbke 3 – 
5 cm, ako pri dlažbe. 
KLADENIE DLAŽBY: 

Začíname vždy v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Dlažbu 
kladieme vždy od kraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď pochôdzna. Pri dlažbových 
tvarovkách bez vymedzovacích výčnelkov musíte dodržiavať šírku škár min. 3 mm. Pri kladení pracujte vždy s 
viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Dôležité upozornenie! Kladenie je možné 
so spádom ale tiež bez spádu nosnej vrstvy. 
VYPĹŇANIE OTVOROV: 

Komory vyplníme štrkom frakcie min. 2 – 5 mm. 

4. Zemné práce 

 
 Zemné práce pozostávajú z výkopu a úpravy zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne pod 
vozovku. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce.  
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa 
pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri 
zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy 
prevlhčenej zeminy. 
 Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných 
komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
 V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 
Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. 
Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je 
stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií. Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa 
projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť 
zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj 
prejazdy vozidiel. 
 Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 7° C. 
Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so 

http://www.ssc.sk/
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zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa 
opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť 
v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje 
modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef2 statickou zaťažovacou skúškou. Edef2 musí byť najmenej 
30 MPa (pre podložie) a 50 MPa (pre ochrannú vrstvu). Pomer E def2 / E def2 musí byť menší ako 2,5. 
 Pre zhotovovanie a skúšanie hutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN 73 6121, STN 
EN13108-1, STN EN 13108-5 a Technicko-kvalitatívne podmienky MDPT, časť 6, Hutnené asfaltové zmesi. 

5. Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

 Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do vsakovacieho drénu, ktorý bude 
umiestnený pred chodníkom. Vsakovací drén je tvorený dunajským štrkom fr 22-32-63 obalený v geotextílii. 
Povrch vsakovacích drénov je zo štrkodrviny dunajského štrku fr. 8-22.  

 Z dôvodu vedenie inžinierskych sietí pod chodníkom je potrebné polohu drénu umiestňovať podľa 
priestorových možností. 

6. Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

 
Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 

- vytýčenie staveniska, 
- príprava územia, 

- postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a 
rešpektovaní klimatických obmedzení), 

- konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN a TKP), 

- dokončovacie práce 
 

 Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť udržiavané v dobrom technickom stave, aby 
nadmerne neznečisťovali ovzdušie a podľa potreby čistené, aby neznečisťovali používané komunikácie (v súlade 
s cestným zákonom).  
  
Vytýčenie objektu 
 Vytyčovací výkres je súčasťou výkresovej prílohy, ktorý obsahuje údaje o hlavných bodoch trasy. 
Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. Pred realizáciou je potrebné vytýčiť inžinierske siete v území 
a ich hĺbku overiť ručne kopanými sondami.  
 
Požiadavky na údržbu 
 Údržba bude pozostávať z kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, odvodnenia, vybavenia 
komunikácie a úprav vegetačného krytu svahov cestného telesa. 

7. charakteristika a popis technického riešenia cesty 

 
7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
 Navrhnutá stavby je v predmetnom území, z hľadiska svojho účelu novostavba. Jej vybudovaním 
nedôjde k zhoršeniu životného prostredia.  
 
Zoznam odpadov 
- zemina a kamenivo iné, než je uvedené v 17 05 05  č. odpadu 17 05 04 O 60 t 
- výkopová zemina iná, ako uvedené v 17 05 05  č. odpadu 17 05 06 O         150 t 
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- vybúraný asfalt      č. odpadu 170302 O 2 t 
- vybúraný betón      č. odpadu 17 01 01 O  10  t   
 
Nakladanie s odpadmi 

Vybúrané materiály sa zabuduje po recyklácii do ložných vrstiev vozovky.    

Prebytočné vybúrané hmoty sa odvezú na skládku, ktorú určí objednávateľ do zahájenia stavby.  

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva 
(zákon č. 79/2015 Z.z., 313/2016 Z.z., 292/2017 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá požaduje 
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným 
využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý  neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie 
je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že 
zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.  

Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe bude: 

- predchádzanie vzniku odpadov 

- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov 

- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov 

Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou 
separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, najmä 
počas výstavby. 

Materiálové zhodnotenie odpadov prichádza do úvahy pre prípad odpadového betónu, železobetónu a 
asfaltu z demolácií objektov, spevnených plôch a ciest. Recyklácia týchto druhov odpadu je možná priamo na 
mieste (mobilné recyklačné jednotky), resp. na stavebnom dvore. Recyklované materiály budú prednostne 
využité priamo pri výstavbe jednotlivých objektov komunikácie. Zmesový komunálny odpad bude odvážať a 
zneškodňovať' separovaním firma, ktorá sa zaoberá takouto činnosťou v rámci územia. 

Energetické zhodnotenie odpadov je možné napr. pre odpadové oleje, ich množstvo však nebude 
významné. 

Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ stavebných prác 
a počas prevádzky prevádzkovateľ stavby uzatvorením zmluvných vzťahov s právnickými alebo fyzickými osobami 
oprávnenými vykonávať požadovaný druh činnosti. Používať a preferovať také technologické postupy, ktoré 
budú šetrné k vodám, zemné práce uskutočňovať v takom rozsahu aby nedochádzalo k narušeniu vodného 
režimu. Žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie znečisťujúca povrchovú a podzemnú 
vodu v danej lokalite nesmie prekročiť koncentrácie prevyšujúce platné normy Zabezpečiť v priebehu výstavby 
dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácii s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať stav 
mechanizačných prostriedkov 
 
7.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
 Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných 
komunikáciách. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá stavby vo vyhovujúcom technickom stave. 
 Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti cestnej premávky na navrhovanej stavbe je obsiahnuté 
v samotnom technickom riešení objektu, ktoré vychádza z ustanovení základných cestných noriem STN 73 6110 
Projektovanie miestnych komunikácii. 
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7.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 
 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
7.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 
 Ochrana všetkých betónových konštrukcií zahrnutých do objektu bude riešená štandardným spôsobom. 
  
7.5 Protipožiarna ochrana 
 Za prístupové komunikácie možno považovať existujúcu komunikáciu, ktoré v plnej miere spĺňajú 
požiadavky § 82 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. tj. široké minimálne 3,0 m, nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti 
navrhovanej stavby a dimenzované na tiaž 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho 
vozidla. 
 Výstavbou chodníka sa nezmenia nástupné plochy a zásahové cesty. V plnej miere sa zachováva 
existujúci stav v území.  
 

8. Organizácia dopravy počas výstavby 

 
 Doprava počas výstavby chodníka bude čiastočne obmedzená prenosným dopravný značením v zmysle 
zásad uvedených v TP 069 -  POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE 
PRACOVNÝCH MIEST.  
 Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom. Všetky dopravné značky a 
dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom vyhotovení, ako prenosné dopravné značenie. 
Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia sú v súlade s platnou právnou úpravou. Ich vyobrazenie, 
farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a 
vyhláške č. 9/2009 Z. z. 
 Výstavba chodníka je rozdelená na 4 fázy: 

1. fáza: realizuje sa ľavá  strana prechodu pre chodcov na ceste III/1057. Chodci sú vedený po ceste, 
oddelene od automobilov prenosným dopravným značením. Šírka pre chodcov je 1,00 m a šírka cesty je 
4,83 m. Z tohto dôvodu bude doprava vedená so „vzájomnou prednosťou“, pričom je preferovaný smer 
od križovatky ciest III/1057 a III/1056. Príloha 8.1. 

2. fáza: realizuje sa druhá (pravá) strana prechodu pre chodcov a chodník po pravej strane cesty III/1057. 
Chodci sú už vedený po existujúcom chodníku. Doprava je vedená so „vzájomnou prednosťou“, pričom 
je preferovaný smer od križovatky ciest III/1057 a III/1056. Príloha 8.2. 

3. fáza: realizuje sa chodník po pravej strane Podnikateľskej ulici. Príloha 8.3. 
4. fáza: realizuje sa chodník po ľavej strane Podnikateľskej ul., pričom parkovisko pred cintorínom bude 

dočasne uzavreté. Príloha 8.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Michal Mojžiš 
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OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV 
 
Subdodávateľ časti dokumentácie:  EL Design, s. r. o   
     Wolkrova 19, Bratislava 851 01 

9. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Základné technické údaje objektu: 

• Rozvodná sústava:   3+PEN, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-C 

1+N+PE, AC, 50Hz, 230V, TN-S 

• Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2007, čl.411.2: základná 
izolácia živých častí, zábrany alebo kryty, prekážky a umiestnenie mimo dosahu 

• Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2007, čl.411.3: 
ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, samočinné odpojenie pri poruche      

• Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 :    3 

• Ochranné pásmo podľa Zákona č.251/2012 Zb.z: 1 m 

• Skupina el. zariadení podľa Vyhl. č.508/2009 Zb z.:  B 

• Prostredia určené komisionálne podľa STN 33 2000-5-51: viď protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorý 
je prílohou tejto technickej správy 

• Predpokladaný príkon VO: Pi/Ps= 0,266kW 

• Trieda osvetlenia vozovky: M4 

• Typ  vozovky vzhľadom na odraznosť: R3 

• Koeficient údržby osvetlenia: 0,8 (LED svietidlá s konštantným svetelným tokom) 

 

Použité normy, technické podmienky, predpisy a literatúra: 

• STN 33 2000-6 Elektrické inštalácia nízkeho napätia. Revízie 

• STN 33 2000-4-41 Elektrická inštalácia budov. Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom 

• STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

• STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Výroba a stavba elektrických zariadení. Spoločné 

ustanovenia 

• STN 33 2000-5-52 Elektrické zariadenia Výber a stavba el. zariadení. Elektrické rozvody 

• STN 33 2000-5-54 Elektrická inštalácia budov. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 

• STN EN 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia. 

• STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky. 

 

Súvisiace objekty 
• Chodník 

Technické riešenie 

Na osvetlenie prechodu pre chodcov navrhujeme svietidlá o parametroch 6150lm, 66W/66W, 5000K, 
IP66 inštalované na stĺpoch výšky 5m s výložníkom 0,5m. Stožiare ako aj výložníky budú obojstranne žiarovo 
zinkované a inštalované do betónových základov.  Svetelno-technický výpočet je samostatnou prílohou 
dokumentácie. 
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Napojenie osvetlenia prechodu pre chodcov navrhujeme z najbližšieho podperného bodu vzdušného 
NN+VO vedenia káblom typu CYKY-J 2x2,5 uloženom v celej dĺžke v chráničke HDPE DN50. Prechod zo vzdušného 
vedenia do podzemného bude vodičom CYKY-J 2x2,5 cez poistkovú skrinku  SP umiestnenú na podpernom bode. 
V skrinke bude osadená poistka typu 1x10A gG. Vodič bude na stĺpe do výšky 2,5m chránený pancierovou trubkou 
upevnenou o stĺp nerezovými upínacími páskami. 

Uzemnenie stožiarov navrhujeme riešiť pripojením na uzemňovací vodič FeZn DN10, ktorý bude uložený 
v spoločnom výkope s napájacím káblom VO (mimo chráničky). Na tento vodič budú stožiare napojené vodičom 
FeZn DN10/PVC a nerezovou pripájacou svorkou. 

Vytyčovacie body sú uvedené priamo vo výkrese situácie. 

10. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY 
NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE. 

Objekt sa napája na existujúce VO v lokalite. Objekt osvetľuje prechod na existujúcich 
miestnych komunikáciách. 

11. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

Pri výstavbe ani prevádzke objektu nedôjde k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd, 
preto nie je potrebná žiadna úprava ich režimu. 

12. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

Žiadne. 

13. BILANCIU ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI 

V rámci prevádzky objektu nebude vznikať žiaden odpad. V rámci výstavby objektu sa predpokladá 
nasledovná skladba bilancie odpadov 

 
Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015) 
Číslo druhu  
odpadu  Názov druhu odpadu  Kategória    Množstvo 

17 05 04 výkopová zemina O 4 m3 
 
O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 
 
Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov 
podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. 

 

Vypracoval  : Ing. Denis Serina 

Dátum   : 02/2020 
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14. PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 1102/2020 

 
Vypracoval:        Ing. Denis Serina, EL Design s.r.o., Wolkrova 19, 851 01 Bratislava 
 
 
Zloženie komisie: 
 

Meno:     Funkcia: 
Predseda: Ing. Denis Serina   projektant elektro 
Členovia: Ing. Michal Môjžiš   HIP 
 
 
Názov objektu:   Osvetlenie prechodov pre chodcov 

 
Podklady použité na vypracovanie protokolu:  

- Normy STN 33 2000-5-51  
- Podklady od projektanta stavebnej časti 
- Požiadavky užívateľa stavby  
- Obhliadka existujúceho stavu 

 
Opis technologického  
procesu a zariadenia : Technologické zariadenia a elektrické spotrebiče osadené v riešenom priestore 

svojou prevádzkou ovplyvňujú okolité prostredie minimálne t.j. majú zanedbateľný 
vplyv na zmenu základných vlastností prostredia. 

 
Rozhodnutie: Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 33 2000-5-51 je uvedené 

v prílohách tohto protokolu.  
Tento protokol obsahuje 1 prílohu a to: 
1. Určenie vonkajších vplyvov v predmetných priestoroch. 

 
 
Zdôvodnenie:  Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky               

v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť  
určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o  
ich úprave. 

 
 
Dátum:  11.02.2020 ........................................................  
 podpis predsedu komisie      
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Príloha č. 1 k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1102/2020 
 

 
 
 

 
Kód 
Vonkajší vplyv 

Priestor 

Vonkajšie 
priestory 

Priestory 
v stĺpe VO Vodiče v zemi   

AA 
Teplota okolia AA3+AA5 AA3+AA5 AA5  

AB 
Atmosférické podm. AB3+AB5 AB3+AB5 AB5  

AC 
Nadmorská výška AC1 AC1 AC1  

AD 
Výskyt vody (z iného zdroja ako dažďa) AD2 AD1 AD2  

Dážď Áno Nie Nie  
AE 
Výskyt cudzích pevných telies AE1 AE1 AE4  

AF 
Výskyt korozívnych látok AF2 AF2 AF3  

AG 
Mech. namáhanie - nárazy AG2 AG1 AG1  

AH 
Mech.namáhanie - vibrácie AH1 AH1 AH1  

AK 
Výskyt rastlín alebo plesní AK1 AK1 AK1  

AL 
Výskyt živočíchov AL1 AL1 AL1  

AM 
Elektromagn., elektros.,ion. pôs. 

AM 
1-1, 2-1, 3-1, 
8-1, 9-1, 31-2 

AM 
1-1, 2-1, 3-1, 
8-1, 9-1, 31-2 

AM 
1-1, 2-1, 3-1, 
8-1, 9-1, 31-2 

 

AN 
Slnečné žiarenie AN2 AN1 -  

AP 
Seizmické účinky AP1 AP1 AP1  

AQ 
Búrková činnosť AQ3 AQ1 -  

AR 
Pohyb vzduchu - AR1 -  

AS 
Vietor AS2 - -  

AT 
Snehová pokrývka AT2 - -  

AU 
Námraza AU2 - -  

BA 
Schopnosť osôb BA 1, 2 BA 4,5 -  

BC 
Kontakt osôb s potenc. zeme. BC2 BC2 -  

BD 
Podmienky úniku v nebezpečenstve BD1 BD1 -  

BE 
Povaha sprac. a sklad. látok BE1 BE1 -  

CA 
Stavebné materiály CA1 CA1 -  

CB 
Konštrukcia bud. CB1 CB1 -  
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Príloha č. 2– Prehľadná mapa 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zdroj: www.dunajskaluzna.sk 
 
 

 
 
 
 
 

Navrhovaný  chodník 
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Príloha č. 3 – Výpočet verejného osvetlenia 
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