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1.  Všeobecné údaje 

1.1  Identifikačné údaje o navrhovanej stavbe 

Názov stavby : CHODNIK JÁNOŠIKOVSKÁ UL. K ZBERNÉMU DVORU 

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  

2.  Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie 

2.1 Stručný popis stavby 

 Stavba sa zaoberá výstavbou chodníka na Jánošíkovskej od existujúceho chodníka po zberný dvor. 
Chodník je vedený súbežne s cestou III/1056 Dunajská Lužná – Kalinkovo.  Celková dĺžka chodníka je 162,37 m – 
úsek A – 12,206 m; úsek B – 59,219 m; úsek C – 90,948 m.  

2.2 Stručná charakteristika územia  

  Záujmové územie je v súčasnosti zastavané zmiešanou zástavbou.  Na ulici sa nachádza cesta III. triedy 
číslo 1056, funkčnej triedy B3 popri ktorej je navrhnutý chodník. Jedná sa o pokračovanie existujúceho chodníka 
až po zberný dvor.  Chodník je umiestnený na parcelách: 746/29, 758/61, 758/60, 758/62, 758/64, 758/7, 758/2, 
820/1, 758/43, 758/49, 758/47, 758/66, 758/48, 758/82, 758/6. 

3.  Členenie stavby 

3.1 Na stavebné oddiely/objekty 

 Stavba sa nedelí na objekty. Jediným stavebným objektom je novo navrhovaný chodník popri ceste 
III/1056.  

4 Vecné a časové väzby 

4.1 Na okolitú zástavbu 

 Územie je v súčasnosti zastavané. S demoláciami objektov sa neuvažuje. Chodník je navrhovaný medzi 
jednotlivými vjazdami na pozemky V rámci stavby sa uvažuje o rekonštrukcii parkoviska z dôvodu jeho veľmi 
zlého stavu – deformácia podkladu.   
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4.2 Na inžinierske siete 

 Stavba nebude napojená na existujúce inžinierske siete.  

4.3 Na rozostavané a pripravované nadväzné úseky (objekty) 

 Okrem predkladanej stavby sa v území neplánuje ďalšia výstavba.  

4.4 Na priľahlú cestnú sieť 

 Stavba je dopravne napojená na existujúcu cestu na  Jánošíkovskej ulici.  

4.5 Koordinácia so zámermi iných investorov (stavebníkov) 

 V súčasnosti nie sú známe záujmy iných investorov v území, s ktorými by stavba bola v kolízií.  
 

5 Charakteristika územia a jeho vplyv na návrh stavby 

  
 Terén záujmového územia bez výrazných nerovností, nadmorská výška územia je v rozsahu 130,50 – 
130,85 m n. m. 

Podľa regionálneho geomorfologického členenia patrí územie do  subprovincie Malá Dunajská kotlina, 
západný okraj oblasti Podunajská nížina, celok Podunajská rovina. Konfigurácia terénu je rovinná, s celkovým 
miernym denivelačným spádom v smere na juhovýchod. Výraznejšie terénne tvary v antropizovanej krajine sú 
spôsobené len čiastočnými poklesmi povrchu na pochovaných hnilokalových výplniach bývalých ramien Dunaja, 
kde sa tvoria lokálne depresie. Iné výraznejšie terénne tvary sú antropogénneho pôvodu, najmä stopy po ťažbe 
štrkopieskov (mnohé z nich sú zaplavené vodou), alebo po deponovaní výkopových zemín. Konfigurácia terénu 
dobre korešponduje s geomorfologickou stavbou územia. Ide tu o mladú štruktúrnu rovinu, ktorá sa formuje ešte 
aj v súčasnosti. Hlavným geomorfologickým činiteľom pri jej vytváraní boli jednak stále trvajúce poklesy, jednak 
akumulačná činnosť Dunaja. 

Podľa regionálne-geologického členenia Západných Karpát (Vass et al. 1988) ide o súčasť Podunajskej 
panvy - gabčíkovskej panvy. Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie (Hrašna, 1988) je skúmané územie súčasťou 
regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasť vnútrokarpatských nížin, rajón údolných riečnych náplavov s 
prevládajúcim výskytom štrkovitých zemín. Hydrologicky patrí územie do povodia Dunaja. Reliéf územia je 
fluviálny - akumulačný (reliéf agradovaných rovín a poriečnych nív), povrch je typický pre polygénne, 
sedimentárne, nespevnené štruktúry so slabým uplatnením litoskulptúrnych tvarov (Mazúr, 1992). Územie 
hydrograficky náleží do povodia Dunaja. Odvodňované je najmä podpovrchovým odtokom a umelými kanálmi do 
Malého Dunaja a hlavného koryta Dunaja. Povrchový tok tečie vo svojich vlastných náplavoch a jeho prirodzený 
režim bol pozmenený budovaním vodohospodárskych objektov. 

Ochranné pásma 

 V dotknutom území nie sú vedené významné trasy dopravných systémov. Najvýznamnejšia je cesta III. 
triedy, č. 1056. 

 Z hľadiska inžinierskych sieti majú najvýznamnejšie zastúpenie v území silnoprúdové vedenia. Okrem nich 
sa v území nachádza káblový telekomunikačný rozvod plynovod, vodovody a kanalizácia.. 

          V území dotknutom výstavbou a s ňou súvisiacich ďalších komunikácií a stavebných objektov bude 
potrebné rešpektovať tieto ochranné a bezpečnostné pásma : 

 Ochranné pásma 

Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (zák. 251/2012 Z.z.) - od krajného vodiča 
 -  pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane)  
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
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2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
 -  pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m 

Elektrické vedenia zavesené káblové (zák. 251/2012 Z.z.) - od krajného vodiča 
 -  s napätím od 35 kV do 110 kV (vrátane) 2 m 

Elektrické vedenia podzemné (zák. 251/2012 Z.z.) - od osi krajného kábla 
   -  pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpeč. techniky 1 m 

Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia (zák. 251/2012 Z.z.) - od hranice objektu 
   -  s napätím 110 kV a viac (kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice)    30 m 
 -  s napätím do 110 kV (kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice) 10 m 
 -  s vnútorným vyhotovením 0 m 
OP je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom  
musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení. 

Vodovodné a kanalizačné potrubia (zákon 442/2002 Z.z., 394/2009 Z.z.) - od okraja potrubia 
 -  do DN 500 mm (vrátane) 1,5 m 

Plynovody a ich prípojky (podľa zákona 251/2012 Z.z.) - od osi plynovodu 
 -  DN do 200 mm 4 m 
  
 -  plynovody v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa 1 m 
 -  technologické objekty 8 m 
Technologické objekty na účely tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne  
uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia. 

- sondy           150 m 
- iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete       50 m 

Bezpečnostné pásma  (podľa zákona 251/2012 Z.z.) - od osi plynovodu 
 -  tlak nižší ako 0,4 MPa na voľnom priestranstve a nezastavanom území 10 m 
 -  tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN do 350 mm 20 m 
 -  tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN nad 350 mm  50 m 
 -  tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50 m 
  
 Z hľadiska výrubu drevín rastúcich mimo lesa nebol spracovaný dendrologický posudok s výrubom sa 
neuvažuje, nie je potrebný.    
 

 6 Použité mapové podklady 

 

 Pri spracovaní  DÚR boli použité nasledovné mapové podklady : 

• Zameranie územia, účelová mapa v M 1:1000  - spracoval  GEOSET spol. s r.o., v roku 2018. Súradnicový 
systém JTSK, výškový systém Bpv, TP 3, autorizačne overil p. Apfel. 

7 Súčasný stav 

7.1 Zhodnotenie stavebno-technického stavu  
 Z hľadiska stavebno - technického stavu územia sa v súčasnosti využíva cesta III/1056. Vozovka je už 
vykazuje poruchy – pozdĺžna deformácia (koľaje), odlámaná krajnica, sieťové praskliny. Prevádzkové vlastnosti 
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ovplyvňuje nedostatočné odvodnenie vozovky a vek vozovky. Okrem cesty sa v území nachádzajú inžinierske 
siete.  

7.2 Nulový variant 

 V prípade nerealizácie stavby bude absentovať chodník na ulici a chodci budú využívať cestu. 
 

8 Variantné riešenia 

  
 V rámci prípravy neboli navrhnuté variantne riešenia. 
 

9 Podmieňujúce predpoklady 

9.1 Obmedzenie cestnej premávky 

 Pri výstavbe dôjde k obmedzeniu dopravy na existujúcej ceste.   

9.2 Preložky inžinierskych sietí a vodných tokov  

 Pri výstavbe chodníka nie je potrebné realizovať preložky inžinierskych sieti. Ich špeciálna ochrana nie 
je nutná.  

9.3 Ďalšie opatrenia na uvoľnenie staveniska 

 Územie určené na výstavbu je v súčasnosti zastavané. Aj napriek uvedenej skutočnosti nie je potreba 
žiadaných ďalších náročných opatrení na uvoľnenie staveniska. 

 

10 Technické a organizačné riešenie stavby 

10.1 Zoznam oddielov/objektov 

 Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty : 
SO 101-00 Chodníky 

10.2 Prehľad oddielov/objektov podľa predpokladaných vlastníkov alebo správcov 

 Obec Dunajská Lužná : 
SO 101-00 Chodníky 

10.3 Riešenie oddielov/objektov podľa skladby oddielov/objektovej skladby 

 
SO 101-00 Chodníky  
 Novo navrhovaný chodník sa nachádza na Jánošíkovskej ulici, pozdĺž cesty III/1056. Na začiatku je 
pripojený na existujúci chodník. Začiatok chodníka je v km 1,078 cesty III/1056, koniec je v km 1,270 cesty 
III/1056. Navrhovaný chodník je vedený po pravej strane v zmysle staničenia cesty III/1056. Dĺžka chodníka je 
193 m, z čoho sa 31 m vedie po existujúcom chodníku.  
 Chodník je rozdelený na dve časti (tri úseky). Prvá časť – úsek A má dĺžku 12,206 m. Šírka chodníka v tomto 
úseku je premenná. Na začiatku má šírku 2,00 a na konci šírku 1,40. Šírka chodníka vychádza z existujúceho 
stavu a na konci navrhovaného je existujúci chodník šírky 1,40, preto nie je možné navrhnúť širší chodník. 
Chodník je lemovaná nájazdovým obrubníkom s prevýšením 5 cm z obidvoch strán. Preto je popri obrubníku 
potrebné osadiť umelú vodiacu líniu v podobe dlažby pre nevidiacich šírky 40 cm.  
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 Druhá časť chodníka - úsek B a C je čiastočne vedená popri ceste - úsek B a v druhej časti – úsek C sa od 
cesty odkláňa a je vedený v zeleni. Šírka chodníka vedeného popri ceste III/1056 je 2,00 m, pričom sa osadí za 
novonavrhovanú spevnenú krajnicu. Spevnená krajnica sa zrealizuje z betónovej prídlažby šírky 50 cm, v ktorej 
sa osadia uličné vpusty z dôvodu zabezpečenia odvodnenia cesty a chodníka. Pred osadením prídlažby sa 
odfrézuje asfaltová vozovka šírky 50 cm, hrúbky 5 cm. Odfrézovaná časť sa po osadení betónovej prídlažby 
zaasfaltuje ASFALTOVÝM BETÓNOM PRE OBRUSNÚ VRSTVU – ACO 11, PMB 45/80-65. Pod ACO sa nastrieka 
spojovací postrek. V prvých 21 m bude chodník lemovaný prejazdovým obrubníkom a umelou vodiacou líniou, 
obdobne ako v predchádzajúcej časti navrhovaného chodníka.  
 Po smerovom odklone chodníka – úsek C, od cesty III/1056 sa šírka chodníka zníži na šírku 1,80 m.  
Súčasťou je aj rekonštrukcia spevnenej plochy na začiatku úseku z dôvodu zlého stavebno-technického stavu 
a zabezpečenia odvodnenia. 
 
Smerové a výškové vedenie 

 Vedenie trasy je ovplyvnené existujúcou zástavbou a cestou III/1056.  
 
Šírkové usporiadanie 

    - šírka vozovky chodníka   = 2,00 / 1,80 m, v stiesnených podmienkach 1,40 m 
  - šírka spevnej krajnici cesty III/1065  = 0,50 m 
 
Priečny sklon                 - jednostranný 0,50 – 2,0 % 
                                                      

 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 vozovky spevnenej plochy 
 

- 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    150 mm STN 73 6124-1 

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

  spolu celkom          400 mm 

 
Konštrukcia asfaltovej vozovky 
 

- asfaltový betón pre ložnú vrstvu    ACO 11, I, PMB 45/80-70  50 mm   STN EN 13108-1    

- spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129:2009 
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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. 
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. 

Asfaltová vozovka – požiadavky 

Pod každú vrstvu stmelenú asfaltom je nutné rozprestrieť postrek. Na postrek sa rozprestiera vrstva tak, 
aby vozidlá nechodili po postreku.  Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických 
predpisoch pre jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDV. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na 
www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné.  

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. 

http://www.ssc.sk/
http://www.ssc.sk/
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 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 
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. 
 

• Geologické podmienky :  v rámci projekčnej prípravy stavby nebol spracovaný IG prieskum v okolí 
stavby.  Na základe IGP v širšom okolí je možné konštatovať, že podložie je tvorené vhodnými zeminami pieskom 
resp. štrkom, ktorý začína v hĺbke cca 1-1,50 pod terénom.  

• Spôsob budovania :  Pri výstavbe chodníkov nie je potrebná obchádzková trasa. 

•  Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 
• vytýčenie staveniska 
• príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.)  
• postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických 
 predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení), 
• odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 
• konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN, STN EN a TKP), 
• dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
• vegetačné úpravy, 
• dokončovacie práce – , dopravné značenie, atď. 

• Sklony svahov : Násyp telesa chodníka je navrhnutý v sklone 1:2,5 ; výkopy sú navrhnuté v sklone 1:2,5.  

Zásady odvodnenie:  

 Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do novonavrhovaných uličných 
vpustov a žľabu. Dažďová voda bude vsakovať do podložia prostredníctvo vsakovacích šácht. Celkovo je 
navrhnutých 6 uličných vpustov, jeden štrbinový žľab a štyri vsakovacie šachty. Počet sa môže upraviť v ďaľšom 
stupni PD. 

 Odvodnenie pláne vozovky chodníka a priľahlej cesty je zabezpečené navrhovaným trativodom DN 200, 
ktorý je zaústený do vsakovacích šácht.  

 
Vybavenie komunikácie 
 
Dopravné značenie 
   
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
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 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. 
Navrhnuté sú  len dočasné dopravné značky. Trvalé sa nenavrhujú. 

• 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 sa nenavrhuje. 

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. 

Charakteristika a popis technického riešenia cesty 

Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
 Navrhnutá stavby je v predmetnom území, z hľadiska svojho účelu novostavba. Jej vybudovaním 
nedôjde k zhoršeniu životného prostredia.  
Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
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 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. 
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. 
 
Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 
 Ochrana všetkých betónových konštrukcií zahrnutých do objektu bude riešená štandardným spôsobom. 
  
Protipožiarna ochrana 
 Predmetom stavby je chodník, ktorý nie je určený ako prístupová komunikácia. 

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. 30/2020 Z. z. 
 Doprava na ceste III/1056 bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Vzhľadom na intenzitu 
dopravy a dĺžku obmedzenia, bude vzájomná prednosť usmernená zvislým dopravným značením.   

10.4 Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (zákon č.532/2002 Z.z.) 

 Stavebný objekty je navrhnutý v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 Z.z. 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Táto otázka sa týka miest pred vstup na vozovku vjazdov a časti chodníka so zníženým obrubníkom. Prechody 
pre chodcov cez cestu sa nenavrhujú. Vodiaca línia je navrhnutá šírky 40 cm a varovný pás šírky 20 cm. 

 

10.5 Hlavné zásady návrhu organizácie výstavby 

Stavebné dvory – pre výstavbu nebude vytvorený stavebný dvor v rámci pozemku určeného pre výstavbu. Jedná 
sa o drobnú stavbu, pri ktorej nie je potrebný stavebný dvor. 

Skládky materiálov – skladovanie materiálov pre výstavbu bude situované na pozemku určeného na výstavbu. 

Skládky humusu - Na stavbe zostane uskladnený humus pre spätné zahumusovanie. Bude uložený v priestore 
staveniska.  

Prístupové cesty  - pozemok pre výstavbu je prístupný z cesty III/1056. 

Obchádzkové trasy – počas výstavby objektov stavby sa s obchádzkovými trasami neuvažuje.  

Depónie – pri výstavbe objektov stavby vznikne objem nevhodnej zeminy, ktorá bude odvezená na skládku 
určenú investorom. 

Termíny výstavby  : 
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Začiatok výstavby:  2020-2021 

Doba trvania výstavby:   3 mesiace 

 

Harmonogram prác stanoví zhotoviteľ stavby na základe stavebníkom určenej doby výstavby. 
Harmonogram prác musí rešpektovať požiadavky jednotlivých zariadení na komplexné skúšky aj ich skúšobnú 
prevádzku.  

V zmysle nariadenia vlády SR č396/2006 Zz, ak na stavenisku bude vykonávať práce viac ako jedna 
právnická osoba alebo fyzická osoba, je stavebník povinný zabezpečiť dokumentáciu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, určiť koordinátora dokumentácie a jej zmien spolu s koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, 
ktorý bude dozerať na plnenie záverov dokumentácie bezpečnosti.   
 

11 Odpady 

11.1 Zoznam odpadov 
 
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 55 t 
- výkopová zemina iná, ako uvedené v 17 05 05  č. odpadu 17 05 06 O         180 t 
- vybúraný asfalt      č. odpadu 170302 O 2 t 
- vybúraný betón      č. odpadu 17 01 01 O  40  t   
 
 Presnejšie čísla budú známe až v stupni DSP, po vypracovaní výkazu výmer. 
 
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 
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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 

 
 
 

 
 
 
SENEC, 10/2020          VYPRACOVAL: ING. MICHAL MOJŽIŠ 
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Príloha č.1 – Prehľadná mapa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.dunajskaluzna.sk 
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Príloha č.2 – Foto existujúceho chodníka šírky 1,40 m 
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