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1.- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  
 
Názov stavby :  OPRAVA CHODNÍKA V OBCI HLADOVKA 
   PRI ŠTÁTNEJ CESTE II/520. 
Stupeň  :  projekt stavby 
Miesto stavby :  Hladovka 
Okres :   Tvrdošín 
Kraj :    Žilinský 
Charakter stavby :  oprava 
Odvetvie :   dopravné stavby 
Projektant :   Ing. Vladimír Otto, aut. osvedčenie č. 4196 220 A2, 4196 421 I2 
Schvaľovací orgán : Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie 
Dodávateľ stavby :  podľa výberového konania 
 
 
1.2.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA  
 
Názov investora :  Obec Hladovka 
 
 
2.- ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY  
2.1.  VŠEOBECNE 
 
Predložený projekt rieši rekonštrukciu existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej 

komunikácie - štátnej ceste II/520 v Hladovke. Chodník bude rekonštruovaný v pôvodnej trase 
vedľa jazdného pruhu v smere od začiatku obce v ckm 81,910 po križovatku s miestnymi 
komunikácimi pri autobusovej zastávke v ckm 83,300. Dĺžka rekonštrukcie chodníka je cca 1390 m 
na 6-tich úsekoch a jeden nový úsek ku základnej škole. Pri chodníku bude rekonštruovaná aj 
existujúca da6ďová kanalizácia na dĺžke 103 m a 32 revíznych šachiet. 

Rozsah PD je stanovený zadávacími podmienkami investora ako projekt stavby. 
 
 
3.- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
 
Ako podklady pre vypracovanie predloženej projektovej dokumentácie slúžia nasledovné : 

• zameranie terénu ( výškový systém Balt p.v., súradnicový systém JSTK ) 
• katastrálna mapa lokality 
• údaje o jestvujúcich inžinierskych  sieťach v mieste stavby  
• súvisiace STN a predpisy 
• konzultácie a prejednania so zainteresovanými organizáciami 
• Zákon NR SR č.124/2006 Z. z. 
• „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“ 
• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z. z. 
• „Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení“ 
• Vyhláška SÚBP č. 147/2013 Z. z. 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 

• Nariadenie vlády SR č. 391/2006  Z. z. 
• „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko“ 
• Nariadenie vlády SR č. 395/2006  Z. z. 
• „O minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov“ 
• Nariadenie vlády SR č. 396/2006  Z. z. 
• „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“ 
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4.- KAPACITY  
 
 
Chodník – asfaltobetón, celková dĺžka 1438 m, plocha asfaltu 2724 m2 
 
 
5.- VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  
 
Pri výstavbe chodníka dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami. 
Pred začatím zemných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých podzemných vedení 

z dôvodu ich prípadného križovania, resp. súbežného vedenia. 
Samotné technické riešenie rekonštrukcie bolo prejednávané s investorom v priebehu 

spracovania projektu, aj na tvare miesta, pričom všetky pripomienky boli zohľadnené v návrhu 
riešenia projektu. 

 
 
6.- TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKON ČENIA STAVBY  
 
Projekt stavby :  03.2018 
Poznámka: Termíny zahájenia a dokončenia stavby ako aj lehota  výstavby budú 

predmetom zmluvy pri výberovom konaní  dodávateľa. 
 
 
7.- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A ZÁRUKY  
 
Skúšobná prevádzka bude predmetom zmluvy s dodávateľom stavby po dokončení stavby. 

Ostatné záruky budú predmetom zmluvy s dodávateľom. 
 
 
8.- ZOZNAM DOTKNUTÝCH POZEMKOV  
 
Stavba chodníka bude realizovaná na nasledujúcich pozemkoch: 
 
Parcela C: 846/1, 308/2 
 

 
 

Vypracoval: Ing. Vladimír Otto 
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1.- VŠEOBECNE 
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  
 
Názov stavby :  OPRAVA CHODNÍKA V OBCI HLADOVKA 
   PRI ŠTÁTNEJ CESTE II/520. 
Stupeň  :  projekt stavby 
Miesto stavby :  Hladovka 
Okres :   Tvrdošín 
Kraj :    Žilinský 
Charakter stavby :  oprava 
Odvetvie :   dopravné stavby 
Projektant :   Ing. Vladimír Otto, aut. osvedčenie č. 4196 220 A2, 4196 421 I2 
Schvaľovací orgán : Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie 
Dodávateľ stavby :  podľa výberového konania 
 
 
1.2.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA  
 
Názov investora :  Obec Hladovka 

 
1.3.  DÔVOD VÝSTAVBY 
 
Predložený projekt rieši rekonštrukciu existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej 

komunikácie - štátnej ceste II/520 v Hladovke. Chodník bude rekonštruovaný v pôvodnej trase 
vedľa jazdného pruhu v smere od začiatku obce v ckm 81,910 po križovatku s miestnymi 
komunikácimi pri autobusovej zastávke v ckm 83,300. Dĺžka rekonštrukcie chodníka je cca 1390 m 
na 6-tich úsekoch a jeden nový úsek ku základnej škole. Pri chodníku bude rekonštruovaná aj 
existujúca da6ďová kanalizácia na dĺžke 103 m a 32 revíznych šachiet. 

Rozsah PD je stanovený zadávacími podmienkami investora ako projekt stavby. 
 
 
2.- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
 
Ako podklady pre vypracovanie predloženej projektovej dokumentácie slúžia nasledovné : 

• zameranie terénu ( výškový systém Balt p.v., súradnicový systém JSTK ) 
• katastrálne mapy lokality 
• údaje o jestvujúcich inžinierskych  sieťach v mieste stavby  
• súvisiace STN a predpisy 
• TP 170 Navrhovanie vozoviek pozemných komunikácií, 09/2010 
• konzultácie a prejednania so zainteresovanými organizáciami 
• Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“ 
• Vyhláška SÚBP č.59/1982 Z.z. „Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení“ 
• Vyhláška Ministerstva stavebníctva č.77/1965 Zb. „ O výcviku spôsobilosti   a registrácii 

obslúh stavebných strojov.“ 
• Nariadenie vlády č. 281/2006 Zb. „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.“ 
• Vyhláška SÚBP č.374/1990 Z.z. „O bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach“ v znení Zákona č.95/2000 Z.z. 
• Nariadenie vlády SR č.391/2006  Z.z. 
• Nariadenie vlády SR č.392/2006  Z.z. „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov“ 
• Nariadenie vlády SR č.395/2006  Z.z. „O minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

osobných ochranných prostriedkov“ 
• Nariadenie vlády SR č.396/2006  Z.z. „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko“ 
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3.- STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE  
 
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho chodníka pre peších pozdĺž 

miestnej komunikácie - štátnej ceste II/520 v Hladovke. Chodník bude rekonštruovaný v pôvodnej 
trase chodníka umiestnený vedľa jazdného pruhu v smere od začiatku obce v ckm 81,910 po 
križovatku s miestnymi komunikáciami pri autobusovej zastávke v ckm 83,300. 

Existujúci chodník a obrubníky budú odstránené – vybúrané. Nový chodník bude 
vybudovaný vedľa komunikácie v pôvodnej trase, od komunikácie bude osadený cestný obrubník 
s nášľapom 0,15 m a výškovo bude kopírovať exitujúcu výšku komunikácie. V napojeniach na 
komunikáciu bude obrubník osadený bezbariérovo s nášľapom max. 2 cm. V miestach vjazdov ku 
rodinným domom bude osadený nájazdový obrubník, aby bol zabezpečený plynulý prejazd, pričom 
na cestné obrubníky bude zabezpečený pravým a ľavým prechodovým obrubníkom. Presnú 
polohu a dĺžku nájazdových obrubníkov treba určiť na mieste stavby za účasti investora stavby 
a majiteľov pozemkov rodinných domov. Na vjazdoch ku rodinným domom zo strany pozemkov 
bude osadený na ležato cestný obrubník do betónového lôžka. Zo strany zelene bude osadený 
parkový obrubník. Osadenie cestných obrubníkov pri asfaltovom kryte vozovky štátnej cesty bude, 
tak že existujúci kryt sa nareže pozdĺžne vo vzdialenosti 0,30 m od exitujúceho obrubníka a po 
osadení obrubníka bude tento pás zaasfaltovaný a rezná špára zaliata asfaltovou zálievkou 

Šírka chodníka bude v rozmedzí od 1,50 m po 2,0 m. Kryt chodníka bude z asfaltobetónu, 
plocha vedľa chodníka zo strany parkového obrubníka bude zahumusovaná a zatrávnená. 

Predložený projekt rieši aj výmenu poškodeného potrubia existujúcej dažďovej kanalizácie, 
ktorá je uložená v trase chodníka. Taktiež budú opravené a doplnené revízne šachty na potrubí. 
Staré poškodené potrubie bude odstránené a nahradené novým potrubím, ktoré bude prepojené 
na existujúce. Existujúce revízne šachty budú vybúrané a budú osadené nové aj s novými 
poklopmi. Celkom bude osadených 32 nových revíznych šácht. 

Nové potrubie dažďovej kanalizácie bude zo železobetónu TZR DN400 dĺžky 77 m a TZR 
DN500 dĺžky 26 m. Potrubie bude uložené na lôžku zo štrkodrviny hrúbky 0,15 m. Obsyp a spätný 
zásyp ryhy potrubia bude zo štrkodrviny po úroveň pláne konštrukčných vrstiev chodníka. 

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, poprípade v stiesnených pomeroch ručne. 
Prebytočná zemina bude odvážaná do 1 km vzdialenosti na plochy podľa uváženia investora. 

 
 
Konštrukcia vozovky  
 
Konštrukcia chodníka má nasledovné zloženie: 
 
Chodník – pri hlavnej ceste – rez A-A, B-B 

 - asf. betón  ACo 8        40 mm 
 - postrek infiltračný PI, EK     0,5 kg/m2 
 - asf. betón  ACp 16+        50 mm 
 - štrkodrvina ŠDA (70 MPa)     250 mm 

  upravená pláň 45 MPa 
      Spolu:   350 mm 

 
 
Chodník – ku základnej škole – rez C-C 

 - asf. betón  ACo 8        60 mm 
 - štrkodrvina ŠDA (70 MPa)     200 mm 

  upravená pláň 30 MPa 
      Spolu:   260 mm 
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4.- VŠEOBECNÉ POKYNY PRE VÝSTAVBU  
4.1.  Bezpečnos ť pri práci  
 
Všetci pracovníci pred zahájením stavebných prác musia byť preukázateľne oboznámení 

s platnými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú 
dobu výstavby.  

Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať 
ustanovenia nariadenia vlády č. 396 Z. z.  z 24. mája 2006. 

Všetky práce, týkajúce sa výstavby objektov dopravných stavieb a vodného hospodárstva, 
musia byť robené podľa platných predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlášky č. 374 / 1990 
Zb.„O bezpe čnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ a Zákona NR SR 
č.124/2006 Z. z. o „O bezpe čnosti a ochrane zdravia pri práci“. 

Investor a dodávateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá 
a prijímať účinné opatrenia na ich odstránení alebo na ich obmedzení. 

V stavbe sa nenachádzajú zdroje ohrozenia  zdravia a bezpečnosti práce. Pracovník 
prevádzky dopravných stavieb a vodného hospodárstva musí byť vyškolený v znalostiach BOZ a 
počas  prevádzky dodržiavať zásady, stanovené v prevádzkovom  poriadku a musí byť 
oboznámený so zásadami  pre poskytnutie prvej pomoci. 

Pre križovanie a súbeh podzemných inžinierskych sietí v dotknutom priestore platí 
STN 73 6005. 

 
 
4.2.  Protipožiarne zabezpe čenie stavby  
 
Charakter stavby nevyžaduje riešenie protipožiarnej  ochrany. 
 

Poznámka : 
Pri výstavbe chodníka dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami. Zistené 

siete sú zakreslené v projektovej dokumentácii. Pred začatím zemných prác je ale nutné presne 
vytýčiť všetky podzemné vedenia pre ich križovania, resp. súbehy. Ostatné podrobnosti sú zrejmé 
z PD. 

 
 
4.3.  Vyhodnotenie neodstránite ľných nebezpe čenstiev a ohrození  
 
Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. 
 
 
5.- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Stavba riešených stavebných objektov bude mať pozitívny vplyv na životné  prostredie. 

Narušené plochy je nutné uviesť do pôvodného stavu. 
Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa  dodržať nasledovné opatrenia: 

• plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu. 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných tokov, ochrane životného 

prostredia. 
• zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť 

výstražnými nápismi. 
• čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na  obslužnú komunikáciu. 
• rozrušenie jestvujúcej asfaltovej komunikácie riešiť  obojstranným rezaním asfaltu. 
• pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré 

trasy rekonštrukcie potrubia križujú  alebo sú vedené v súbehu. 
• Ryhy po výkope riadne zapažiť, ohradiť a označiť  výstražnými nápismi a za zníženej 

viditeľnosti a v noci  výstražným osvetlením. 
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6.- DRUHY ODPADOV 
 
Počas výstavby chodníka budú vznikať nasledovné odpady: 
Druhy odpadov podľa zákona 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. 

Charakteristika odpadu vznikajúceho počas výstavby je uvedená v nasledujúcej tabuľke : 

     č. skupiny, podskupiny     Názov skupiny, podskupiny                 Kategória odpadu  
 

STAVEBNÉ ODPADY 
17 03  BITÚMENOVE ZMESI, UHOLNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝ ROBKY 
17 03 02 Bitúmenové zmesi neobsahujúce 

nebezpečné látky  ..................................................... O 
Živičný inertný materiál z komunikácií bude odvezený na skládku určenou 
investorom 

17 05  ZEMINA Z VÝKOPOV 
17 05 04 Zemina a kamenivo, neobsahujúce 
  nebezpečné látky  ...................................................... O 
17 09  INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácíí-iné  ........ O 

Vytlačená kubatúra zeminy z výkopov, materiál z demolácií bude odvezená 
na skládku určenou investorom 
 

Vysvetlivky:   O – ostatný odpad 
 

 
Vypracoval: Ing. Vladimír Otto 
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