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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 

Názov  stavby:  CHODNÍKY V OBCI SOĽ PRI CESTE 3612 –  
                          SMER JASTRABIE N. TOPĽOU           

 
Stupeň  projektovej  dokumentácie: Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (DSP)                                                          
 
Stavebný objekt : SO 10 CHODNÍK  PRI CESTE 3612-SEVERNÁ ČASŤ  

Miesto  stavby : Soľ 

Katastrálne  územie   : Soľ  
 Okres :  Vranov nad Topľou 

Druh  stavby :  rekonštrukcia 

Stavebník :  obec Soľ, obecný úrad  
    

Projektant SO10 :  Ingres s.r.o., ateliér Svätoplukova 12,080 01 Prešov 
    Zodpovedný projektant 

 
:  Ing.  František Tomko 
    

 
 
1.2  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU 
 
Zdôvodnenie  stavby 
 
Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž severného okraja (ľavá strana) cesty 3612 v úseku od 
križovatky s cestou I/18 po koniec zástavby rodinných domov v smere na Jastrabie nad Topľou. Rozsah stavby 
určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo 
spôsobuje kolízie chodcov  s  automobilovou dopravou . Dokumentácia rieši výstavbu chodníka, vjazdov a 
odvodnenie . Koniec chodníka sa nachádza v km 0,504 19 cesty 3612 .       
 
 

Charakteristika územia stavby 
 
Stavebné práce sa budú vykonávať v priestore medzi vozovkou cesty 3612 a oplotením súkromných pozemkov 
na úkor existujúcej cestnej priekopy, vjazdov a zeleného postranného pásu. Odvodnenie je v súčasnosti 
povrchové priečnym sklonom do cestnej priekopy. Stavba nevyžaduje asanáciu nadzemných ani podzemných 
objektov a nedotýka sa chránených území ani objektov. Prebytok vyťaženej zeminy sa odvezie na skládku 
určenú obecným úradom . 
 
                                                                                                 

 
1.3  PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV   
 
       Pre  spracovanie  tejto  dokumentácie  nám  slúžili následovné podklady: 
 
  požiadavky  stavebníka  na  vypracovanie  dokumentácie    
 účelová mapa -  dodal stavebník  
  pochôdzka terénu a fotodokumentácia staveniska 
 
 
 
2. STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE  STAVBY 



Technická  správa  
 

2

 
Chodník a vjazdy sú navrhnuté s betónovým dláždeným krytom. Existujúci asfaltový kryt vozovky sa odfrézuje 
v hrúbke 50mm z dôvodu prekrytia novou vrstvou asfaltobetónu. Šírka chodníka a jeho umiestnenie voči 
komunikácii bolo upresnené na pracovnom rokovaní , na ktorom bolo stanovené, že pre výhľadovú 
rekonštrukciu cesty 3612 musí byť zachovaná existujúca os cesty a odsadenie obrubníka chodníka pre 
kategóriu cesty podľa STN 73 6110 – 3,50m. Priečny rozmer chodníka je premenný podľa polohy existujúceho 
oplotenia. Chodník bude od vozovky oddelený obrubníkom zvýšeným o 100mm. Cestná priekopa sa nahradí 
pod chodníkom uloženým odvodňovacím potrubím, do ktorého sa zaústia dažďové vpusty.  Pozdĺž obrubníka sa 
vozovka cesty 3612 dobuduje na šírku 3,50 od osi komunikácie. Vzhľadom na uloženie nového potrubia je 
potrebné odstrániť existujúce spevnené vjazdy, dlažbu priekop a rúrové priepusty vrátane čiel.  
 
Chodník je navrhnutý s dláždeným betónovým krytom. Betónová sivá dlažba hrúbky 60mm sa uloží do lôžka 
z drveného kameniva fr. 4-8 hrúbky 40mm a podkladu zo štrkodrviny hrúbky 150mm. V miestach vjazdov sa 
použije  dlažba hrúbky 80mm, lôžko z cementovej malty hrúbky 40mm, podkladný betón hrúbky 150mm 
a štrkodrvina 100mm. V úsekoch s konštantnou šírkou doporučujem upraviť ju na najbližší skladobný rozmer 
zvolenej dlažby, aby sa predišlo nadmernému rezaniu. Minimálna návrhová únosnosť v úrovni zemnej pláne 
musí byť aspoň 30 MPa. V úsekoch so stiesneným dopravným priestorom je prispôsobený oploteniu a hranici 
súkromných parciel.   V mieste vjazdov sa použije nájazdový obrubník s plynulým sklonom 50mm nad vozovkou. 
Základný priečny sklon chodníka je uvažovaný jednostranný 2% so spádom k ceste, v miestach vjazdov, brán a 
bránok sa prispôsobí výške existujúcich prahov. Celková dĺžka chodníka je 434,50 m.  
 
 

V miestach kde po osadení obrubníkov chýba časť konštrukčných vrstiev tie sa doplnia  následovnou 
konštrukciou: 
 

 Asfaltový betón strednozrný AC 11 O; 50/70; II;  50 mm; STN EN 13108-1 
 Cestný betón                                                       CBIII                       150 mm 
 Štrkodrvina                                                           ŠD                        250 mm 
       Spolu                                                                                                 450 mm 
 
Chodník mimo vjazdov sa zrealizuje  nasledovnej konštrukcie. 
 
 Betónová dlažba                                                               60 mm 
 Drvené kamenivo fr.4-8 mm                                            40 mm 
 Štrkodrvina                     ŠD                                           150 mm 

Spolu                                   250 mm 
 
 
Chodník v mieste vjazdov  sa zrealizuje  naledovnej konštrukcie. 
 
 Betónová dlažba                                                               80 mm 
 Suchá cementová malta                                                    40 mm 
 Podkladný betón C8/10                                                   150 mm 
 Štrkodrvina                     ŠD                                           100 mm 

Spolu                                   370 mm 
 
Pri styku  chodníka s terénom respektíve s oplotením sa osadia betónové obrubníky  50/20/5 do lôžka z betónu 
C10/12,5. Pri styku chodníka s vozovkou sa osadia betónové obrubníky 100/25/15 do lôžka z betónu C10/12,5. 
V mieste vjazdov sa osadí nábehový obrubník. 
V mieste chodníka sa výškovo upravia zariadenia na podzemných inžinierskych sietiach .                                                                                               
Kladačský plán dlažby bude vypracovaný pre realizáciu.   
 
Odvodnenie 
Vozovka a chodník budú odvodnené dažďovými vpustami do kanalizačného potrubia.  Odvodnenie je riešené 

v samostatnom stavebnom objekte  SO 20 Dažďová kanalizácia 
 
 
Dopravné značenie trvalé 
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Výstavba chodníka nevyžaduje doplnenie alebo zmenu existujúceho trvalého dopravného značenia. Na 
stavenisku sa zvislé ani vodorovné dopravné značky nenachádzajú. 
 

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 
 Zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nedeliteľnou súčasťou stavebnej činnosti. Účinnosť 
bezpečnostných opatrení, požadovaných normy a s nimi súvisiacich predpisov je v konečnej miere závislá od 
prevádzkovej činnosti dodávateľa. 
 
Dotknuté predpisy a vyhlášky: 
 
Zákon č. 140/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
Nariadenie vlády SR č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri 
práci. 
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 353/2006 Z. z. podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 
Nariadenie vlády SR č. 325/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a 
na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí. 
Nariadenie vlády SR č. 217/2008 mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
elektromagnetickému poľu. 
Nariadenie vlády SR č. 351/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri 
práci. 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci. 
Nariadenie vlády SR č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku 
kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z 
hľadiska zdravotných rizík. 
Nariadenie vlády SR č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 
nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci. 
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 
pri práci. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a technických požiadavkách na stavenisko. 
Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými  
-       Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia NV SR č. 396/2005z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 
-      vyhláška MPSVaR č. 147/2013Zz. – 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. 
 
Pri  stavebných prácach  je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, 
predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o 
manipulácii so stavebnými strojmi. Vzhľadom na blízkosť už zrealizovaných  inžinierskych sietí je nutné venovať 
zvýšenú pozornosť predovšetkým pri prácach v ich ochrannom pásme. 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 
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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. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. 
Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  
ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

4.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

 
Územie, v ktorom sa má činnosť realizovať ako aj rozsah navrhovanej činnosti nevykazujú predpoklady 
negatívneho dopadu na životné prostredie v takom rozsahu, aby sa pri dodržaní navrhovaných opatrení 
mimoriadne zhoršil stav životného prostredia. Najvýznamnejším zásahom spojeným s rekonštrukciou cesty je 
samotná fáza výstavby. 
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 neboli 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. 
Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať : 
zákon č. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 
zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 218/92 Zb. a zákona č. 
17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

V zmysle bodu 3. Rozsah tejto technickej správy so zreteľom na všetky pracovné činnosti musia byť sústavne 
dodržiavané nasledovné všeobecne záväzné predpisy na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo: 
Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v znení neskorších predpisov, 

Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení 
neskorších predpisov, 

Zákona č. 254/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. 
odovzdať objednávateľovi platný/é/ doklad/y/ o posúdení zhody v zmysle zákonov - č. 254/2003 Z. z, a č. 
133/2013 Z. z.) a v znení neskorších predpisov, 

Zákona č. 199/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (súvisiacich slovenských technických noriem 
vrátane): 

Vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. a v znení neskorších 
predpisov, 

Vyhlášky MVSR č. 401/2007 Z. z o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri 
inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného 
vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol a 
v znení neskorších predpisov, 

Vyhlášky MVSR č.124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými 
plynmi a horenie podporujúcimi plynmi a v znení neskorších predpisov, 

Vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie 
pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov a v znení neskorších 
predpisov, 

Vyhlášky MVSR č. 478/2008 Z. z., ktorá hovorí o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania 
a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v znení neskorších predpisov, 

Zákona č. 400/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov, 
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Vyhlášky MVSR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, ako aj plniť všetky 
povinnosti v oblasti požiarnej prevencie podľa vyhlášky MVSR č. 259/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z. z., pre zamedzenie vzniku požiarov u 
svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a v znení neskorších predpisov,. 

 
 
 

 
 
         Prešov, august 2017                                                         Vypracoval : Ing. František Tomko 


