
OBEC DOLNÉ   SALIBY 
925 02 Dolné Saliby 355; tel:0317853061; fax: 0317017822; 

IČO: 00305910;  DIČ:2021153530 
e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk; web: www.dolnesaliby.sk  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        
 

 
Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Dolné Saliby 
Sídlo:   925 02 Dolné Saliby č.355 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľudovít Kovács 
IČO:   00305910 
DIČ:   2021153530 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kovács 
Telefón:   +421 908 320 426 
e-mail:   dolnesaliby@dolnesaliby.sk  
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky: Kompostáreň 
 

4. Opis zákazky:  
 

V rámci zákazky bude vybudovaná kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu zo zelene.  Zákazka pozostáva z nasledovných objektov: 
SO 01 – Betónová spevnená plocha 
SO 02 - Vnútroareálové osvetlenie 
SO 03 – Oplotenie 
Podrobný opis stavebných prác je uvedený vo výkresovej a textovej časti PD, rozsah prác vo výkaz – 
výmer (Prílohy výzvy) 

 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45213280-9 Stavebné práce na objektoch kompostovacích zariadení 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 46 996,20 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Dolné Saliby 

 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré majú 
byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín 
obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
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9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
Max. 2 mesiace po uzavretí zmluvy 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zmluva 
nadobudne účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených 
zdrojov. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom uhradená 
po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej 
ceny. 
 

13. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka musí obsahovať: 
a) cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa výkaz výmer (Príloha) 
b) fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce 

 

14. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady potrebné na 
realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, 
poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s 
uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku 
k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie 
alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk: 25.7.2016, 12:00 hod.  
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:  
 „Cenová ponuka – Kompostáreň“- Neotvárať ! 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.      
 

18. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. 
 

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.10.2016 
 

20. Ostatné pokyny a usmernenia: 
V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným 
obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, 
nebude obsahovať ponuku na celý rozsah služieb, ponuka nebude vyhodnocovaná. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 
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overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a)  Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,  
b)  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  
c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby,  
d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
 

 
 
 

V Dolných Salibách, 14.7.2016 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Ing. Ľudovít Kovács 
         starosta obce 

 
 
 

Projektová dokumentácia a výkaz - výmer sú v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 
  
 
 
 
 
 
 

Prílohy 










 


 


 


                                                    Projekt elektrotechnickej  časti 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Obsah: Technická správa 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


    Názov stavby: Kompostáreň 


                                   SO02 – vnútroareálové osvetlenie     


    


   Miesto stavby:   Dolné Saliby, č.p.: 2173/2                                            


       


           Investor : Obec Dolné Saliby 


 


    Projektoval: Ing. Oliver Rajj, pod registračným č.: 0830∗∗∗∗A∗∗∗∗5-3 


              Galanta, Mierová ul. 1447/29 


   


           Dátum: 7 /2016 


 


 


 







Projektové podklady -  pri spracovaní  elektrotechnického  projektu  boli  použité  nasledovné podklady:   


• predpisy a normy platné v čase spracovania PD 


• projekt stavebnej časti   


 
Všeobecný popis - predmetom elektrotechnického projektu jevnútroareálové osvetlenie na akciu: 


kompostáreň v Dolných Salibách, č.p.: 2173/2. 


 


Investorom uvedenej akcie je Obec Dolné  Saliby. 


 


Prostredie – vid´.  Protokol o určení prostredia.  


 


Použité normy a predpisy -  STN  33 2000-4-41, STN  33 2000-4-47, STN 33 2000-5-54,  


STN 33 200-5-51, STN 33 2130, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-4-443,...ako aj súvisiace normy, 


predpisy a katalógy platné v dobe spracovania PD. 


 


Napäťové sústavy: 
- 1+N+PE, 50Hz, 230V, ( TN – C )   


 


Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 
- ochrana so zamedzením dotyku živých častí: - ochrana bude zabezpečená izolovaním, krytmi,  polohou na                                      


elektrických zariadeniach  


- ochrana pred dotykom neživých  častí pri poruche:  samočinným odpojením napájania v sieti TN,  


 


 


Bilancia výkonov  -  Pi  = 0,56 kW,   Ps  = 0,56 kW   -   prevonkajší areál - kompostáreň.  


Nakoľko sa jedná o malé výkony, hodnota vypínacieho prúdu hlavného ističa pred meraním v existujúcom 


elektromerovom rozvádzači celého areálu ostáva nezmenený. 


 


Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie - st. č. 3 podľa STN 34 1610. 


 


Prevedenie vonkajších rozvodov –verejná nízkonapäťová káblová prípojka -projekt nerieši, nakoľko je 


existujúca a ostáva bez zmien.  


 


Technický popis   
 


Vonkajšie vnútroareálovéosvetlenie 
Navrhnuté sú dve svietidlá VO, typu MF280, ( 280W, 230V, 28000lm ), ktoré sa nainštalujú na dva oceľové 


výložníkové stožiare K10-76 typ: STK 76/80/3 (ELV Senec, spol.r.o.).  


Napájanie – pripojovací bod – navrhnutého vonkajšieho osvetlenia je elektrovýzbroj  existujúceho stožiara  


( označené na výkrese: S3 ) vonkajšieho osvetlenia na vedľajšom  zbernom dvore,  káblom NAYY – 4 x 16 


v zemi.    


 


Elektrovýzbroj stožiarov realizovať výzbrojom typu Rossa Tb1 ( resp. GURO s tavnými, pomalými 2A 


poistkami ). 


Z elektrovýzbroja sa napoja jednotlivé svietidlá káblami CYKY-J 3 x 1,5 vedené v telese stožiarov a 


výložníkov. 


Stožiare - guľatinou FeZn Ø 10  -  musia byť vzájomne prepojené do pripravenej uzemňovacej svorky. 


Uzemňovací vodič FeZn Ø 10 musí byť uložený min. 10 cm od silového kábla. 


Káblové rozvody je potrebné uložiť min. 0,6m od betónových základov stožiarov.    


 


Poznámky - ostatné 
Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť overenie a vytýčenie všetkých podzemných 


inžinierskych sietí. 


Trasy káblových vedení sú navrhované v zelenom páse. Káble uložia v káblovej rýhe so zriadeným 


káblovým lôžkom podľa STN 33 2000 -5 -52 za dodržania STN 73 6005. 







Uzemňovacia guľatina FeZn Ø10 mm  sa uloží na dno káblovejrýhy, min. 10 cm pod káble. 


Káble uložiť do káblovej rýhy 35/80 cm do pieskového lôžka + zatehlovanie + výstražná fólia z PVC.  


Pod spevnenými plochami a pri križovaní s ostatnými inžinierskymi sieťami, treba uložiť káble do 


ochranných chráničiekCopoflex 63. 


 


 


UPOZORNENIE ! 


 
Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť vykonaná východisková revízia, vrátane 


vypracovania revíznej správy. 


Dodávateľ elektrického zariadenia je povinný výkresy udržiavať v poriadku a zaznamenávať do nich zmeny 


na elektrických zariadeniach. 


 


Projekt obsahuje: 


 


•   1   technickú správu,  


2   výkresy 


 


 


V Galante : júl / 2016           Vypracoval: Ing. Oliver Rajj 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 


 


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 


Názov stavby    :  Kompostáreň 


Investor    :  Obec Dolné Saliby 


Miesto stavby    :  p.č. 2173/2 


Katastrálne územie   :  Dolné Saliby 


Charakter stavby   :  Novostavba 


Stupeň projektu   :  Projekt stavby pre stavebné konanie 


Dátum spracovania PD  :  06/2016 


Dátum začatia stavby   :  03/2017 


 


Vypracoval: 


Kováč Architects s.r.o. 


Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta 


Zodpovedný projektant:  


Ing.arch. Ing. Ján Kováč, autorizovaný architekt, 2152 AA 


Dažďová kanalizácia:  


Ing. Alfréd Gáspár, a.s.i. 


Elektroinštalácia: 


Ing Oliver Rajj, a.s.i. 


 


 


2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU  PREVÁDZKU 


 


 Navrhovaná stavba sa nachádza južne od obce Dolné Saliby, v extraviláne obce pri 


existujúcej betónovej ceste v tesnej blízkosti plánovaného zberného dvora. V súčasnosti územie 


nie je využívané. Dotknutý pozemok je vo vlastníctve obce Dolné Saliby.  


 Pozemok nie je napojený na inžinierske siete. Prístup k predmetnému pozemku bude 


zabezpečený cez vjazd z plánovaného zberného dvora obce. Terén je rovinatý. Pozemok nie je 


oplotený, prístup na pozemok je z priľahlej betónovej komunikácie cez plánovaný zberný dvor 


obce. 


 V rámci navrhovanej kompostárne sa zrealizujú pozemné objekty ako spevnená plocha 


určená na kompostovanie biologického odpadu, oplotenie a areálové osvetlenie. 
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3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 


 


K spracovaniu projektu boli použité nasledovné podklady: 


- katastrálna mapa, 


- polohopis, 


- miestna prehliadka staveniska, fotodokumentácia 


- požiadavky, podklady a rokovania s investorom, ktoré boli formou konzultácií počas 


prác upresňované do konečnej podoby podľa výkresov dokumentácie. 


 


4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 


 


Stavebnými prácami nebude obmedzená okolitá premávka, nebude narušená prevádzka 


okolitých objektov alebo iným spôsobom vyvolaná ďalšia investícia.  


 


5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 


  


 Členenie stavby na stavebné objekty: 


SO 01  -  BETÓNOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA 


SO 02  -  VNÚTROAREÁLOVÉ OSVETLENIE 


SO 03  -  OPLOTENIE 


 


 


6. ZDÔVODNENIE STAVBY, JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 


 


 Cieľom zámeru obce je riešenie vhodného miesta pre spracovanie biologického odpadu 


vzniknutého v domácnostiach a na verejných priestranstvách obce.  


 V rámci kompostárne bude zabezpečené spracovanie biologického odpadu. Žiadnymi 


skládkami nebezpečného odpadu sa v areály neuvažuje.  


 


V rámci kompostárne sa uvažuje s nasledovnými mechanizmami: rezací a miešací stroj 


pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a prekopávač kompostu.   


 Celá plocha nádvoria bude spevnená, vyspádovaná smerom k okolitým nespevneným 


plochám – voľného terénu. Na nádvorí sa neuvažuje žiadnymi parkovacími plochami.   


 Celý dvor sa oplotí betónovým bariérovým oplotením a oplotení zo zváraných drôtených 


panelov, výška oplotenia 2m.  


 V rámci kompostárne sa uvažuje s jedným občasným pracovníkom, ktorý bude 


zabezpečovať riadne fungovanie kompostárne.  
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7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 


 


Prevádzkovateľom bude Obec Dolné Saliby. 


 


8. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY : 


 


 Zahájenie stavby   :  05/2017 


 Ukončenie stavby :  07/2017 


 Doba výstavby      :  2 mesiace 


 


9. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 


 


 Stavba sa môže skolaudovať hneď po ukončení stavebných prác.  


 


10. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 


 


 Predpokladané celkové náklady stavby                          € 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 


 


1. CHARAKTERISTIKA STAVBY 


 


1.1 Základné údaje 


 


Navrhovaná kompostáreň sa bude nachádzať na rovinatom teréne v extraviláne obce 


Dolné Saliby, pri existujúcej betónovej ceste v tesnej blízkosti plánovaného zberného dvora. 


Poloha je dokumentovaná v priloženom situačnom výkrese. Navrhované územie je prístupné 


z priľahlej betónovej komunikácie cez plánovaný zberný dvor.   


Navrhované využitie územia na prevádzkovanie kompostárne je v súlade s platným 


územným plánom obce.   


Na navrhovanom území sa nenachádzajú objekty a iné prvky pamiatkovo chránené. Pri 


výstavbe nedochádza k výrubu stromov ani kríkov. 


Preložky nadzemných a podzemných vedení, dopravných trás, prípadne tokov nie je 


potrebné. 


 


1.2 Architektonické, urbanistické a funkčné riešenie. 
 
Urbanistické riešenie: 


 Vymedzené územie stavebných objektov je situované v extraviláne obce. V rámci 


kompostárne bude zabezpečené spracovanie biologického odpadu. Prevládajúca časť dvora 


bude spevnená vyspádovaná smerom k priľahlej zelene. Vo dvore bude vybudované areálové 


osvetlenie. Po obvode je navrhnutá výsadba ochrannej zelene.  


 


Architektonické riešenie: 


 Architektonické riešenie spočíva v architektonickom stvárnení navrhovaných objektov 


aby boli vhodne zakomponované do celkového vzhľadu. 


 
 
1.3 Funkčné riešenie: 
 


Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom  - kompostovanie 


Predmetom tejto projektovej dokumentácie je zariadenie na zhodnocovanie biologicky 


rozložiteľného odpadu - kompostáreň s aeróbnym procesom. 


Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je proces, pri ktorom sa činnosťou 


mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky 


rozložiteľný odpad na kompost. 
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O nakladaní s biologickým rozložiteľným odpadom pojednáva § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 


371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.   


Navrhuje sa malá kompostáreň - zariadenie na zhodnocovanie biologicky 


rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Ročná kapacita kompostárne sa navrhuje do 


100 ton. Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu je navrhnuté na mieste, 


ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a 


prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem, mimo zastavaného územia obce Dolné 


Saliby. 


Pri kompostovaní v rámci navrhovanej kompostárne musí byť zabezpečené: 


• dosahovanie teploty najmenej 45° C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania, 


• meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky, 


• vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky, 


• trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní, 


• vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40° C, 


• vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania. 


V rámci navrhovanej kompostárne sa musí: 


• zamedziť vstupu nepovolaných osôb, 


• zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je 


vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, 


• zabezpečiť meranie teploty, 


• zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 


počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou – ide o použitie kompostovacej 


plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia. Nepriepustná textília musí byť mechanicky 


kotvená aby odolala vplyvom poveternostných podmienok.  


Do navrhovanej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý: 


• je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce Dolné Saliby, 


• neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky 


živočíšneho pôvodu, 


• sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 


20 01 37, 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad alebo 20 03 02 Odpad z trhovísk. 


 


Údaje o hmotnosti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné pri 


prevádzke navrhovanej kompostárne určiť na základe odborného odhadu napríklad prepočtom 
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podľa priemernej objemovej hmotnosti v závislosti od druhu biologicky rozložiteľného 


komunálneho odpadu. Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na 


aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o 


hnojivách. 


Do navrhovanej kompostárne možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v 


kategórii ostatný. Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa 


musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky 


rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu. Pri 


kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka. 


Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a 


ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich 


prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva tak, aby nedošlo k 


znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným 


procesom.  


 
 
1.4 Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie a oslnenie. 
 
 Hlavný vstup - vjazd do kompostárne je z existujúcej betónovej komunikácie cez 


plánovaný zberný dvor obce na západnej strane pozemku. 


 


 


2. STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE  


 


SO 01 – Betónová spevnená plocha  


 


Celková plocha: 616,04m² 
 


Projektová dokumentácia rieši výstavbu Betónovej spevnenej plochy v rámci stavby 
kompostárne na parcele č. 2173/2 k.ú. Dolné Saliby. Uvažuje sa s výstavbou areálovej 
betónovej spevnenej plochy. 
 
Charakteristika územia stavby 
 
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 


Lokalita sa nachádza v extraviláne obce Dolné Saliby, pri existujúcej betónovej ceste. 
Konfigurácia terénu v mieste výstavby je charakterizovateľná ako lokalita s jednotnou výškovou 
niveletou bez výrazných terénnych depresií.  
 
Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce na stavbu 


Budú vykonané  inžiniersko-geologické a hydro-geologické  práce v požadovanom 
rozsahu na základe geodetických podkladov a zadania stavby. 
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Použité geodetické a mapové podklady 
K predkladanému projektu v prípravnej fáze sa zabezpečili kópia z KN, geometrický 


plán, územnoplánovacia informácia a polohopisný a výškopisný plán. Ďalším podkladom boli 
skutočnosti zistené pri obhliadke staveniska. V predmetnej lokalite sa nenachádza žiadny 
objekt, ktorý by bol predmetom záujmu ochrany prírody alebo kultúrneho dedičstva, obdobne 
nie sú známe ani ochranné pásma, ktoré by znemožňovali realizáciu zámeru investora. 


. 
Príprava pre výstavbu, prieskum 


Na riešenom pozemku sa nenachádzajú žiadne viditeľné prekážky, rozvody a objekty. 
Toho času sa pozemok nevyužíva. V rámci prípravy sa odstráni ornica, vybuduje sa dočasné 
oplotenie a zariadenie staveniska.  


 
 
Napojenie pozemku na dopravnú sieť     


Pozemok je napojený na miestny verejný rozvod elektrickej energie a na existujúcu 
betónovú komunikáciu cez plánovaný zberný dvor obce. 


 
Stručný popis stavby 


Plánovaná stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami investora.  Ide o výstavbu 
areálovej betónovej spevnenej plochy v rámci stavby kompostárne v obci Dolné Saliby.  
 
Vymedzenie riešeného územia z pohľadu dopravných vzťahov 


Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie 
ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie novonavrhovaného 
súboru na nadradený komunikačný systém a územie priamo súvisiace s vnútornými 
prevádzkovými vzťahmi. Stavba bude umiestnená na  pozemkoch  vhodných z hľadiska polohy 
a veľkosti, aby umožnili prístup pre  zásobovanie a dopravnú obsluhu pozemku.  


Užšie vymedzenie riešeného územia sa viaže priamo na priestor definovaný hranicou 
vlastníckych vzťahov a prispôsobuje sa požiadavkám susedných parciel. Umiestnením 
navrhovanej stavby nebudú dotknuté žiadne doterajšie, ani žiadne predpokladané ochranné 
pásma v zmysle platných STN. Pred začatím prác na inž. sieťach, investor je povinný požiadať 
o vytýčenie jestvujúcich  podzemných inžinierskych  sietí. 


 
 


Návrh dopravno – urbanistického  a inžinierskeho riešenia 
 
Betónová spevnená plocha S1:  
 
Základné ukazovatele 
 
 Východiskom pre návrh dopravno-urbanistického a inžinierskeho riešenia je založená 
komunikačná sieť prechádzajúca záujmovým územím ako aj jej dopravná úroveň. Riešené 
územie sa z pohľadu nadradenej komunikačnej siete kontaktuje s existujúcou betónovou 
komunikáciou cez plánovaný zberný dvor obce, kde je orientovaný vstup a aj výstup.  
 
Pripojenie na existujúcu betónovú komunikáciu bude pomocou zarezania betónu existujúcich 
spevnených plôch v areáli. Odvodnenie bude riešené tak aby voda zo miestnej komunikácie 
smerovala na navrhovanú účelovú neverejnú komunikáciu. 


Dispozičné riešenie spevnených plôch je zrejmé z výkresu „ 02 – Koordinačná situácia“. 
Komunikačná plocha bude vybudovaná s povrchom -  CB III.  


Vzhľadom na to, že ide o účelovú neverejnú komunikáciu, ktorá zabezpečuje manipuláciu 
pre potreby investora, nepredpokladá sa zvýšený nápor odbočujúcich vozidiel. Z hľadiska 
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organizácie dopravy je vjazd a výjazd priamym pripojením na miestnu komunikáciu cez 
existujúci vjazd do prevádzkového dvora obce. 
Nároky statickej dopravy – vzhľadom na predmet tejto dokumentácie nie sú jej predmetom. 
Potrebný počet parkovacích stojísk pre pozemok bude súčasťou samostatnej dokumentácie.  


 
Konštrukčné riešenie 
Požiadavky na kvalifikovaný návrh konštrukcie  


Konštrukcie so skladbou vrstiev z vybraných cestných stavebných materiálov boli 
navrhnuté a posúdené pomocou kritérií návrhovej metódy. Pretože neboli poskytnuté údaje 
o geologicko-inžinierskom prieskume  sú základné parametre uvažované nasledovne: 


• Minimálna hodnota návrhového modulu pružnosti podložia Edef2= 60 MPa, 
• Tepelný odpor vozovky Rv (m2.K.W-1), ktorý musí spĺňať podmienku 


Rv>Rv,potr., 
• Prevádzková výkonnosť vyjadrená teoretickým množstvom návrhových náprav, 


ktoré môže konštrukcia preniesť bez porušenia Nc (keď max. tiaž nápravy sa 
predpokladá 2.P = 100 kN), pričom je splnená podmienka Nc >Nc,max,  


 
Návrh a posúdenie krytu vozovky je navrhnuté v zmysle STN 73 61 14 na dopravné 


zaťaženie triedy IV-VI na návrhovú rýchlosť 20 km/hod.., kde sa využívajú nasledovné  
predpokladané vstupné údaje: 
  
 Na základe dopravno-inžinierskych predpokladov bol stanovený pre podložie návrhový 
modul pružnosti Edef2= 60  MPa. Zhutnenie pláne v celom rozsahu je navrhnuté v rozpätí  90 
MPa. V realizácii je nevyhnutné  dodržať normové nároky týkajúce sa kontroly miery zhutnenia 
zemín (STN 72 1006). 
 
 Pre potrebný tepelný odpor vozovky boli použité charakteristické údaje: 


 
� periodicita pre návrhovú hodnotu indexu mrazu n=0,15, n=25 
� index mrazu pre danú lokalitu podľa STN 73 61 14 je lm0,15 = 380 
� typ vodného režimu v podloží - difúzny 


 
Navrhuje sa dopravná plocha s dopravným zaťažením IV - VI (STN 73 61 14) – 


účelové komunikácie pre osobné automobily. 
 
 


Konštrukčné usporiadanie je navrhnuté s ohľadom na dopravné zaťaženie nasledovne: 
 
 
Navrhované základné  údaje o konštrukcii   Konštrukcia   01 
 
Betónová spevnená plocha:  
 
1 číslo 2 Označenie materiálu 3 Hrúbka 


vrstvy (mm) 
4 Názov materiálu 


5 1 6 Betón, STN 73  6123-CB 
III- Cl 0,4 – Dmax. 16 – S3  


7 200 8 Cestný betón CB III 


9 2 10 Zváraná oceľ 11  12 150/150/8 mm 
13 3 14 ŠD, fr. 0-32 mm, Gc, 200 


mm, STN 73 6126 
15 200 16 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 


17 4 18 ŠD fr. 32-63 mm, Gc: 250 
mm, STN 73 6126  


19 200 20 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 


21 5 22 Upravený terén 23  24 Zhutnenie pláne  min. 60 MPa . V prípade 
potreby stabilizácia cementom 


25 Celková hrúbka (mm) 26 580 27  
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Požadované vlastnosti použitých materiálov: 


Cestný betón  CB III 
Stvrdnutý betón 


STN 73 6123 
 


Trieda pevnosti v ťahu pri ohybeFfk F 4,0 


Charakt. pevnosť v ťahu za ohybu fcf  –  N/mm
2
 4,0 


Naväčší variačný súčiniteľ pre f cf  (%) 13,5 
Pevnosť v tlaku na zlomkoch trámov f cc (N/mm


2
)  28 


Najmenší počet cyklov pôsobenia vody a rozmrazovacích látok 75 
50 


Najväčší súčiniteľ priestorového rozloženia vzduchových pórov (mm) 0,25 


Najmenší súčiniteľ mrazuvzdornosti po 300 cykloch (%) - 
Pevnosť v tlaku na valcoch (N/mm


2
) 21 


Pevnosť v prostom ťahu na valcoch (Mpa) - 


  
 
Optimálne podmienky na betónovanie sú pri teplote vzduchu od +5,0  


o
C do + 25,0 


o
C, pri relatívnej 


vlhkosti vzduchu nad 70 % a teplotnom rozdiele najvyššej a najnižšej dennej teploty menšej ako 10 
o
C. V prípade 


vykonávania betonáže pri nižších teplotách ako +5,0 
o
C, resp. vyšších ako +30,0 


o
C je potrebné práce prerušiť, 


prípadne prijať zvláštne opatrenia. 
Rezanie dilatačných škár sa navrhuje v rozpätí 3000- 4000 mm kotúčovou pílou s rezným kotúčom max. 


hrúbky 4,0 mm. Tesniace spojivo musí zodpovedať STN 73 6123. 
 


Štrkodrva STN 72 61 26 
Zhutnenie 60 MPa frakcia 0 – 32 mm 


Najmenej 3 frakcie kameniva, namŕzavosť zmesy priamou skúškou namŕzavosti, najväčšie zrno kameniva je 32 mm. 


 
Štrkopiesok STN 721511 


Zhutnenie 60 MPa frakcia 0 – 63 mm 


Najmenej  3 frakcie kameniva, najväčšie zrno kameniva je 63 mm. 
 


Upravený terén 
Terén zhutniť na 60 MPa, sklon v % podľa projektovej dokumentácie, ak nebolo určené tak 1,0 -  3,0 % 


 
 
Použité materiály na realizáciu  sa navrhujú nasledovné kvalitatívne parametre komponentov : 
 
Kamenivo: 
Skupina  CB krytu Druh kamenivo podľa 


STN EN 13242 
Najmenšia tr. Kameniva 
Podľa STN EN 13242 


Ďalšie požiadavky 


CB/III DK, ŠP B P = max. 0,5 % 
P = obsah častíc voľnej sľudy podľa STN 72 11 83 
Pri ŠP musia byť spnené nasledovné podmienky: 


a) množstvo odplaviteľných častíc b = max. 3,0 % 
b) mrazuvzdornosť podielu 4 – 8 Qmin = max. 4,0 % 


Cement: 
Navrhuje sa použiť  portlanský cement 42,5, ktorý musí spĺňat požiadavky podľa STN EN 166-1 až 7 a STN EN 196-21. Okrem 


uvedeného musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
- Strata žíhaním nesmie prekročiť v čase expedície 3,0 % hmotnosti cementu, 
- Obsah oxidu horečnatého (MgO) v použitom kremičitanovom slinku nesmie prekročiť  5,0 % hmotnosti slinku, 
- Obsah trikaleiumaluminátu (C3A)nesmie byť vyšší ako 8,0 % hmotnosti, 
- Kyselinou nerozložiteľný podiel v cemente nesmie byť väčší ako 1,5 % hmotnosti cementu, 
- Merný povrch cementu musí byť v rozmedzí od 225 m2/kg do 350 m2/kg s tým, že odchylka v jednotlivých dodávkach 


nesmie byť väčšia ako 20 m2/kg, 
- Obsah oxidu sírového nesmie byť väčší ako 3,5 % hmotnosti cementu, 
- Začiatok tuhnutia nesmie byť skôr ako o 90 minút, 
- Doba skončenia tuhnutia  musí byť skončená do 12 hodín, 
- Obvodová rozťažnosť nesmie prekročiť 0,6 mm. 


 
Postup pri odbere a úprave vzoriek stanovuje STN EN 196-5. Pri realizácii a pokládke 


jednovrstvového betónu musia byť dodržané požiadavky na úpravu podkladu, kladenia, 
prevádzku finišera, výroby betónu a jeho dopravy stanovené  v STN 73 6123.  
 


Pripojenie na miestnu komunikáciu bude pomocou zarezania a s využitím cestného 
obrubníka. Odvodnenie bude riešené tak aby voda z miestnej komunikácie smerovala na 
navrhované pripojenie s jej následným odvedením pomocou do terénu.  
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VÝŠKOVÉ A SMEROVÉ VEDENIE 
 
 Výškové a smerové riešenie kopíruje pôvodný terén a terén a vyplýva z urbanistického 
usporiadania pozemku.  Výškové vedenie objektu vychádza z  existujúcej konfigurácie terénu. 
Priečny sklon pripojenia a spevnenej plochy je 1,5 resp 2 %. Pozdĺžny sklon je odvodený od 
konfigurácie terénu. 
 
ODVODNENIE 
 
 Odvodnenie je riešené otvoreným jednostranným systémom vyspádovania do terénu 
pomocou základného priečneho sklonu 1,5 - 2 %. Odvodnenie pláne sa navrhuje priečnym 
sklonom 1,5 - 2 %. 
 
 Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky pomocou zvislého dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky 
a vzdialenosti medzi nimi musia spĺňať predpísané rozmery. Všeobecne platí, že dopravná 
značka musí byť osadená svojou hranou min. 0,5 m od okraja komunikácie. Výška spodného 
okraja značky sa navrhuje  2,2 m od úrovne komunikácie. Natočenie značky na os komunikácie  
5,0 %. U dopravnej značky C 6a sa navrhuje spodná hrana 0,6 m nad úrovňou ostrovčeka. 
 
  Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek vydané príslušným 
cestným správnym orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody 
stavebných výrobkov v zmysle platných právnych predpisov platných v SR. Obdobné zásady 
platia aj pri použití prenosného dopravného značenia počas výstavby. 
  
 Ihneď po ukončení prác tieto dopravné značky dodávateľ prác odstráni a o tejto 
skutočnosti bude informovať  príslušný dopravný inšpektorát PZ SR a cestný správny orgán. 
 
 Dĺžky a časové intervaly jednotlivých etáp pri výstavbe pripojenia a samotného 
objektu stanoví dodávateľ prác s investorom. Umiestnenie dopravných značiek je potrebné 
oznámiť na príslušný dopravný inšpektorát PZ SR minimálne 3 dni pred začatím  ich 
osadzovania. 
 


Plánovaný zámer obce nebude mať žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky 
životného prostredia. Spevnené plochy budú opatrené izoláciou, špeciálnym náterom 
SIKKATON proti pôsobeniu škodlivých látok. Areál bude slúžiť výlučne len pre spracovanie 
biologického odpadu. 


Plánovaný areál sa nachádza vo vzdialenosti 71,22 m od brehovej čiary vodného 
toku Salibský Dudváh, mimo ochranného pásma. 


 
V súvislosti s prevádzkovaním predmetnej stavby budú produkované odpadové 


vody bez nebezpečných látok v nasledovnom rozsahu: 
 
Odvodnenie – spevnené plochy  


 Dažďové vody zo spevnených komunikačných plôch budú odvádzané do navrhovaného 
rozsiahleho zeleného vsakovacieho pásu po obvode areálu – likvidácia vsakovaním nepriamo 
do podložia (vyspádovaním spevnených plôch). Manipuláciou s ropnými latkami sa 
neuvažuje, nepredpokladá sa. Jedná sa o bežné obslužné a komunikačné plochy bez 
rizika znečistenia krytu s ropnými látkami. Spevnené plochy budú opatrené izoláciou, 
špeciálnym náterom SIKKATON proti pôsobeniu prípadného drobného úniku škodlivých 
látok (úkapy a pod.). Pre manipuláciu a nakladanie zeleného odpadu bude slúžiť čelný 
nakladač. V rámci kompostárne sa uvažuje s nasledovnými mechanizmami: rezací a miešací 
stroj pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a prekopávač kompostu. Pre 
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zachytávanie prípadných drobných úkapov z vozidiel počas manipulácie bude slúžiť absorbčný 
materiál (perlit, vapex a pod.), ktorý bude k dispozícii pre obsluhujúci personál areálu. 
 Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané na okolitý nespevnený terén 
tak, aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností, resp. tretích osôb. 


 Stavba svojou charakteristikou patrí do oblasti stavieb zlepšujúcich životnú úroveň 
obyvateľstva. Počas výstavby nedôjde k výraznému narušeniu životného prostredia. Dôjde 
k zvýšenej hlučnosti na úroveň, ktorá je bežná pri stavebnej činnosti. V prípade suchých dní 
môže dôjsť k zvýšenej prašnosti, čo sa dá eliminovať kropením ciest vodou. 
  Počas realizácie zemných prác musia byť uskutočnené všetky bezpečnostné 
opatrenia BOZP a PO. Výkop musí byť opatrený zábranami, v noci podľa potreby osvetlený. Po 
hrubom výkope treba odstrániť všetky nerovnosti dna ryhy a upraviť dno do predpísaného 
sklonu. Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách.  
 Prebytočná zemina sa dočasne uskladní na stavenisku, ktorá sa použije na finálne 
terénne úpravy nespevnených plôch. 


Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. 
Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. 
V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne 
ručne, bez mechanizmov. 
 
 


Hydrotechnické výpočty - podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006 
 
 1. Výpočet množstva dažďových  vôd  
  1.1 Dažďové vody spevnených plôch SO 01 Betónová spevnená plocha : QOV,D1 


 
Odvodnená plocha : 616,04 m2  


OOV,D =  y.S.qS  
QOV,D = 0,9 x 0,061604 x 192 
QOV,D = 10,65  l/s 


Do okolitých zelených plôch budú odvádzané zrážkové vody zo spevnených plôch v celkovom 
množstve 10,65 l/s. 


 
 
SO 2  -  Vnútroareálové osvetlenie 
 
 Všeobecný popis - predmetom elektrotechnického projektu je vonkajšie areálové 
osvetlenie na akciu: Kompostáreň v obci Dolné Saliby, č.p.: 2173/2. 
 
Investorom uvedenej akcie je Obec Dolné Saliby. 
 
Prostredie – vid´.  Protokol o určení prostredia.  
 
Použité normy a predpisy -  STN  33 2000-4-41, STN  33 2000-4-47, STN 33 2000-5-54,  STN 
33 200-5-51, STN 33 2130, STN 33 2000-5-52, STN 62 305 ...1,2,3, STN 33 2000-4-443, STN 
12464, ...ako aj súvisiace normy, predpisy a katalógy platné v dobe spracovania PD. 
 
Napäťové sústavy: 
- 3+N+PE, 50Hz, 230 /400V, ( TN –  S )   - celá vonkajšia elektroinštalácia. 
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Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 
- ochrana so zamedzením dotyku živých častí: - ochrana bude zabezpečená izolovaním, krytmi,  
polohou na elektrických zariadeniach a prúdovými chráničmi 
- ochrana pred dotykom neživých  častí pri poruche:  samočinným odpojením napájania v sieti 
TN,  
 
Doplnková ochrana prúdovými chráničmi -v prípade zlyhania opatrení, ktoré zaručujú 
normálnu funkčnosť elektrických zariadení, všetky jednofázové a trojfázový zásuvkový okruh 
musia byť chránené prúdovými chráničmi. Všetky prúdové chrániče sú navrhnuté na 30mA-ový 
vypínací rozdielový prúd. Poznamenávame, že použitie prúdových chráničov iba dopĺňa ostatné 
opatrenia na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.  
 
Doplnkové pospájanie  –  podľa potreby vykonať s vodičom CY 6/zž. 
 
Ochranné vodiče – v navrhovanom rozvádzači kompostárne ( R ) musí byť rozdelený PEN 
vodič na PE – ochranný vodič a N – neutrálny vodič. Všetky vodivé časti elektrickej inštalácie sa 
musia spojiť s uzemneným bodom siete  prostredníctvom ochranných vodičov. 


 
Bilancia výkonov  -  Pi  = 10kW,   Ps  = 2kW   -    pre celú kompostáreň.  
Nakoľko sa jedná o malý súčasný výkon ( Ps ), hodnota vypínacieho prúdu hlavného ističa pred 
meraním v hlavnom elektromerovom rozvádzači plánovaného zberného dvora obce ostáva 
nezmenený. 
 
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie - st. č. 3 podľa STN 34 1610. 
 
Prevedenie vonkajších rozvodov - nízkonapäťová káblová prípojka - projekt nerieši, 
nakoľko je existujúca a ostáva bez zmien.  
 
Technický popis   
 
Vonkajšie areálové osvetlenie 
Navrhnuté sú LED svietidlá typu Dolphin, 1 x 28 W,  LED COB, ( AMI, spol.r.o. ), ktoré sa 
nainštalujú na oceľové výložníkové stožiare typu: ST-RSV50  ( ELV Senec, spol.r.o. ). Na dvore 
sú navrhnuté 2 ks vonkajšie svietidlá. 
Napájanie vonkajšieho osvetlenia sa prevedie z rozvádzača kompostárne, káblom CYKY - J 3 x 
2,5 v zemi. Ovládanie je riešené so súmrakovým spínačom ( ozn.: SS ), ktorý je navrhnutý pod 
prístreškom tak, ako je to naznačené na výkrese. V rozvádzači R je možné s vypínačom  SA5 
vypnúť vonkajšie osvetlenie.   
Elektrovýzbrojov stožiarov realizovať s výzbrojom typu GURO s tavnými pomalými 2A 
poistkami. 
Z elektrovýzbroja sa napoja jednotlivé svietidlá káblami CYKY-J 3 x 1,5 vedené v telese 
stožiarov a výložníkov. 
Stožiare - guľatinou FeZn Ø 10  -  musia byť vzájomne prepojené do pripravenej uzemňovacej 
svorky vrátane prepojenie s uzemnením rozvádzača RS. 
Uzemňovací vodič FeZn Ø 10 musí byť uložený min. 10 cm od silového kábla.  Káblové rozvody 
je potrebné uložiť min. 0,6m od betónových základov stožiarov.    
 
Rozvádzač kompostárne, ozn.: R – je to plastovým rozvádzačom v nástennom prevedení, 
navrhnutý v sklade prístreška. Rozvádzač sa napojí z prípojkovej skrine ( ozn. RP ), káblom 
CYKY - J 5 x 4 v zemi.  
 
Hlavná uzemňovacia svorka ( HUS )– je navrhnutá pod rozvádzačom R v nástennom 
prevedení v PVC - krabici. 
 
Poznámky - ostatné 
Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť overenie a vytíčenie všetkých 
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podzemných inžinierskych sietí. 
Trasy káblových vedení sú navrhované v zelenom páse. Káble uložia v káblovej ryhe so 
zriadeným káblovým lôžkom podľa STN 33 2000 -5 -52 za dodržania STN 73 6005. 
Uzemňovacia guľatina FeZn Ø10 mm  sa uloží na dno káblovej ryhy, min. 10 cm pod káble. 
Káble uložiť do káblovej ryhy 35/80 cm do pieskového lôžka + zatehlovanie + výstražná fólia 
z PVC.  
Pod spevnenými plochami a pri križovaní s ostatnými inžinierskymi sieťami, treba uložiť káble 
do ochrannej chráničky Copoflex 25. 
 


 


SO 03 – Oplotenie 


 


 Na južnej strane areálu sa vybuduje nové betónové bariérové oplotenie do výšky od 


upraveného terénu cca 2,0 m celkovej dĺžky 24,86 m.  


Na severnej a východnej strane areálu je navrhnuté oplotenie zo zváraných drôtených 


panelov do výšky od upraveného terénu cca 2,0 m celkovej dĺžky 48,68m s dvojkrídlovou 


kovovou bránou s priechodnou šírkou bránou 4,0 m, nominálna výška 2,0m. 


Na západnej strane areálu je plánované oplotenie zo zváraných drôtených panelov do 


výšky od upraveného terénu cca 2,0 m celkovej dĺžky 28,90m s dvojkrídlovou kovovou bránou s 


priechodnou šírkou bránou 4,0 m, nominálna výška 2,0m, ktoré sa vybuduje v rámci 


plánovaného zberného dvora obce /nie je predmetom tejto PD/. 


 


 


3. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM 


 


 V objekte nevzniká nadmerný hluk, ani žiadne iné negatívne vplyvy. 


 


 


4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 


 


 Povinnosťou zhotoviteľa stavby je používať všetky dostupné technické opatrenia, ktoré 


minimalizujú nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti.  


 Pri ochrane životného prostredia počas výstavby je hlavný Zákon č. 17/1992 Z.z. o 


životnom prostredí.  


 V súvislosti s realizačnými prácami na výstavbe sa prejavia vplyvy hlavne: 


- vyšším hlukom (stavebným ruchom) 


- občasne vyššou prašnosťou v ovzduší 


- čiastkovým znečistením komunikácie vedúcej na miesto stavby pri dopravnej  obsluhe 


vyvolanej realizáciou stavby. 
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 V týchto súvislostiach sa budú vyvolané krátkodobé vplyvy na prostredie eliminovať 


organizačnými opatreniami. 


 


5. POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ RIEŚENIE STAVBY 


 


V dôsledku výstavby navrhovaného areálu zberného dvora nedochádza k zníženiu 


protipožiarnej bezpečnosti jeho okolia, ani bezpečnosti osôb. Realizáciou nebude sťažený 


zásah požiarnej jednotky /Vyhl. MVSR 94/2004, 98 ods.1/. 


 


6. NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE 


 


Objekt nie je v súčasnosti napojený na inžinierske siete. V rámci výstavby sa vybuduje 


areálové osvetlenie. 


 


7. DRUH A KATEGÓRIA ODPADOV 


 


Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a prevádzkou v zmysle vyhlášky č. 


365/2015 Z.z účinná od 1.1.2016, Príloha č.1: 


a/ po dobu výstavby: 


 


- 170107 zmesy betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 


v 170106 - O 


- 170904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 


a 17903 - O 


- 170201-O Drevo. Odpadové stavebné drevo z debnení a pomocných konštrukcií. 


Uložené bude na určenej skládke - O 


- 170203-O Plasty. Jedná sa o odpad z plastových fólií a obalov po výrobkoch 


zabudovaných do stavby. Uloženie bude na určenej skládke - O  


 


Odpady produkované počas výstavby, budú kladené do pristavených kontajnerov stavby 


a po naplnení budú odvážané na zneškodnenie. Odvoz bude v kontajneroch prekrytých 


plachtou. Presné miesto a druh skládky určí dodávateľ stavby. 


Tieto odpady vznikajú pri výstavbe. Zneškodňované budú na skládke príslušnej 


stavebnej triedy v zmysle platnej legislatívy. Celkový predpokladaný objem je 4 m3. 
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10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 


 


 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečia  jednotliví 


dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana 


zdravia všetkých pracovníkov. Priebeh stavebno-montážnych prác musí byť v súlade 


s výnosom SÚBP a SBÚ. Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej 


dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej 


dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.  


 


 


Ochrana pred hlukom a vibráciami  


 


Riadi sa vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou 


sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 


požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 


 Prípustná hladina hluku sa dá dodržať organizáciou práce a prácou iba v dennej dobe.  


 


6. ZÁVER 


 


 Táto projektová dokumentácia rieši výstavbu kompostárne v obci Dolné Saliby, 


predmetná projektová dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. 
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C. TECHNICKÁ SPRÁVA 


 


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 


Názov stavby    :  Kompostáreň 


Investor    :  Obec Dolné Saliby 


Miesto stavby    :  p.č. 2173/2 


Katastrálne územie   :  Dolné Saliby 


Charakter stavby   :  Novostavba 


Stupeň projektu   :  Projekt stavby pre stavebné konanie 


Dátum spracovania PD  :  06/2016 


Dátum začatia stavby   :  03/2017 


 


2. POUŽITÉ PODKLADY A PRIESKUM 


 Pri spracovávaní projektovej dokumentácie stavby boli použité nasledovné podklady: 


-katastrálna mapa - geometrický plán 


-zameranie polohy jestvujúcich inžinierskych sietí- orientačne, 


-konzultácia s investorom. 


 


Geologický a hydrogeologický prieskum nebol vykonaný, úroveň hladiny  


podzemnej vody bola určená na základe hladiny vody v studni na pozemku, ktorá sa nachádza 


v hĺbke 3,00 m od úrovne upraveného terénu. 


 Zemné práce pre základové konštrukcie sú uvažované v zemine tretej triedy ťažiteľnosti. 


Prebytočná zemina sa uskladní na pozemku, ktorá sa použije na terénne a sadové úpravy po 


dokončení stavby. Počas realizácie zemných prác bude nutné posúdiť ťažiteľnosť zeminy za 


účasti projektanta a stavebného dozoru resp. posúdiť vhodnosť navrhnutých základových 


konštrukcií.  


  


3.DISPOZIČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE 


 


SO 01 – Betónová spevnená plocha  


 


Celková plocha: 616,04m² 
 


Projektová dokumentácia rieši výstavbu Betónovej spevnenej plochy v rámci stavby 
kompostárne na parcele č. 2173/2 k.ú. Dolné Saliby. Uvažuje sa s výstavbou areálovej 
betónovej spevnenej plochy. 
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Charakteristika územia stavby 
 
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 


Lokalita sa nachádza v extraviláne obce Dolné Saliby, pri existujúcej betónovej ceste. 
Konfigurácia terénu v mieste výstavby je charakterizovateľná ako lokalita s jednotnou výškovou 
niveletou bez výrazných terénnych depresií.  
 
Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce na stavbu 


Budú vykonané  inžiniersko-geologické a hydro-geologické  práce v požadovanom 
rozsahu na základe geodetických podkladov a zadania stavby. 
 
Použité geodetické a mapové podklady 


K predkladanému projektu v prípravnej fáze sa zabezpečili kópia z KN, geometrický 
plán, územnoplánovacia informácia a polohopisný a výškopisný plán. Ďalším podkladom boli 
skutočnosti zistené pri obhliadke staveniska. V predmetnej lokalite sa nenachádza žiadny 
objekt, ktorý by bol predmetom záujmu ochrany prírody alebo kultúrneho dedičstva, obdobne 
nie sú známe ani ochranné pásma, ktoré by znemožňovali realizáciu zámeru investora. 


. 
Príprava pre výstavbu, prieskum 


Na riešenom pozemku sa nenachádzajú žiadne viditeľné prekážky, rozvody a objekty. 
Toho času sa pozemok nevyužíva. V rámci prípravy sa odstráni ornica, vybuduje sa dočasné 
oplotenie a zariadenie staveniska.  


 
 
Napojenie pozemku na dopravnú sieť     


Pozemok je napojený na miestny verejný rozvod elektrickej energie a na existujúcu 
betónovú komunikáciu cez plánovaný zberný dvor obce. 


 
Stručný popis stavby 


Plánovaná stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami investora.  Ide o výstavbu 
areálovej betónovej spevnenej plochy v rámci stavby kompostárne v obci Dolné Saliby.  
 
Vymedzenie riešeného územia z pohľadu dopravných vzťahov 


Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie 
ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie novonavrhovaného 
súboru na nadradený komunikačný systém a územie priamo súvisiace s vnútornými 
prevádzkovými vzťahmi. Stavba bude umiestnená na  pozemkoch  vhodných z hľadiska polohy 
a veľkosti, aby umožnili prístup pre  zásobovanie a dopravnú obsluhu pozemku.  


Užšie vymedzenie riešeného územia sa viaže priamo na priestor definovaný hranicou 
vlastníckych vzťahov a prispôsobuje sa požiadavkám susedných parciel. Umiestnením 
navrhovanej stavby nebudú dotknuté žiadne doterajšie, ani žiadne predpokladané ochranné 
pásma v zmysle platných STN. Pred začatím prác na inž. sieťach, investor je povinný požiadať 
o vytýčenie jestvujúcich  podzemných inžinierskych  sietí. 


 
 


Návrh dopravno – urbanistického  a inžinierskeho riešenia 
 
Betónová spevnená plocha S1:  
 
Základné ukazovatele 
 
 Východiskom pre návrh dopravno-urbanistického a inžinierskeho riešenia je založená 
komunikačná sieť prechádzajúca záujmovým územím ako aj jej dopravná úroveň. Riešené 
územie sa z pohľadu nadradenej komunikačnej siete kontaktuje s existujúcou betónovou 
komunikáciou cez plánovaný zberný dvor obce, kde je orientovaný vstup a aj výstup.  
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Pripojenie na existujúcu betónovú komunikáciu bude pomocou zarezania betónu existujúcich 
spevnených plôch v areáli. Odvodnenie bude riešené tak aby voda zo miestnej komunikácie 
smerovala na navrhovanú účelovú neverejnú komunikáciu. 


Dispozičné riešenie spevnených plôch je zrejmé z výkresu „ 02 – Koordinačná situácia“. 
Komunikačná plocha bude vybudovaná s povrchom -  CB III.  


Vzhľadom na to, že ide o účelovú neverejnú komunikáciu, ktorá zabezpečuje manipuláciu 
pre potreby investora, nepredpokladá sa zvýšený nápor odbočujúcich vozidiel. Z hľadiska 
organizácie dopravy je vjazd a výjazd priamym pripojením na miestnu komunikáciu cez 
existujúci vjazd do prevádzkového dvora obce. 
Nároky statickej dopravy – vzhľadom na predmet tejto dokumentácie nie sú jej predmetom. 
Potrebný počet parkovacích stojísk pre pozemok bude súčasťou samostatnej dokumentácie.  


 
Konštrukčné riešenie 
Požiadavky na kvalifikovaný návrh konštrukcie  


Konštrukcie so skladbou vrstiev z vybraných cestných stavebných materiálov boli 
navrhnuté a posúdené pomocou kritérií návrhovej metódy. Pretože neboli poskytnuté údaje 
o geologicko-inžinierskom prieskume  sú základné parametre uvažované nasledovne: 


• Minimálna hodnota návrhového modulu pružnosti podložia Edef2= 60 MPa, 
• Tepelný odpor vozovky Rv (m2.K.W-1), ktorý musí spĺňať podmienku 


Rv>Rv,potr., 
• Prevádzková výkonnosť vyjadrená teoretickým množstvom návrhových náprav, 


ktoré môže konštrukcia preniesť bez porušenia Nc (keď max. tiaž nápravy sa 
predpokladá 2.P = 100 kN), pričom je splnená podmienka Nc >Nc,max,  


 
Návrh a posúdenie krytu vozovky je navrhnuté v zmysle STN 73 61 14 na dopravné 


zaťaženie triedy IV-VI na návrhovú rýchlosť 20 km/hod.., kde sa využívajú nasledovné  
predpokladané vstupné údaje: 
  
 Na základe dopravno-inžinierskych predpokladov bol stanovený pre podložie návrhový 
modul pružnosti Edef2= 60  MPa. Zhutnenie pláne v celom rozsahu je navrhnuté v rozpätí  90 
MPa. V realizácii je nevyhnutné  dodržať normové nároky týkajúce sa kontroly miery zhutnenia 
zemín (STN 72 1006). 
 
 Pre potrebný tepelný odpor vozovky boli použité charakteristické údaje: 


 
� periodicita pre návrhovú hodnotu indexu mrazu n=0,15, n=25 
� index mrazu pre danú lokalitu podľa STN 73 61 14 je lm0,15 = 380 
� typ vodného režimu v podloží - difúzny 


 
Navrhuje sa dopravná plocha s dopravným zaťažením IV - VI (STN 73 61 14) – 


účelové komunikácie pre osobné automobily. 
 
 


Konštrukčné usporiadanie je navrhnuté s ohľadom na dopravné zaťaženie nasledovne: 
 
Navrhované základné  údaje o konštrukcii   Konštrukcia   01 
 
Betónová spevnená plocha:  
 
28 číslo 29 Označenie materiálu 30 Hrúbka 


vrstvy (mm) 
31 Názov materiálu 


32 1 33 Betón, STN 73  6123-CB 
III- Cl 0,4 – Dmax. 16 – S3  


34 200 35 Cestný betón CB III 


36 2 37 Zváraná oceľ 38  39 150/150/8 mm 
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40 3 41 ŠD, fr. 0-32 mm, Gc, 200 
mm, STN 73 6126 


42 200 43 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 


44 4 45 ŠD fr. 32-63 mm, Gc: 250 
mm, STN 73 6126  


46 200 47 Zmes Drveného  kameniva  - ŠD 


48 5 49 Upravený terén 50  51 Zhutnenie pláne  min. 60 MPa . V prípade 
potreby stabilizácia cementom 


52 Celková hrúbka (mm) 53 580 54  


 
Požadované vlastnosti použitých materiálov: 


Cestný betón  CB III 
Stvrdnutý betón 


STN 73 6123 
 


Trieda pevnosti v ťahu pri ohybeFfk F 4,0 


Charakt. pevnosť v ťahu za ohybu fcf  –  N/mm
2
 4,0 


Naväčší variačný súčiniteľ pre f cf  (%) 13,5 


Pevnosť v tlaku na zlomkoch trámov f cc (N/mm
2
)  28 


Najmenší počet cyklov pôsobenia vody a rozmrazovacích látok 75 
50 


Najväčší súčiniteľ priestorového rozloženia vzduchových pórov (mm) 0,25 
Najmenší súčiniteľ mrazuvzdornosti po 300 cykloch (%) - 


Pevnosť v tlaku na valcoch (N/mm
2
) 21 


Pevnosť v prostom ťahu na valcoch (Mpa) - 
  


Optimálne podmienky na betónovanie sú pri teplote vzduchu od +5,0  
o
C do + 25,0 


o
C, pri relatívnej 


vlhkosti vzduchu nad 70 % a teplotnom rozdiele najvyššej a najnižšej dennej teploty menšej ako 10 
o
C. V prípade 


vykonávania betonáže pri nižších teplotách ako +5,0 
o
C, resp. vyšších ako +30,0 


o
C je potrebné práce prerušiť, 


prípadne prijať zvláštne opatrenia. 
Rezanie dilatačných škár sa navrhuje v rozpätí 3000- 4000 mm kotúčovou pílou s rezným kotúčom max. 


hrúbky 4,0 mm. Tesniace spojivo musí zodpovedať STN 73 6123. 
 


Štrkodrva STN 72 61 26 
Zhutnenie 60 MPa frakcia 0 – 32 mm 


Najmenej 3 frakcie kameniva, namŕzavosť zmesy priamou skúškou namŕzavosti, najväčšie zrno kameniva je 32 mm. 


 
Štrkopiesok STN 721511 


Zhutnenie 60 MPa frakcia 0 – 63 mm 


Najmenej  3 frakcie kameniva, najväčšie zrno kameniva je 63 mm. 
 


Upravený terén 
Terén zhutniť na 60 MPa, sklon v % podľa projektovej dokumentácie, ak nebolo určené tak 1,0 -  3,0 % 


 
 
Použité materiály na realizáciu  sa navrhujú nasledovné kvalitatívne parametre komponentov : 
 
Kamenivo: 
Skupina  CB krytu Druh kamenivo podľa 


STN EN 13242 
Najmenšia tr. Kameniva 
Podľa STN EN 13242 


Ďalšie požiadavky 


CB/III DK, ŠP B P = max. 0,5 % 
P = obsah častíc voľnej sľudy podľa STN 72 11 83 
Pri ŠP musia byť spnené nasledovné podmienky: 


c) množstvo odplaviteľných častíc b = max. 3,0 % 
d) mrazuvzdornosť podielu 4 – 8 Qmin = max. 4,0 % 


Cement: 
Navrhuje sa použiť  portlanský cement 42,5, ktorý musí spĺňat požiadavky podľa STN EN 166-1 až 7 a STN EN 196-21. Okrem 


uvedeného musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
- Strata žíhaním nesmie prekročiť v čase expedície 3,0 % hmotnosti cementu, 
- Obsah oxidu horečnatého (MgO) v použitom kremičitanovom slinku nesmie prekročiť  5,0 % hmotnosti slinku, 
- Obsah trikaleiumaluminátu (C3A)nesmie byť vyšší ako 8,0 % hmotnosti, 
- Kyselinou nerozložiteľný podiel v cemente nesmie byť väčší ako 1,5 % hmotnosti cementu, 
- Merný povrch cementu musí byť v rozmedzí od 225 m2/kg do 350 m2/kg s tým, že odchylka v jednotlivých dodávkach 


nesmie byť väčšia ako 20 m2/kg, 
- Obsah oxidu sírového nesmie byť väčší ako 3,5 % hmotnosti cementu, 
- Začiatok tuhnutia nesmie byť skôr ako o 90 minút, 
- Doba skončenia tuhnutia  musí byť skončená do 12 hodín, 
- Obvodová rozťažnosť nesmie prekročiť 0,6 mm. 


 
Postup pri odbere a úprave vzoriek stanovuje STN EN 196-5. Pri realizácii a pokládke 


jednovrstvového betónu musia byť dodržané požiadavky na úpravu podkladu, kladenia, 
prevádzku finišera, výroby betónu a jeho dopravy stanovené  v STN 73 6123.  
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Pripojenie na miestnu komunikáciu bude pomocou zarezania a s využitím cestného 
obrubníka. Odvodnenie bude riešené tak aby voda z miestnej komunikácie smerovala na 
navrhované pripojenie s jej následným odvedením pomocou do terénu.  
 
VÝŠKOVÉ A SMEROVÉ VEDENIE 
 
 Výškové a smerové riešenie kopíruje pôvodný terén a terén a vyplýva z urbanistického 
usporiadania pozemku.  Výškové vedenie objektu vychádza z  existujúcej konfigurácie terénu. 
Priečny sklon pripojenia a spevnenej plochy je 1,5 resp 2 %. Pozdĺžny sklon je odvodený od 
konfigurácie terénu. 
 
ODVODNENIE 
 
 Odvodnenie je riešené otvoreným jednostranným systémom vyspádovania do terénu 
pomocou základného priečneho sklonu 1,5 - 2 %. Odvodnenie pláne sa navrhuje priečnym 
sklonom 1,5 - 2 %. 
 
 Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
pomocou zvislého dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi 
nimi musia spĺňať predpísané rozmery. Všeobecne platí, že dopravná značka musí byť osadená 
svojou hranou min. 0,5 m od okraja komunikácie. Výška spodného okraja značky sa navrhuje  
2,2 m od úrovne komunikácie. Natočenie značky na os komunikácie  5,0 %. U dopravnej značky 
C 6a sa navrhuje spodná hrana 0,6 m nad úrovňou ostrovčeka. 
 
  Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek vydané príslušným 
cestným správnym orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody 
stavebných výrobkov v zmysle platných právnych predpisov platných v SR. Obdobné zásady 
platia aj pri použití prenosného dopravného značenia počas výstavby. 
  
 Ihneď po ukončení prác tieto dopravné značky dodávateľ prác odstráni a o tejto 
skutočnosti bude informovať  príslušný dopravný inšpektorát PZ SR a cestný správny orgán. 
 
 Dĺžky a časové intervaly jednotlivých etáp pri výstavbe pripojenia a samotného 
objektu stanoví dodávateľ prác s investorom. Umiestnenie dopravných značiek je potrebné 
oznámiť na príslušný dopravný inšpektorát PZ SR minimálne 3 dni pred začatím  ich 
osadzovania. 
 


Plánovaný zámer obce nebude mať žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky 
životného ptostredia. Spevnené plochy budú opatrené izoláciou, špeciálnym náterom 
SIKKATON proti pôsobeniu škodlivých látok. Areál bude slúžiť výlučne len pre spracovanie 
biologického odpadu. 


Plánovaný areál sa nachádza vo vzialenosti 71,22 m od brehovej čiary vodného 
toku Salibský Dudváh, mimo ochranného pásma. 


 
V súvislosti s prevádzkovaním predmetnej stavby budú produkované odpadové 


vody bez nebezpečných látok v nasledovnom rozsahu: 
 
Odvodnenie – spevnené plochy  


 Dažďové vody zo spevnených komunikačných plôch budú odvádzané do navrhovaného 
rozsiahleho zeleného vsakovacieho pásu po obvode areálu – likvidácia vsakovaním nepriamo 
do podložia (vyspádovaním spevnených plôch). Manipuláciou s ropnými latkami sa 
neuvažuje, nepredpokladá sa. Jedná sa o bežné obslužné a komunikačné plochy bez 
rizika znečistenia krytu s ropnými látkami. Spevnené plochy budú opatrené izoláciou, 
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špeciálnym náterom SIKKATON proti pôsobeniu prípadného drobného úniku škodlivých 
látok (úkapy a pod.). Pre manipuláciu a nakladanie zeleného odpadu bude slúžiť čelný 
nakladač. V rámci kompostárne sa uvažuje s nasledovnými mechanizmami: rezací a miešací 
stroj pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a prekopávač kompostu. Pre 
zachytávanie prípadných drobných úkapov z vozidiel počas manipulácie bude slúžiť absorbčný 
materiál (perlit, vapex a pod.), ktorý bude k dispozícii pre obsluhujúci personál areálu. 
 Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané na okolitý nespevnený terén 
tak, aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností, resp. tretích osôb. 


 Stavba svojou charakteristikou patrí do oblasti stavieb zlepšujúcich životnú úroveň 
obyvateľstva. Počas výstavby nedôjde k výraznému narušeniu životného prostredia. Dôjde 
k zvýšenej hlučnosti na úroveň, ktorá je bežná pri stavebnej činnosti. V prípade suchých dní 
môže dôjsť k zvýšenej prašnosti, čo sa dá eliminovať kropením ciest vodou. 
  Počas realizácie zemných prác musia byť uskutočnené všetky bezpečnostné 
opatrenia BOZP a PO. Výkop musí byť opatrený zábranami, v noci podľa potreby osvetlený. Po 
hrubom výkope treba odstrániť všetky nerovnosti dna ryhy a upraviť dno do predpísaného 
sklonu. Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách.  
 Prebytočná zemina sa dočasne uskladní na stavenisku, ktorá sa použije na finálne 
terénne úpravy nespevnených plôch. 


Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. 
Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. 
V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne 
ručne, bez mechanizmov. 
 
 


Hydrotechnické výpočty - podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006 
 
 1. Výpočet množstva dažďových  vôd  
  1.1 Dažďové vody spevnených plôch SO 01 Betónová spevnená plocha : QOV,D1 


 
Odvodnená plocha : 616,04 m2  


OOV,D =  y.S.qS  
QOV,D = 0,9 x 0,061604 x 192 
QOV,D = 10,65  l/s 


Do okolitých zelených plôch budú odvádzané zrážkové vody zo spevnených plôch v celkovom 
množstve 10,65 l/s. 
 


 


SO 03 - Oplotenie 


 Na južnej strane areálu sa vybuduje nové betónové bariérové oplotenie do výšky od 


upraveného terénu cca 2,0 m celkovej dĺžky 24,86 m.  


Na severnej a východnej strane areálu je navrhnuté oplotenie zo zváraných drôtených 


panelov do výšky od upraveného terénu cca 2,0 m celkovej dĺžky 48,68m s dvojkrídlovou 


kovovou bránou s priechodnou šírkou bránou 4,0 m, nominálna výška 2,0m. 


Na západnej strane areálu je plánované oplotenie zo zváraných drôtených panelov do 


výšky od upraveného terénu cca 2,0 m celkovej dĺžky 28,90m s dvojkrídlovou kovovou bránou s 
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priechodnou šírkou bránou 4,0 m, nominálna výška 2,0m, ktoré sa vybuduje v rámci 


plánovaného zberného dvora obce /nie je predmetom tejto PD/. 


 


 


4.ZÁVER 


 Predmetná projektová dokumentácia rieši výstavbu kompostárne v obci Dolné Saliby.  


Stavba podlieha k stavebnému konaniu, t.j. investor je povinný požiadať príslušný stavebný 


úrad o vydanie stavebného povolenia. 


  


 































SO 01 - Betónová spevnená ploch

		ZADANIE

		Stavba: 				Kompostáreň - Dolné Saliby

		Objekt: 				SO 01 - Betónová spevnená plocha						Dátum: 

												JKSO: 



		P.Č.		KCN		Kód položky		Skrátený popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8





						HSV		Práce a dodávky HSV

						1		Zemné práce

		1		001		111101102		Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2		m2		768.540

		2		001		121101112		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3		m3		92.406

		3		001		122202202		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3		m3		246.416

		4		001		122202209		Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		82.138

		5		001		162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3		246.416

		6		001		162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m		m3		246.416

		7		001		167101102		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		m3		246.416

		8		001		171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		m3		246.416

		9		001		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		t		369.624

		10		231		180401211		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		152.500

		11		005		0057211200		Trávové semeno - parková zmes		kg		4.365

		12		001		181101101		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia		m2		152.500

		13		001		181301104		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.250 mm		m2		369.624

		14		231		184201111		Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m		ks		17.000

		15		026		0265530600		Lipa - Tilia cordata,strom obv. 6 - 8 cm		ks		17.000

						2		Zakladanie

		16		001		215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		m2		616.040

		17		011		273351215		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce		m2		21.830

		18		011		273351216		Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce		m2		21.830

						5		Komunikácie

		19		221		564861111		Podklad zo štrkodrviny 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm		m2		616.040

		20		221		564861112		Podklad zo štrkodrviny 32 - 63 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm		m2		616.040

		21		221		569251111		Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm		m2		109.151

		22		221		581131115		Kryt cementobetónový cestných komunikácií betón CB III, hr.200 mm		m2		616.040

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie

		23		221		919716111		Oceľová výstuž cementobet. krytu  zo zvar. sietí KARI 150 x 150 x 8 mm		t		3.990

		24		221		919723111		Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte pozdľžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm		m		246.416

		25		221		919726221		Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložením gumenej vložky, pozdĺžne		m		246.416

		26		272		2728402000		Polyetylénový kruhový profil s uzavretými pórmi 4mm		m		248.880

		27		211		931994142		Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2		m		246.416

						99		Presun hmôt HSV

		28		221		998226011		Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu		t		801.204



						PSV		Práce a dodávky PSV

						711		Izolácie proti vode a vlhkosti

		29		711		711472052.1		Krycia plachta  80m x 6m		m2		1.000



								Celkom
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SO 02 - Vnútroareálové osvetlen

		ZADANIE

		Stavba: 				Kompostáreň - Dolné Saliby

		Objekt: 				SO 02 - Vnútroareálové osvetlenie						Dátum: 

												JKSO: 



		P.Č.		KCN		Kód položky		Skrátený popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8





						HSV		Práce a dodávky HSV

						2		Zakladanie

		1		011		275313821		Betónovanie základových pätiek, betón prostý 		m3		2.000

		2		589		5893281500		Betón C 16/20, z cementu síranovzdorného, frakcia  do 22mm spracovateľnosť  60-100mm		m3		2.020

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie

		3		003		949942101		Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m		hod		1.000



						M		Práce a dodávky M

						21-M		Elektromontáže

		4		921		210100001		Ukončenie kábla CYKY 3C x 2,5		ks		4.000

		5		921		210100001.1		Ukončenie kábla NAYY 4 x 16		ks		4.000

		6		921		210101002		Trubka dvojplášťová KOPOFLEX		m		6.000

		7		341		3411300100		Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09040 FA		m		6.000

		8		921		210202001		Montáž LED svietidla na konzolu vrátane zapojenia		ks		2.000

		9		348		3480144100		Svietidlo LED typ : MF280 , 280W , IP66, 230V , 28 000 lum		ks		2.000

		10		921		210202003		Osvetlovací stožiar - oceľový do dĺžky 8 m		ks		2.000

		11		348		3480145200		Stožiar STK 76/80/3 zinkový		ks		2.000

		12		921		210202004		Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 15 kg		ks		2.000

		13		348		3480145900		Konzola K 1000-D		ks		2.000

		14		921		210202005		Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh		ks		2.000

		15		348		3480144300		Svorkovnica ROSA TB1		ks		2.000

		16		921		210220002		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm 		m		60.000

		17		156		1561523500		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm		kg		36.960

		18		354		3540406800		Uzemňovacia svorka SP1		ks		2.000

		19		921		210800105		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 1,5		m		18.000

		20		341		3410105000		Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5		m		18.000

		21		921		210900002		Vodič hliníkový silový , uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16		m		64.000

		22		341		3410705700		NAYY 4x16 RE Kábel pre pevné uloženie , hliníkový 		m		64.000

						46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach

		23		946		460050003		Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3		ks		2.000

		24		946		460200153		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3		m		64.000

		25		946		460420351		Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm		m		64.000

		26		583		5833110300		Kamenivo ťažené drobné 0-1 B		t		1.120

		27		596		5961001200		Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1		ks		198.000

		28		946		460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm		m		64.000

		29		283		2830002000		Fólia červená v m		m		64.000

		30		946		460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3		m		64.000

		31		946		460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny		m2		22.423
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SO 03 - Oplotenie

		ZADANIE

		Stavba: 				Kompostáreň - Dolné Saliby

		Objekt: 				SO 03 - Oplotenie						Dátum: 

												JKSO: 



		P.Č.		KCN		Kód položky		Skrátený popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8





						HSV		Práce a dodávky HSV

						1		Zemné práce

		1		001		130201001		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 		m3		7.734

		2		001		130201001.1		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - pletivové oplotenie		m3		1.760

		3		001		162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3		9.494

		4		232		181006113		Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m		m2		63.293

						2		Zakladanie

		5		002		271571111		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku		m3		0.876

						3		Zvislé a kompletné konštrukcie

		6		015		338121125		Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.25 m3		ks		29.000

		7		592		5923113000		Stĺpik plotový železobetónový H 150 x 150 x 2800 mm		ks		29.000

		8		015		338171121.1		Montáž pohrabovej dosky		ks		10.000

		9		592		5923307600.1		Betónová pohrabová doska 250 x 50 x 2000 mm		ks		10.000

		10		015		348121121		Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 500x50x2000 mm		ks		125.000

		11		592		5923307600		Doska plotová železobetónová doska 500 x 50 x 2000 mm		ks		125.000

		12		015		338171112		Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,50m so zabetónovaním		ks		13.000

		13		313		3133106200		Stĺpik NEX 48 mm (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli  2,50m + príchytka k plotovým panelom Classic		ks		11.000

		14		313		3133106200.2		Podpera NEX 38 mm (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli  2,50m 		ks		2.000

		15		313		3133106200.3		Držiak pohrabovej dosky		ks		11.000

						99		Presun hmôt HSV

		16		011		998011001		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m		t		54.780



						PSV		Práce a dodávky PSV

						767		Konštrukcie doplnkové kovové

		17		767		767911130		Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m		m		24.860

		18		313		3133100800		Poplastované pletivo výška 1800 mm oko 55 x 55 mm , 25 m		ks		1.000

		19		767		767920240		Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2		ks		1.000

		20		553		5534461000		Brána dvojkrídlová zelená IDEAL š. 4000 x v. 2000 mm		ks		1.000

		21		767		998767101		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		t		0.200
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