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A – Sprievodná správa 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

Názov stavby:   Brvnište – Jednostranný chodník v obci – Novostavba 

Miesto stavby:   Brvnište 

Okres:    Považská Bystrica 

Kraj:    Trenčiansky 

Katastrálne územie:  Brvnište 

Druh stavby:   Novostavba 

Parcelné číslo:  554; 1545 

Investor:      Obec Brvnište, Brvnište č.390, 018 12 Brvnište 

Objednávateľ/zadávateľ: Investor   

Užívateľ stavby:   Investor 

Dodávateľ stavby:   Bude určený investorom 

Vypracoval:   Ing. Rastislav Košuda, Dukelská 980/26-7,  

017 01 Pov. Bystrica; tel. 0908 761 190 

Zodpovedný projektant: Ing. Ján Hronec, PRO ROADS s.r.o., Moskovská 25,  

    974 04 Banská Bystrica; tel. 0907 724 014 

 

2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

Výstavba chodníka pre peších je vyvolaná potrebou zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov 

v riešenej časti obce s ustálenou individuálnou výstavbou rodinných domov. 

Nultý variant – jestvujúci stav:  

V súčasnosti sa chodci pohybujú v krajnici cesty III/1978, ktorá tvorí hlavnú dopravnú trasu 

prechádzajúcu obcou. Z komunikácie sú priamo napojené pozemky rodinných domov 

prostredníctvom vstupov so spevnenými plochami. Odvodnenie je riešené cez nespevnenú 

zelenú krajnicu do zemnej priekopy spevnenej betónovými kockami. 

 Navrhované riešenie: 

Projektová dokumentácia navrhuje novostavbu chodníkov, vrátane nových vstupov na 

pozemky RD a dažďovej kanalizácie, ktorá nahradí jestvujúce priepusty a spevnenú priekopu. 

 

Objektová skladba: 

SO1 – novostavba chodníka pre peších v krajnici komunikácie 

SO2 – novostavba chodníka a rekonštrukcia vjazdov na pozemky RD 

SO3 – dažďová kanalizácia chodníka 

 

Objekty SO1 a SO2 budú tvoriť jeden ucelený úsek chodníka, ktorý po ukončení 

stavebných prác zvýši bezpečnosť chodcov v rámci riešeného územia v obci. Chodník je 

rozdelený na dva stavebné objekty, SO1 a SO2 križovatkou cesty III/1978 a miestnej 

komunikácie. Objekt SO1 je riešený v úseku medzi dvoma križovatkami cesty III/1978 

s miestnymi komunikáciami. Chodník je v tomto úseku s priamou niveletou, bez prerušenia 

vjazdmi na pozemky RD. Chodník je z vzhľadom na majetko-právne a šírkové pomery v území 

navrhovaný šírky 1,5 m. Objekt SO2 je vedený medzi dvoma križovatkami miestnych 

komunikácií a zahŕňa novostavbu chodníka pre peších v šírke 1,5 m a 2,0 m a rekonštrukciu 

vstupov na pozemky RD. Vstupy na pozemky RD sú jestvujúce, nakoľko sa jedná 

o stabilizovanú zástavbu RD, nie je možné meniť výškové osadenie vjazdov a spevnených 

plôch na pozemku. Chodník pre peších preto v plnom rozsahu rešpektuje jestvujúce vjazdy 

tak, aby sa zabezpečil maximálny komfort a bezpečnosť chodcov, ako aj možnosť prístupu na 

pozemky. 



Celkovo bude realizovaných 10 vjazdov na pozemky a jeden vstup pre peších, jeden vjazd 

bude stavebnými úpravami nedotknutý. 

 V súčasnosti je odvodnenie cesty III/1978 zabezpečené cez nespevnenú zelenú 

krajnicu do spevnenej priekopy vedľa cesty. Táto priekopa bude zasypaná a nahradená novou 

dažďovou kanalizáciou vedenou v trase priekopy. Uličné vpusty sú navrhované ako 

obrubníkové, výšky 150 mm v rámci chodníka pre chodcov. 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 

Výškopisné a polohopisné zameranie riešeného územia 

Požiadavky investora 

Kópia z katastrálnej mapy zo dňa 16.04.2018 

 

4. Členenie stavby na stavebné objekty 

Inžinierske objekty E2.4 – Komunikácia a E2.5 Dažďová kanalizácia 

 

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

Realizácia výstavby chodníka pre peších v obcinemá časové väzby na okolitú výstavbu. 

Chodník bude realizovaný v stabilizovanom území s jestvujúcou zástavbou. Pre potreby 

výstavby je nutné vyriešenie vstupov na súkromné pozemky po dobu výstavby chodníka – 

informovanie dotknutých vlastníkov o obmedzených podmienkach vstupu na pozemky. 

 

6. Predpokladaný začiatok a koniec výstavby 

Začiatok a koniec výstavby určí investor po dohode s dodávateľom stavby na základe 

vydania stavebného povolenia. 

 

7. Údaje o odovzdaní stavby do užívania a prípadnej etapizácii 

Výstavbu chodníkov a dažďovej kanalizácie je možné realizovať v dvoch etapách, 

samostatne objekt SO1 a SO2. PD vzhľadom na dĺžku chodníkov v jednotlivých stavebných 

objektoch nepredpokladá predčasné prevádzkovanie jednotlivých častí stavby počas 

výstavby.  

Stavebné práce budú realizované počas pracovných dní, počas dní pracovného pokoja 

je možné realizovať len stavebné práce len po dohode investora a realizátora stavby. 

 

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici máj 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B – Súhrnná technická správa 
 

Tento projekt je vyhotovený pre účely stavebného konania. 

Projektová dokumentácia rešpektuje a je v súlade so všetkými platnými slovenskými 

technickými normami. 

 

1. Charakteristika územia stavby – jestvujúci stav 

Pozemky, na ktorýchsú navrhované objekty SO1 a SO2 chodníkov sú situované 

v intraviláne obce Brvnište, v stabilizovanom zastavanom území, v krajnici komunikácie. Cesta 

III/1978, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníkov je hlavnou dopravnou trasou v obci 

a širšom okolí. Chodníky sú navrhované v ľavej krajnici komunikácie v smere Brvnište – 

Papradno. V predmetnom území sa v mieste navrhovanej výstavby nachádza spevnená 

zemná priekopa, ktorá cez nespevnenú zelenú krajnicu odvodňuje cestu III. triedy. V mieste 

začiatku výstavby chodníka SO1 sa priekopa napája na zatrubnenú časť priekopy – dažďovú 

kanalizáciu, ktorá odvádza dažďové vody z priekopy do vodného recipientu – potoka 

Papradnianka. Na konci chodníka SO1, v mieste križovatky cesty III.triedy s miestnou 

komunikáciou sa do spevnenej priekopy napája priepust tvoriaci dažďovú kanalizáciu 

komunikácie. Priepustkončí v mieste začiatku chodníka SO2. V trase chodníka SO2 sa 

nachádza celkovo 12 vstupov na pozemky, ktoré prechádzajú cez priekopu. V mieste vstupov 

je priekopa nahradená rúrovými priepustmi. Vstupy na pozemky sú s rôznou konštrukčnou 

hrúbkou, skladbou a krytom. Vstupy na pozemky sú jestvujúce, v pevne daných sklonoch. 

Jedná sa o stabilizované územie s jestvujúcou výstavbou, ktorú nie je možné meniť. Výšky 

spevnených plôch na súkromných pozemkoch je nutné rešpektovať a zabezpečiť vstup 

automobilov na tieto pozemky. 

Komunikácia III/1978 je bez pevných okrajov – nie je ohraničená obrubníkmi, len 

nespevnenou zelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. 

 

2. Vykonané prieskumy 

K návrhu konštrukcií nebol poskytnutý inžiniersko-geologický prieskum z danej lokality.  

Pri projekčných prácach sa uvažovalo s vhodnými základovými pomermi. 

 

3. Údaje o použitých podkladoch 

- Výškopisné a polohopisné zameranie riešeného územia 

- Požiadavky investora 

- Kópia z katastrálnej mapy zo dňa 16.04.2018 

 

4. Urbanistické, stavebno-technické a konštrukčné riešenie 

 

4.1 Odôvodnenie stavby 

Požiadavka na vybudovanie chodníkov vznikla na základe potreby zabezpečiť 

bezpečný pohyb chodcov v riešenom území obce. V súčasnosti je v riešenom úseku cesta 

III/1978 bez chodníkov a chodci sa pohybujú po jej nespevnenej krajnici a po vozovke 

komunikácie, čo je z hľadiska bezpečnosti chodcov, ako aj plynulosti a bezpečnosti cestnej 

premávky nevyhovujúce. PD rieši návrh chodníka pre chodcov v nespevnenej zelenej časti 

krajnice a spevnenej priekopy tejto komunikácie, pričom sa nemení šírkové usporiadanie 

komunikácie. 

 

4.2 Konštrukčné riešenie 

Novostavba chodníkov bude rozdelená na dva stavené objekty: 



SO1 – chodník vedený medzi dvoma križovatkami cesty III/1978 s miestnymi komunikáciami. 

Chodník bude vedený v nespevnenej časti zelenej krajnice a v mieste jestvujúcej spevnenej 

zemnej priekopy. 

SO2 – chodník vedený medzi križovatkou cesty III/1978 a miestnou komunikáciou a vjazdom 

na pozemok na parcele 527. 

 

Pred zahájením stavebných prác je nutné realizovať búracie práce. 

Búracie práce pre objekt SO1 budú pozostávať z vybúrania jestvujúcej spevnenej 

priekopy, zelenej krajnice a zrezania kraja asfaltovej komunikácie. 

Búracie práce pre objekt SO2 budú pozostávať z vybúrania jestvujúcej spevnenej 

priekopy, zelenej krajnice a zrezania kraja asfaltovej komunikácie. V rámci objektu SO2 budú 

vybúrané aj jestvujúce vjazdy na pozemky s rôznymi druhmi krytov, vrátane rúrových 

priepustov pod týmito vjazdmi. 

Chodníky sú vzhľadom na jestvujúce šírkové pomery v území navrhované 

v premenlivej šírke, kde min. šírka chodníka v úseku SO2 je navrhovaná 1,56 m. Úsek SO1 je 

riešený v celej dĺžke v šírke 1,5 m. Šírkové usporiadanie chodníkov je dané krajom asfaltovej 

vozovky a jestvujúcimi oploteniami súkromných parciel, resp. v úseku SO1 terénnymi 

danosťami územia a majetkovými pomermi. 

Od vozovky sú navrhované chodníky oddelené cestnými betónovými obrubníkmi so 

skosením, osadenými 150 mm nad hornú hranu vozovky. Od zelene a oplotení na strane 

súkromných pozemkov sú chodníky oddelené parkovými betónovými obrubníkmi. V mieste 

vjazdov na pozemky sú chodníky znížené na úroveň 80 mm nad priľahlý kryt komunikácie. 

Zníženie je riešené pomocou nábehových obrubníkov. Všetky navrhované spevnené plochy 

sú riešené s krytom z betónovej zámkovej dlažby. 

Odvodnenie chodníkov je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom na jestvujúcu 

komunikáciu a následne do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Navrhovaná dažďová 

kanalizácia sa zaústi do jestvujúcej dažďovej kanalizácie na začiatku úseku SO1. Uličné 

vpusty na novej dažďovej kanalizácii sú riešené ako obrubníkové. Dažďová kanalizácia 

preberie funkciu spevnenej priekopy, v trase ktorej je navrhované vybudovanie chodníkov. 

Jestvujúca cesta III. triedy bude odvodnená cez obrubníkové vpusty do novej dažďovej 

kanalizácie. 

 Úsek SO1 je navrhovaný v celkovej dĺžke 54,36 m, so šírkou 1,5 m. V mieste napojenia 

na miestne komunikácie bude chodník riešený bezbariérovou úpravou – znížením obrubníkov 

na úroveň 20 mm nad krytom vozovky. 

  Úsek SO2 je navrhovaný v celkovej dĺžke 157,76 m, so šírkou 2,0 m, staníčení 0,000 

00 –0,015 97, vzhľadom na majetkoprávne pomery a skutkový stav jestvujúcich stavieb, so 

šírkou 1,56 m. V mieste napojenia na miestne komunikácie bude chodník riešený 

bezbariérovou úpravou – znížením obrubníkov na úroveň 20 mm nad krytom vozovky. 

Chodník v priečnom smere pretína celkovo 11 vstupov na pozemky RD. Z toho 10 bude 

stavebnými prácami dotknutých. Dotknuté vjazdy sa vybúrajú a urobia sa nové vjazdy na 

pozemky. Chodník sa v mieste vjazdov výškovo prispôsobí tak, aby bol zabezpečený vstup 

automobilov na skromné pozemky. V mieste vstupov sa priečny sklon chodníka prispôsobí 

potrebám vstupov na pozemky. Chodníky mimo vstupy sú navrhované s priečnym sklonom 

2,0% smerom k miestnej komunikácii. Pozdĺžny sklon chodníkov bude kopírovať pozdĺžny 

sklon nivelety cesty III. triedy. 

 

 

 

 



Zloženie konštrukčných vrstiev vozovky: 

 

konštrukcia chodníka 

- Betónová dlažba    80 mm 

- Drvené kamenivo fr.4-8 mm    40 mm 

- Drvené kamenivo fr.8-16 mm    200 mm 

- spolu        Ep,n=30 MPa           320 mm 

 

konštrukcia chodníka v mieste vjazdov na pozemky 

- Betónová dlažba       80 mm  

- Drvené kamenivo fr.2-5 mm     40 mm  

- Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 22 G1 120 mm 

     CEM II/B-S; 32,5 R 

- Štrkodrvina 0-63  ŠD 45 GB               150 mm  

- spolu   Ep,n=45 MPa    390 mm 

 

Bilancia plôch SO1: 

- plocha chodníka celkom69,25 m² 

 Betónová dlažba –                                     66,25 m² 

 Betónová dlažba s varovným povrchom –   3,00 m² 

-   dĺžka obrubníkov cestných    58,42 m 

-   dĺžka obrubníkov parkových    57,91 m 

-   doasfaltovanie medzi obrubníkom a krytom komunikácie –7,75 m² 

  

Bilancia plôch SO2: 

- plocha chodníka celkom         310,77 m² 

 Betónová dlažba chodník –                      260,90 m² 

Betónová dlažba vstupy na pozemky –     47,32 m² 

 Betónová dlažba s varovným povrchom –   2,55 m² 

-   dĺžka obrubníkov cestných    98,70 m 

-   dĺžka obrubníkov parkových  166,55 m 

-   dĺžka obrubníkov nájazdových    57,50 m 

-   doasfaltovanie medzi obrubníkom a krytom komunikácie – 22,50 m² 

 

15. Vplyv na životné prostredie 

Vybudovanie chodníkov a dažďovej kanalizácie nebude mať negatívne vplyvy na 

životné prostredie, s výnimkou dočasného zhoršenia prostredia vplyvom vibrácií, hluku 

a prašnosti počas výstavby, nakoľko sa jedná o rozšírenie jestvujúcich komunikačných plôch 

v rámci stabilizovaného obývaného územia. Zdrojom negatívnych vplyvov na životné 

prostredie je stavenisko, ktoré sa považuje za líniový zdroj dočasného charakteru, 

klasifikovaný ako dočasný, krátkodobý, s rôznou intenzitou pôsobenia. Tieto negatívne vplyvy 

budú minimalizované organizáciou výstavby, ako aj rozsahom nasadenia stavebnej 

mechanizácie a dĺžky ich činnosti. Vzhľadom na povahu stavby sa jedná o novostavbu 

komunikácie pre peších a rekonštrukciu jestvujúcich spevnených plôch v stabilizovanom 

území, kde je jestvujúca individuálna bytová výstavba rodinných domov. V štandardných 

prevádzkových podmienkach sa nepredpokladá kontaminácia ani nepriaznivý vplyv na vodný 

režim a kvalitu povrchových a podzemných vôd. V rámci zabezpečenia bezpečnosti 

staveniska vzhľadom na životné prostredie je nutné pravidelne kontrolovať technický stav 

strojov a zariadení, parkovať ich na spevnených plochách, používať záchytné vaničky pod 



zaparkovanými mechanizmami a údržbu a tankovanie vozidiel vykonávať mimo staveniska na 

zabezpečených plochách. 

 

15.1 Nakladanie s odpadmi 

Počas výstavby chodníkov sa predpokladá vznik odpadov zo stavebných činností 

a zemných prác. S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby a prevádzky komunikácie pre peších 

bude nakladané v súlade s platnými normami a právnymi predpismi.Nakladanie s odpadmi sa 

musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje 

predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich množstvo a vzniknuté odpady zhodnocovať 

recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov je možné len spôsobmi určenými 

platnou právnou úpravou tak, aby tieto neohrozovali zdravie ľudí a nepoškodzovali životné 

prostredie. Zneškodňovanie odpadov je možné len v prípade, ak nie je možné ich opätovné 

zhodnotenie a vhodnejší spôsob nakladania s odpadom.Počas prác je potrebné zabrániť 

vzniku čiernych skládok odpadov a nežiaducemu kontaminovaniu životného prostredia 

predovšetkým v blízkosti vodných tokov a vodných plôch. 

 

Počas výstavby 

V priebehu realizácie stavebných prác budú vznikať rôzne druhy odpadov. Spôsob 

nakladania s odpadmi musí byť v súlade s platnou právnou úpravou. 

V zmysle platnej právnej úpravy je pôvodca odpadov povinný zabezpečiť nasledovné: 

- Viesť a uchovávať evidenciu odpadov o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich 

uskladnení, využití alebo zneškodnení. 

- Zhromažďovať a separovať odpady na mieste na tento účel určenom a to tak, aby nedošlo 

k ich nežiaducemu miešaniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu. 

- Dodržať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi 

a túto predložiť príslušnému orgánu štátnej správy 

- Vzniknuté odpady v maximálnej možnej miere recyklovať a opätovne použiť vo vlastnej 

činnosti, ak je to možné, resp. zabezpečiť zhodnotenie odpadov v iných organizáciách 

- Zabezpečiť zneškodnenie odpadov, ktoré nie je možné recyklovať a opätovne použiť, 

podľa platnej legislatívy 

 

Počas realizácie sa predpokladá vznik odpadov zaradených v zmysle platnej legislatívy 

Katalógu odpadov nasledovne: 

Poznámka: Odpady sú predpokladané, v priebehu stavebných prác nemusí vzniknúť celý 

predpokladaný rozsah druhov odpadov, najmä nebezpečných (obaly z chemických 

prípravkov, lakov a farieb) 

 

Tab.1 – kategorizácia odpadov podľa Katalógu odpadov 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu Kategória 

Predpoklad. 

spôsob 

zhodnotenia / 

zneškodnenia 

17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika 

17 01 01 Betón O R5 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obklad. materiálu 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
O D1 

17 02 Drevo, sklo a plasty 

17 02 01 Drevo O R1 

17 02 03 Plasty O R4 



17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O R5 a D1 

17 04 Kovy vrátane ich zliatin 

17 04 05 Železo a oceľ O R4 

17 04 07 Zmiešané kovy O R4 

17 05 
Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo 

a materiál z bagrovísk 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O R5 a D1 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O R5 a D1 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O D1 

15 01 Obaly vrátane odpad. Obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O R5 

15 01 02 Obaly z plastov O R5 

15 01 03 Obaly z dreva O R5 

15 01 06 Zmiešané obaly O R5 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami 
N * 

15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na 

čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené  

v 15 02 02 

O D1 

* - osoba oprávnená na zneškodňovanie nebezpečného odpadu daného druhu 

R5 a D1 – odpady z týchto kategórií budú v maximálnej možnej miere recyklované a opätovne 

použité. Odpady, ktoré nebude možné recyklovať a opätovne použiť budú uložené na určenej 

skládke. 

 

Spôsob nakladania s odpadmi: 

Odpady zaradené do kategórie „O“ – ostatné budú uložené v nádobách na to určených 

(kontajnery, smetné nádoby a pod.) vhodne rozmiestnených na stavenisku. Tieto budú pv 

pravidelných intervaloch vyprázdňované. 

Odpady zaradené do kategórie „N“ – nebezpečné budú skladované v samostatných 

uzavretých nádobách určených na daný účel. Nádoby budú osadené v krytom stojisku 

s pevnou podlahou a zabezpečené proti vniknutiu a uniknutiu vody a iných látok. Odpady budú 

zneškodnené firmou oprávnenou nakladať s týmto druhom odpadov. 

Pôvodca odpadov môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie odpadov buď 

samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu, 

recykláciu a zneškodnenie odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými 

orgánmi štátnej správy.Všetky odpady musia byť zhodnotené alebo zneškodnené 

v zariadeniach s platnými povoleniami vydanými príslušnými orgánmi štátnej 

správy.Recykláciu, opätovné použitie a zneškodňovanie odpadov zo stavebných prác, 

zabezpečí na základe zmluvy, zhotoviteľ stavebných prác, pričom doklad o zneškodnení 

odpadov odovzdá investorovi – objednávateľovi najneskôr pri kolaudačnom konaní. 

Komunálny odpad vyprodukovaný pracovníkmi stavby bude zneškodnený zmluvným 

partnerom, ktorý zabezpečuje jeho odvoz a zneškodnenie v rámci obce. Odpad vzniknutý pri 

stavených prácach bude v maximálnej možnej miere separovaný a recyklovaný priamo na 

stavbe podľa možností realizátora stavby, resp. bude odovzdaný na recykláciu a druhotné 



využitie organizácii s platným poverením. Biologicky rozložiteľný odpad bude využitý ako 

surovina pre kompost, resp. bude uložený na skládku na to určenú.  

Výkopová zemina z terénnych prác počas výstavby chodníkov bude pred jej ďalším 

využitím skontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok. Ak sa táto nepreukáže, bude 

zemina použitá na násypy a terénne úpravy. Nevyužitá časť zeminy bude uložená na riadenú 

skládku. Vhodnosť zeminy na použitie v násypoch cestnej komunikácie je nutné overiť 

prizvaním geológa! 

 

Počas prevádzky 

Realizáciou stavebných prác sa vybuduje nový chodník v obci a zrekonštruujú sa 

jestvujúce vstupy na pozemky RD. Chodník bude slúžiť na zvýšenie bezpečnosti pohybu 

chodcov, ako aj cestnej premávky v riešenom území stabilizovanej IBV. Samotná výstavba 

chodníkov nebude mať vplyv na produkciu odpadu v danej lokalite, keďže jej využitie je 

podmienené užívaním okolitých rodinných domov v IBV, ktoré majú samostatne riešené 

odpadové hospodárstvo. Všetky odpady, ktoré vzniknú pri užívaní budú zneškodnené v rámci 

odpadového hospodárstva obce. 

 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu Kategória 

Predpoklad. 

spôsob 

zhodnotenia / 

zneškodnenia 

20 01 Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01 

20 01 01 Papier a lepenka O R5 

20 01 02 Sklo O R5 

20 01 39 Plasty O R5 

20 03 Iné komunálne odpady 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 

 

16. Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Počas výstavby je nutné dodržiavať všetky vyhlášky, zákony a normy o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Starostlivosť o bezpečnosť pri práci 

a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby, ktorú vo všeobecnosti 

ukladá zákonník práce. 

 Zhotoviteľ je povinný na stavbe zabezpečiť bezpečný výkon činností na stavenisku. 

Všetci pracovníci zhotoviteľa, ako aj poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe 

vyškolení a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a musia používať predpísané 

ochranné prostriedky a pomôcky. O poučení a pravidelnom preškoľovaní zamestnancov sa 

vyhotoví písomný záznam, ktorý každý dotknutý zamestnanec potvrdí svojim podpisom. Na 

stavbe musí byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

Stavenisko musí byť oplotené a označené tabuľou so základnými údajmi o stavbe 

a výstražným upozornením o zákaze vstupu na stavenisko nepovolaným osobám.Opravy a 

údržbu stavebných strojov a mechanizmov je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 

Pred samotným zahájením stavebných prác musia byť splnené podmienky na 

predvýrobné práce na stavenisku, t.j. najmä riešenie šatní, WC, stravovania a zdravotníckej 

pomoci pre pracovníkov.Pred začatím stavby je investor povinný oboznámiť organizácie, ktoré 

budú realizovať stavebné a montážne práce so všetkými skutočnosťami, ktoré by ich pri práci 

mohli ohroziť. Investor je taktiež povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na 

pozemku. 



V oblastiach pracovísk nesmú byť umiestnené žiadne reklamy, okrem označenia 

dodávateľa stavebných prác, resp. dodávateľa dopravných značiek a dopravných zariadení na 

zabezpečenie pracovísk. 

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce 

z platnej legislatívy! 

 

Pri prevádzke chodníkov je nutné taktiež dodržiavať všetky predpisy súvisiace s daným 

druhom využívania stavby.  

 

 

 

 

V Považskej Bystrici máj 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


