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2. Všeobecne súvisiace normy 
 

 STN 01 3466 Výkresy inţinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií  
 STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách  
 STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 
 STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií  
 TP 3/2009 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek 
 

3. Základné údaje o stavbe 
 

Projekt „Novostavba miestnych komunikácií v obci Rimavská Baňa“ v zmysle stavebného zákona 
a príslušných technických noriem rieši: 

1. výstavbu nových dláţdených chodníkov / objekt C/ 
 

Konštrukčná dimenzia skladby komunikácií a chodníkov vychádza zo:  

 skupiny dopravnej záťaţe 

 druhu podkladu 

 navrhovanej únosnosti podloţia 

 šírkového a plošného usporiadania jestvujúcich obojstranných zastavaných plôch  
 

4. Východiskové podklady 
 

Pri spracovaní dokumentácie sa vychádzalo z nasledujúcich podkladov: 
 

1. Polohopisné a výškopisné zameranie 

2. Poţiadavky investora 

3. Miestna obhliadka  za účasti investora 
 

5. Charakteristika územia 
 

Projekt rieši novostavbu miestnych komunikácií obce. Riešený areál sa nachádzajú v okrese 
Rimavská Sobota v katastrálnom území Rimavská Baňa, v obci Rimavská Baňa.   

Navrhovaná novostavba chodníkov má za úlohu vylepšiť a zbezpečniť pešiu komunikáciu 
frekventovaných, alebo dôleţitých trás v obci.   

Navrhovaný chodník sa ťahá od mostu rieky Rimava pri obecnej poţiarnej zbrojnici aţ po 
komunitné centrum a zdravotné stredisko v obci.  

Riešené komunikácie sú v projekte rozčlenené na dve časti a to: 
 

6. Členenie stavby na objekty 
 

SO 01  – Novostavba miestneho chodníka  
SO 02  – Novostavba miestneho chodníka  



 
7. Charakteristika stavby 

 

V projekte riešime novostavbu chodníkov na ulici Sever na ktorej sa nachádza cesta III. triedy 
s číslom 2777 v obci Rimavská Baňa. Riešená stavba sa delí na dva stavebné objekty SO01 a SO02. 
SO01 začína od mostu cez rieku Rimava na parcele C-1933/12 a končí v prvej kriţovatke s ulicou 
Strana na parcele C-1993/5. SO02 začína v tejto istej kriţovatke na parcele C-1993/3 a končí 
v kriţovatke s ulicou Ţelezničná pred budovou komunitného centra a zdravotného strediska. Dĺţka 
úseku SO01 je 61,46mb. Dĺţka úseku SO02 je 181,24mb. Spolu tvoria dĺţku 242,67mb. Na začiatku, 
na konci , pri vjazdoch a pri priechode pre chodcov je zabezpečený bezbariérový prístup. Prístup je 
zabezpečený zníţeným chodníkom v danej časti, sklopeným obrubníkom a dlaţbou pre slabozrakých. 
Dĺţka pokrytia nového chodníka verejným osvetlením je 26bm a dĺţka pokrytia priechodu pre chodcov 
je 13bm. 
 

SO 01 – Novostavba miestneho chodníka  

V rámci stavebného objektu SO01 riešime novostavbu chodníka pre peších v obci Rimavská 
Baňa. SO01 začína od mostu cez rieku Rimava na parcele C-1933/12 a končí v prvej kriţovatke 
s ulicou Strana na parcele C-1993/5. Plocha dlaţby je 81,6m2. 

Stavebný objekt sa navrhuje realizovať na parcelách E-278, ktorej sú súčasťou C1993/13, C-
1993/14; E-1993/2, ktorej sú súčasťou C-1993/5, C-1993/3; E-1993/1, ktorej je súčasťou C-1993/5; C-
1993/12, C-1993/15. Z týchto parciel sú parcely E-278, ktorej sú súčasťou C1993/13, C-1993/14 
v správe Slovenského pozemkového fondu. 

Chodník SO01 má dĺţku 61,46mb. Začína v bode staničenia Začiatok úseku SO01 - 
km0,000,00 pri moste cez rieku Rimava na ulici Sever. Pri staničení 1 – km0,004,34 sa navrhuje 
obrubník zmeniť na leţatý aţ po staničenie 2 – km0,017,34 kde sa nachádza vjazd k existujúcej 
poţiarnej zbrojnice. Od staničenia 2 – km0,017,34 aţ po staničenie 3 – km0,046,65 pokračujeme 
normálnym chodníkom. Medzi staničením 3 – km0,046,65 a staničením 4 – km0,050,65 sa chodník 
prispôsobí, zníţi k prechodu pre chodcov. Od staničenia 4 – km0,050,65 aţ staničenie Koniec úseku 
SO01 – km0,181,24mb pokračujeme beţným chodníkom. 

Navrhovaný chodník je vyspádovaný smerom na existujúcu komunikáciu a odvodnenie 
územia je riešené jedným vsakovacím vpustom a jedným BG ţľabom pre ťaţkú dopravu. 

Chodníky sú navrhnutý v šírke 1,50 m obojstranný so záhonovým obrubníkom.  

Skladba konštrukcie chodníka je nasledovná: 

      - Betónová dlaţba dl. 200/200/60 mm STN EN 1338     60 mm 
- Pieskové lôţko PL40 STN 13242                                           40 mm  
- Štrkodrvina ŠD 31,5 /45/ Gc STN 73 6126                              100 mm  
- Štrkodrvina ŠD 0-63 STN 73 6126                                        150 mm 
- Zhutnená pláň  >=25MPA     

 
V mieste priechodu pre peších cez komunikáciu sa osadia zvislé dopravné značky a zrealizuje 
vodorovné dopravné značenie.  

Smerovo a výškovo bude pešia komunikácia vedená popri jestvujúcej automobilovej komunikácii.  

 

SO 02 – Novostavba miestneho chodníka  

V rámci stavebného objektu SO02 riešime novostavbu chodníka pre peších v obci Rimavská 
Baňa. SO02 začína v kriţovatke s ulicou Strana na parcele C-1993/3 a končí v kriţovatke s ulicou 
Ţelezničná pred budovou komunitného centra a zdravotného strediska.  

Stavebný objekt sa navrhuje realizovať na parcelách E-278, ktorej sú súčasťou C1993/13, C-
1993/14; E-1993/2, ktorej sú súčasťou C-1993/5, C-1993/3; E-1993/1, ktorej je súčasťou C-1993/5; C-
1993/12, C-1993/15. Plocha dlaţby je 253,9m2. 

Chodník SO02 má dĺţku 181,24mb. Začína v bode staničenia Začiatok úseku SO02 - 
km0,000,00 v kriţovatke ulíc Sever a Strana. Pri staničení 1 – km0,006,37 sa navrhuje obrubník 
zmeniť na leţatý aţ po staničenie 2 – km0,010,37 kde sa nachádza prechod pre chodcov. Od 
staničenia 2 – km0,010,37 aţ po staničenie 3 – km0,016,96 pokračujeme normálnym chodníkom. 



Medzi staničením 3 – km0,016,96 a staničením 4 – km0,038,96 sa chodník podbetónuje kvôli rigolu 
a osadí sa zábradlie. Od staničenia 4 – km0,038,96 aţ po staničenie 5 – km0,042,96 sa navrhuje 
leţatý obrubník kvôli vjazdu na súkromný pozemok. Od staničenia 5 – km0,042,96 po staničenie 6 – 
km0,122,79 sa navrhuje chodník so základnými parametrami. Následne medzi staničenieami 6 – 
km0,122,79 a 7 – km0,147,79 navrhujeme leţatý cestný obrubník pre ďalší vjazd na súkromný 
pozemok. Od staničenia 7 – km0,147,79 pokračujeme normálnym chodníkom , následne sa chodník 
ukončí po posledné staničenie. Koniec úseku SO02 – km0,181,24. 

Navrhovaný chodník je vyspádovaný smerom na existujúcu komunikáciu a odvodnenie 
územia je riešené štyrmi vsakovacími vpustmi. Uličné vpusty sú napojené do kanalizačných rúr ktoré 
vyústia do existujúcich rigolov popri riešenom chodníku. Na začiatku úseku SO 02 sa navrhuje 
existujúci rigol vyčisťiť a nahradit betónovými prefabrikovanými ţľabmi. Bliţšie viď výkres a detaily. 

Chodníky sú navrhnutý v šírke 1,50 m obojstranný so záhonovým obrubníkom.  

Skladba konštrukcie chodníka je nasledovná: 

      - Betónová dlaţba dl. 200/200/60 mm STN EN 1338     60 mm 
- Pieskové lôţko PL40 STN 13242                                           40 mm  
- Štrkodrvina ŠD 31,5 /45/ Gc STN 73 6126                              100 mm  
- Štrkodrvina ŠD 0-63 STN 73 6126                                        150 mm 
- Zhutnená pláň  >=25MPA     

 
Smerovo a výškovo bude pešia komunikácia vedená popri jestvujúcej automobilovej komunikácii.  

 
8. Dopravné značenie 
 

Zvislé a vodorovné dopravné značenie je vyznačené na výkrese.  

 
9. Vytýčenie objektov 

 

Pred započatím stavebných prác / hlavne na nových stavbách/ realizátor je povinný vytýčiť všetky 
podzemné IS za účasti ich  vlastníkov.  

 
10. Ochrana IS 
 

Pri realizácii stavby treba dbať na bezpečnosť prác v blízkosti vytýčených inţinierskych sieti. 
Treba rešpektovať a dodrţiavať predpisy správcov podľa vyjadrení, alebo ich technického prepisu. 

 
11. Starostlivosť o životné prostredie 
 

Stavba svojim charakterom nebude mať negatívny vplyv na ţiadnu zo zloţiek ţivotného 
prostredia. V rámci výstavby bude ţivotné prostredie znehodnotené len v nevyhnutnej miere, obvyklej 
pre tento typ stavby.  

Počas prevádzky stavby nebude dochádzať k vzniku ţiadneho odpadu. 
Materiál z vybúraných prác – vybúraná suť bude likvidovaná v zmysle platných predpisov.  
Ochrana vôd – na stavenisku sa nebudú realizovať ţiadne stavebné procesy, ktoré by mohli znečistiť 
podzemné alebo povrchové vody. Na stavenisku sa nesmú nachádzať skládky ropných produktov. 
Stavenisko sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.  
Ochrana ovzdušia – samotná technológia výstavby nebude mať negatívny vplyv na znečistenie 
ovzdušia. Pre prísun a uskladnenie prachových materiálov je vhodné pouţiť kontajnery a zásobníky. 
Na stavenisku sa nesmú páliť ţiadne obaly ani zakladať ohne. 
Ochrana pôdy a zelene. – v rámci výstavby nedôjde k výrubu vzrastlej zelene, rieši príprava územia 
pre výstavbu. 
 
 

12. Hospodárenie s odpadmi 
 

V súlade s vyhláškou č. 283 MŢP SR  o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
a vyhláškou č. 284 MŢP SR ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, môţeme konštatovať, ţe s 
odpadom na stavbe vzniknutým bude naloţené v zmysle spomenutého zákona. Stavebný odpad bude 



zhromaţďovaný vo veľkoplošných kontajneroch , ktoré budú pravidelne vyváţané na povolenú 
skládku. 
 
Pri ochrane ţivotného prostredia bude zhotoviteľ rešpektovať: 
Zákon č. 223/2001 Zb. O odpadoch 
Zákon č. 494/91 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
Vyhláška MŢP SR č. 284/2001 O nakladaní s odpadmi 
Vyhláška MŢP SR č. 409/2002 doplnenie vyhl. 284/2001 
Zákon č. 17/92 Zb. O ţivotnom prostredí 
Zákon č. 31/95 O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
 
Zatriedenie odpadu 

I. skupina 

Kód Druh odpadu Kategória 

170107 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc, keramiky 0 obyčajný 

170201 Drevo   0 

170202 Sklo                             0 

170203 Plasty  0 

170302 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170410 0 

170405 Ţelezo, oceľ  0 

170411 Káble iné ako uvedené v 170410 0 

170504 Zemina a kamenivo iné ako v 170503 0 

170506 Výkopová zemina iná ako v 170505 0 

170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902 a 
170903 

0 

 
 
Ani uvedený predpoklad nemusí byť implicitný v prípade vzniku takéhoto odpadu / havária dopravného 
alebo stavebného mechanizmu/ musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia    a odpad musí byť 
zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. 

Kategorizácia odpadov je prevedená v zmysle platného Katalógu odpadov – vyhláška MŢP 
SR č. 284/2001 Zb.z. a vyhlášky MŢP SR č. 409/2002 Zb.z.  
Odvoz a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii stavby zabezpečí dodávateľ. 

Nakoľko výstavba bude prebiehať v čiastočne zastavanej časti, počas výstavby dôjde 
k prechodnému obmedzeniu verejnej dopravy a pohybu chodcov. Dodávateľ je povinný 
vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti, rovnako ako dodrţiavať čistotu 
komunikácií. 
 
13. Bezpečnosť pri práci 

 
Pri stavebných prácach je potrebné dodrţiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia 

všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. 374/90 Slovenského úradu 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci je treba dodrţiavať najmä 
predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác 
v ochranných pásmach podzemných IS, predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi. Vzhľadom na 
blízkosť inţinierskych sietí je nutné venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým prácam v ich 
ochrannom pásme.  
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