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SPRIEVODNÁ   SPRÁVA  
 
 
1.   Identifika čné údaje stavby    

 
Názov stavby :   Rekonštrukcia chodníka Borša, Ulica Ružová 
Miesto stavby :   Borša 
Číslo parcely :   k. ú. Borša, parc. č. 690 
Investor :   Obec Borša                                                   
Zodpovedný projektant  : Drahoslava Dankaninová 
Vypracovala  :  Ľubica Medveďová 
Rozpočtová časť :  Ing. Ondrej Ostrožovič 
 
2.  Charakteristika územia stavby  
 
1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Borša, na parcele č. 690.    
 
2. Použité mapové a geodetické podklady 
Polohopisný plán pozemku a bezprostredného okolia z katastrálnej mapy obce.  
 
3. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 
Užívateľom a prevádzkovateľom stavby budú obyvatelia a návštevníci obce Borša. 
 
4. Termíny za čatia a dokon čenia 
Odovzdanie staveniska                 06.2020 
Zahájenie výstavby      06.2020 
Ukončenie výstavby      09.2020 
 
5. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania k dokon čeniu 
Pri navrhovanej stavbe nepočítame so skúšobnou prevádzkou. 
 
6. Príprava pre výstavbu 
 Počas prípravy staveniska a samotnej výstavby je dôležitá bezprostredná ochrana okolitých 
komunikácií. 
Taktiež stavebnú suť, vzniknutú pri búraní je potrebné odviezť na skládku stavebnej suti. 
 
3.   Urbanistické riešenie, architektonické riešeni e 
Ide o rekonštrukciu jestvujúceho chodníka, ktorý je v nevyhovujúcom stave, asfalt je veľmi poškodený, 
má veľké trhliny, nie je zabezpečený obrubníkom a miestami sa jednotlivé okrajové vrstvy prepadávajú 
do priľahlého zeleného pásu. Tento stav je nevyhovujúci, jeho rekonštrukcia je potrebná 
z bezpečnostného aj estetického hľadiska. Smerové a výškové osadenie je dané jestvujúcim 
chodníkom.   
 
4.   Konštruk čné riešenie  
Navrhujeme odstránenie poškodených vrstiev chodníka na celom rekonštruovanom úseku tak, aby 
niveleta navrhovaného chodníka na začiatku /Z.Ú./ aj konci /K.U./ bola cca 0 – 3 cm nad jestv. 
terénom. Chodník ukončiť obrubníkom, uloženým na ležato. Výškové usporiadanie chodníkov kopíruje 
pôvodný terén v rozmedzí 0 – 10 cm. 
 
5.   Rozdelenie stavby  
 
Ul. Ružová, parc. č. 690 
Chodník – dĺžka – 372 m  
Šírka chodníka – 1,80m  
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SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ   SPRÁVA 
 
 
1.   Identifika čné údaje stavby    

 
Názov stavby :   Rekonštrukcia chodníka Borša, Ulica Ružová 
Miesto stavby :   Borša 
Číslo parcely :   k. ú. Borša, parc. č. 690 
Investor :   Obec Borša                                                   
Zodpovedný projektant  : Drahoslava Dankaninová 
Vypracovala  :  Ľubica Medveďová 
Rozpočtová časť :  Ing. Ondrej Ostrožovič 
 
2.  Charakteristika územia stavby  
 
1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Borša, na parcele č. 690.    
 
2. Použité mapové a geodetické podklady 
Polohopisný plán pozemku a bezprostredného okolia z katastrálnej mapy obce.  
 
3. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 
Užívateľom a prevádzkovateľom stavby budú obyvatelia a návštevníci obce Borša. 
 
4. Termíny za čatia a dokon čenia 
Odovzdanie staveniska                 06.2020 
Zahájenie výstavby      06.2020 
Ukončenie výstavby      09.2020 
 
5. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania k dokon čeniu 
Pri navrhovanej stavbe nepočítame so skúšobnou prevádzkou. 
 
6. Príprava pre výstavbu 
 Počas prípravy staveniska a samotnej výstavby je dôležitá bezprostredná ochrana okolitých 
komunikácií. 
Taktiež stavebnú suť, vzniknutú pri búraní je potrebné odviezť na skládku stavebnej suti. 
 
3.   Urbanistické riešenie, architektonické riešeni e 
Ide o rekonštrukciu jestvujúceho chodníka, ktorý je v nevyhovujúcom stave, asfalt je veľmi poškodený, 
má veľké trhliny, nie je zabezpečený obrubníkom a miestami sa jednotlivé okrajové vrstvy prepadávajú 
do priľahlého zeleného pásu. Tento stav je nevyhovujúci, jeho rekonštrukcia je potrebná 
z bezpečnostného aj estetického hľadiska. Smerové a výškové osadenie je dané jestvujúcim 
chodníkom.   
 
4.   Konštruk čné riešenie  
Navrhujeme odstránenie poškodených vrstiev chodníka na celom rekonštruovanom úseku tak, aby 
niveleta navrhovaného chodníka na začiatku /Z.Ú./ aj konci /K.U./ bola cca 0 – 3 cm nad jestv. 
terénom. Chodník ukončiť obrubníkom, uloženým na ležato. Výškové usporiadanie chodníkov kopíruje 
pôvodný terén v rozmedzí 0 – 10 cm. 
 
5.   Rozdelenie stavby  
 
Ul. Ružová, parc. č. 690 
Chodník – dĺžka – 372 m  
Šírka chodníka – 1,80m  
Plocha chodníka – 669,60m2 
 

 



                    
 
6. Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém  
Rekonštruované chodníky kopírujú hranice pozemkov, resp. komunikáciu  Ulica Ružová /po strane 
kde je budova Obecného úradu/.  
 
7.   Starostlivos ť o životné prostredie  
Stavba plní dopravnú funkciu, nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd. Chodník svojou 
bezprašnou úpravou krytu nespôsobí znečistenie okolia. 
 
Odpadové hospodárstvo: 
 
 Výstavbou a realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadne požiadavky resp. zvláštne 
opatrenia súvisiace s ochrannou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu život. prostredia 
budú v súlade s platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzeniu úniku 
ropných látok z mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade 
s platnými predpismi. 
Všetky odpady, vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky budú likvidované v 
zmysle platnej legislatívy Skladovanie a narábanie s vybúranými odpadom musí byť v súlade so 
zákonom o odpadoch  č. 79/2015 Z.z  a vyhláškami MŽP č.  371/2015 Z.z., ktorou sa vytvárajú 
niektoré ustanovenie zákona o odpadoch a č. 366/2015 Z.z o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti. Odpady sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z.z., kde sa ustanovuje 
katalóg odpadu v množstve:. 
 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
 
17 01 01 betónový odpad z demolácie      20 m3   
17 03 02 stavebná suť asfalt  19 m3  odovzdať špec. firme na likvidáciu  
 
17 05 04 zemina a kamenivo 
                                                   1,0 m3 použiť pri terénnych úpravách 
17 05 06 výkopová zemina 
                         5,0 m3 použiť pri terénnych úpravách   
 
 
Predpokladáme,  že iné druhy odpadov pri realizácii  stavby sa nevyskytnú. 
 
 
8.  Podmienky vykonania stavebných úprav :  
 

a./  Križovania a súbehy podzemných vedení musia byť pred začatím prác zhotoviteľom dôkladne 
a dôsledne vytýčené s oprávnenými zástupcami ich správcov. Pracovníci zhotoviteľa, ktorí budú práce 
v kolíznych miestach vykonávať musia byť osobitne poučení.    

b./ Zhotoviteľ stavebných úprav ich musí práce vykonať tak, aby bola možná bežná údržba spevnenej 
plochy a chodníka, najmä v zimnom období. Výsledné priečne aj pozdĺžne sklony  musia byť 
realizované tak, že prirodzené odvodnenie spevnenej plochy a chodníka bude účinné. 

c./  Pri prácach na stavebných úpravách musia byť dodržané ustanovenia o bezpečnosti práce, súvisiace 
s vykonávanou činnosťou vyplývajúce najmä zo zákona č. 124/2006 a Vyhlášky č. 374/1990 Zb. 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných  prácach. 
d./  Všetky práce musia byť realizované v súlade s príslušnými podmienkami dotknutých  
      STN najmä STN 73 6110, STN 73 6301, STN 73 6302. 
 

 
9. Požiadavky na postup stavebných prác  
 
1. Hlavné zásady postupu výstavby 
 Pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať majiteľov a správcov priľahlých 
inžinierskych sietí o ich vytýčenie. V prípade, ak rekonštrukciou dôjde k zníženiu stability cestného 
telesa alebo podkopaniu priľahlých oplotení, je potrebné ich stabilitu zabezpečiť potrebnými 



technickými postupmi. Po ukončení stavebných prác sa upravia priľahlé svahy priekop a celkové 
okolie objektov. 
 
2. Doprava po čas výstavby 

Počas rekonštrukcie bude doprava na priľahlých cestách čiastočne obmedzená, vjazdy na 
pozemky budú v čase výstavby uzavreté. 
 
2. Riešenie z h ľadiska bezpe čnosti cestnej premávky 
 Navrhované stavby nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. 
 
3. Riešenie z h ľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení po čas výstavby 
 Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodržať predpisy 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie 
jestvujúcich podzemných sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou a ručným spôsobom. Dodržať technické normy 
vo vzťahu k zváracím prácam pre oceľ STN EN 278-1 , hliník STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a 
ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou práce pri zváraní STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu 
pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných i nadzemných vedení, aby sa 
predišlo ich poškodeniu a ublíženiu na zdraví. Všetky prekážky je potrebné označiť, v noci a za 
zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri 
výstavbe a pri budúcej prevádzke. 
- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zb.  zákon 
č. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.  
-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom 
stave 
- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 
34 3500 
- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP 
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiad.vyhl. č. 147/2013, nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. 

 
Dôležité upozornenie !  
 
Žiadame, aby bolo zabezpečené u správcov všetkých jestvujúcich podzemných vedení vytýčenie ich 
skutočného priebehu pod projektovanými dopravnými plochami, prípadne sa zaistil dozor počas 
výkopových prác, aby nedošlo k ich poškodeniu a mohli sa v prípade potreby chrániť inžinierskymi 
podchodmi (chráničkami) alebo sa mohli preložiť! 
 Podzemné vedenia sú v situácii zachytené len informatívne podľa náčrtov jednotlivých 
správcov sietí, priamou obhliadkou miesta stavby a zakreslením podľa orientačných stĺpikov. Je 
potrebné, aby bolo zaistené u všetkých správcov podzemných vedení presné vytýčenie v navrhovanej 
stavbe, resp. objektoch.  
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TECHNICKÁ   SPRÁVA 
 

Rekonštrukcia chodníka Ul. Ružová, Borša 
 

 
    

 
Všeobecne:  
Ide o rekonštrukciu jestvujúceho chodníka, ktorý je v nevyhovujúcom stave, asfalt je veľmi poškodený, 
má veľké trhliny, nie je zabezpečený obrubníkom a miestami sa jednotlivé okrajové vrstvy prepadávajú 
do priľahlého zeleného pásu. Tento stav je nevyhovujúci, jeho rekonštrukcia je potrebná 
z bezpečnostného aj estetického hľadiska. Smerové a výškové osadenie je dané jestvujúcim 
chodníkom.   
 
 
4.   Konštruk čné riešenie  
Navrhujeme odstránenie poškodených vrstiev chodníka na celom rekonštruovanom úseku tak, aby 
niveleta navrhovaného chodníka na začiatku /Z.Ú./ aj konci /K.U./ bola cca 0 – 3 cm nad jestv. 
terénom. Chodník ukončiť obrubníkom, uloženým na ležato. Výškové usporiadanie chodníkov kopíruje 
pôvodný terén v rozmedzí 0 – 10 cm. 
 
 
5.   Rozdelenie stavby  
 
Ul. Ružová, parc. č. 690 
Chodník – dĺžka – 372 m  
Šírka chodníka – 1,80m  
Plocha chodníka – 669,60m2 
 

 
 

Navrhované stavebnotechnické riešenie stavby  
      
Vetva A   
Začiatok rekonštrukcie na parcele č. 690, kde v súčasnosti začína jestvujúci asfaltový chodník. 
Rekonštrukcia začína profilom pf 1 /Z.Ú./ pri rod. dome 187/6 /p.č.651/ a  zahŕňa vybúranie 
jestvujúcich vrstiev chodníka do potrebnej hĺbky, vybúranie podkladných vrstiev, podľa potreby 
a rozsahu poškodenia. Ukončenie tohto úseku bude na parcele č. 690,  profilom pf 5,  pri rodinnom 
dome č.375/44, parc. č. 629 

Povrch chodníka bude živičný - asfaltobetón AC 8 ABJ III; hr. 50 mm. Na existujúce podkladné 
vrstvy pôvodného chodníka sa uloží vyrovnávajúci podkladný betón C 12/15, hr. 50 mm. Podkladný 
betón sa vystuží kari rohožami 150/150/6 mm.  
Obrubníky pri chodníkoch budú uložené na ležato tak, aby ich povrch bol zarovno s povrchom 
chodníka.  
Vjazdy do dvorov z cestnej komunikácie v tejto dokumentácii nie sú riešené. 

Odvodnenie je zabezpečené voľne, na terén. 
 
 

Popis technického prevedenia : 
 

    Povrch chodníkov bude živičný - asfaltobetón AC 8 ABJ III; hr. 50 mm, uložený na podkladný betón 
C 12/15, hr. 50 mm  vystužený kari rohožami 150/150/6 mm). Navrhované vrstvy sa uložia na 
existujúce podkladové vrstvy, hutnené na 102% CBR Edf=45 MPa. Pre spevnenie povrchu a okrajov 
chodníka sa osadia parkové betónové obrubníky 50/150/500 mm. Chodníky sa zabezpečia 
obrubníkmi len zo strany od cesty. Obrubníky sa  osadia do betónového lôžka na ležato. 

 
 

 



Prípravné a zemné práce : 
 
     Prípravné práce budú pozostávať z postupnej úpravy, t. j. odstránenie vrchných vrstiev jestv. 
poškodeného chodníka, zhutnenie povrchu pre osadenie nových vrstiev chodníka.  
     Celá obnažená a výškovo upravená  plocha bude zhutnená a na ňu sa uložia nové vrstvy 
chodníka.   
Konštrukcia chodníka : 
 
 Konštrukcia chodníka -   
       1.     Asfaltobetón AC 8 ABJ III                                  50 mm  
       2.    Vyrovnávací podkladný betón C 12/15, vystužený sieťovinou kari                      50 mm 
        S p o l u                                                                                             100 mm 
 
Parkové obrubníky betónové 50/150/500 mm budú lemovať okraje chodníkov z jednej strany - od 
zeleného pásu.  Obrubníky sa  uložia na ležato do betónového lôžka z betónu C 12/15 . Povrch 
obrubníkov bude zarovno s povrchom chodníka. Obrubníky pri zelenom páse budú cca +3 cm nad 
terénom.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

             



       
 
 
 
 
 
 

              



 


