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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje: 
 
1.1 Stavba: 
Názov stavby : CHODNÍK UL. STANKOVSKÁ, OKOLO HLAVNEJ PO VETERNÚ ULICU – 

ETAPA 1 
Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby :                Obec Sečovská Polianka 
Okres  :                              Vranov nad Topľou 
Kraj :    Prešovský 
Druh stavby :   novostavba 
 
1.2 Stavebník: 
Meno :                 Obec Sečovská Polianka 
Adresa :                             Sečovská Polianka 132/135, 094 14 
 
1.3 Projektant: 
Názov :                                        miles projekt 
Adresa :                                          Šindliar 32, 082 36 
Zodpovedný projektant :  Ing. Miroslav Leško 
 
2. Charakteristika územia stavby 
 
2.1. Popis staveniska 
 

Jedná sa o novostavbu chodníka pre peších. Terén je rovinatý. V okolí stavby sa nachádzajú 
podzemné inžinierske siete. Pred začatím prác je potrebné tieto siete vytýčiť a výkopy v ich okolí 
realizovať ručne. 

 
2.2 Uskutočnené prieskumy 
  

Vzhľadom na nenáročnosť stavby prieskumy neboli robené. 
 
2.3 Použité mapové podklady 
 

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie bolo: 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia  
- katastrálna mapa 
- miestna obhliadka  

 
3. Príprava na výstavbu 
 
3.1 Uvoľňovanie pozemkov a objektov 
 

Pre uvoľnenie staveniska nie je potrebné zabezpečiť uvoľnenie žiadnych pozemkov a objektov 
(obytných alebo priemyselných).  
 



 
3.2 Spôsob vykonania demolácii a likvidácie odpadov 
 

Vybúrané konštrukcie vozovky sa odvezú na riadenú skládku odpadov. Vznik nebezpečných 
odpadov sa na stavbe nepredpokladá. 
 
3.3 Rozsah a spôsob likvidácie porastov 
 

Realizácia stavebných prác si nevyžaduje výrub drevín a krov.  
 
3.4 Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby. 
 

Pri výstavbe sa neuvažuje s prevádzaním strelných prác, výluk na železničnej trati alebo s 
obmedzením jej plynulosti. Stavebné práce na ceste si vyžiadajú osadenie určeného a schváleného 
dočasného dopravného značenia. 
V priebehu výstavby je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy. Pred zahájením prác na 
stavbe zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a určí 
koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zároveň predloží 
oznámenie inšpektorátu práce a viditeľne ho umiestni na stavenisku. 

 
4. Urbanistické, výtvarné a stavebnotechnické riešenie stavby 
 

Navrhnutý je chodník v celkovej dĺžke 651,17m. Šírka chodníka je 1,50m. Predmetom etapy 1 je 
úsek v km 0,119 50 – 0,651 17, t. j. 531,67m 

Stavebné úpravy pozostávajú pri ceste III. triedy z vybúrania pôvodnej konštrukcie vjazdov, 
zarezania vozovky pozdĺž cesty, z vybúrania časti vozovky a odkopania terénu na požadovanú úroveň. 
Zrealizujú sa uličné vpuste so zaústením do existujúcej dažďovej kanalizácie, čím sa zabezpečí 
odvodnenie cesty a chodníka. Dažďové vpuste sú v PD zaznačené orientačne. Pri ich umiestnení na 
stavbe je potrebné hľadať niveláciou najnižšie body na existujúcej vozovke. Zrealizuje sa konštrukcia 
chodníka s krytom z betónovej dlažby. V mieste vjazdov, ktoré budú riešené bezbariérovo sa spevnená 
plocha zrealizuje po hranicu pozemkov. Konštrukcia chodníka v mieste vjazdov sa zosilní. 

Šírkové usporiadanie existujúcich ciest sa nemení. Niveleta chodníka bude kopírovať niveletu 
existujúcej cesty. 

Správcom novonavrhovaného chodníka bude obec. 
 

Konštrukcia chodníka: 
Betónová dlažba                                         DL             STN 736131-1              hr. 60mm 
Dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8)     STN 736131-1              hr. 30mm 
Štrkodrvina                                              ŠD 31,5GC    STN 73 6126                 hr. 250mm 
Spolu                                                                                                   hr.340mm 
 
Konštrukcia chodníka v mieste vjazdu: 
Betónová dlažba                                         DL             STN 736131-1              hr. 60mm 
Dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8)     STN 736131-1              hr. 30mm 
Kamenivo spevnené cementom     CBGM C 8/10 STN EN 14227-1            hr. 150mm 
Štrkodrvina                                              ŠD 31,5GC    STN 73 6126                 hr. 250mm 
Spolu                                                                                                   hr.490mm 
 
 
 



5. Starostlivosť o životné prostredie 
 

Dodávateľ stavby je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 
stavebných prác. Aby počas výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, 
bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných zdrojov 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 

Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jednotlivé 
jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby nebudú dopady na zložky životného 
prostredia veľké a významné, mnohé dopady budú minimalizované až eliminované. 
 
Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných 
mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové 
emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka a tieto emisie 
neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie.  
Hlukové emisie 
Počas výstavby  budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okolí, 
ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk nebude veľký  a neovplyvní 
výraznejšie okolité prostredie a obyvateľstvo. Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky 
zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku. 
Odpadové látky  
 Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou legislatívou.  
Odpadové látky z výstavby predstavujú najmä prebytočnú zeminu, vybúrané betónové podkladné 
vrstvy komunikácií a vybúraný asfaltový betón. 

Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že sa na 
základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie stavby preukáže 
potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude odvezená na miesto, ktoré zabezpečí 
dodávateľ stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) 
odvezené odpady zo stavby. Dodávateľ stavby dokladovaním preukáže spôsob likvidácie stavebného 
odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami. 
Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy. 
Odpadové látky, vznikajúce počas realizácie stavby: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Kategóri
a odpadu 

Názov a druh odpadu Kód 
nakladania 
s odpadmi 

 Množstvo 
odpadu 

Skupina 17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01 01 O betón D1 85 t 
17 03 02 O bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

(bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht) 
R5 25 t 

V oblasti starostlivosti o životné prostredie použitie stavebnej techniky zodpovedajúcej 
podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciach zabráni znečisteniu pozemkov v okolí stavby. 
Kropenie cestného telesa v suchom období zníži prašnosť priamo na stavbe i v okolí stavby. Čistenie 
vozidiel pri výjazde zo stavby vylúči navážanie nečistôt na verejnú cestnú komunikáciu. 

Ochrana životného prostredia počas výstavby je zabezpečená aj tým, že počas realizácie stavby 
budú práce vykonávané len na stavenisku a  tiež zákazom pálenia krovín aj stavebného odpadu na 
stavenisku.  



Kvalitným povrchom vozovky pri dostatočnej údržbe (napr. odstránenie posypového materiálu 
po zimnej údržbe) nedôjde k zvýšeniu prašnosti oproti súčasnému stavu na ceste.  

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky zvyšky stavebného 
materiálu. Počas prevádzania stavebných prác je povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad 
vrátane komunálneho odpadu jeho odvozom na určenú riadenú skládku. Odpad vznikajúci za 
premávky na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty.  

Počas stavebných prác je nevyhnutné obmedziť prašnosť  a hlučnosť na minimálnu mieru. 
Pri búracích prácach a výstavbe nových konštrukcií je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k pádu 

a úniku škodlivých a znečisťujúcich látok do povrchových vôd. 
 

7. Hľadiská civilnej a požiarnej ochrany :  
 

Prejazdné šírky komunikácií sa nemenia. 
 

8. Obmedzenie cestnej premávky 
 

Počas výstavby sa predpokladá uzavretie staveniska so zamedzením vstupu chodcov.  
 
9.Bezpečnosť pri práci : 
 
 Počas výstavby sa musia dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia 
vyplývajúce zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne 
poučený o bezpečnosti pri práci.  
 Zhotoviteľ stavby je povinný si pred zahájením realizácie stavby zabezpečiť vytýčenie 
podzemných inžinierskych sieti. 
 Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných 
pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi. 
 
 
 
 
 
 
V Prešove, jún 2021                                                                       Ing. Miroslav Leško 









Stavba:   Chodník ul. Stankovská, okolo hlavnej po Veternú ul.
Objekt:   Časť - okolo III.triedy

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Dátum:   17.6.2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   
1 111301111 Zobratie mačiny hr. do 100 mm   m2 1 072.000

536*2   1 072.000

2 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 92.600
8*4*4*0,2   25.600
536*0,5*0,25   67.000
Súčet   92.600

3 113307142
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 268.000
536*0,5   268.000

4 122202201
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 
do 100 m3   m3 428.900
487*0,5   243.500
618*0,3   185.400
Súčet   428.900

5 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 25.920
8*3*1,8*0,6   25.920

6 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 3.375
8*0.75*0.75*0.75   3.375

7 162301112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 458.195
428,9+25,92+3,375   458.195

8 162302111
Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 
vzdialenosť nad 100 do 1000 m   m2 1 072.000

9 162501113

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 458.195

10 162702119
Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 
ďalších aj začatých 1000 m   m2 10 720.000
1072 * 10   10 720.000

11 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 458.195

12 167102111 Nakladanie mačiny zo skládky   m2 1 072.000
13 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 962.000
14 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 29.726

962 * 0,0309   29.726
15 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 1 105.000

487+618   1 105.000

16 181301111
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 
m   m2 962.000

17 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 115.000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   
18 389381001 Dobetónovanie komunikácie   m3 130.000

650*0,5*0,4   130.000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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4 Vodorovné konštrukcie   

19 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 7.920
8*3*0,6*0,55   7.920

20 452386171
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod 
poklopy a mreže, výška nad 200 mm   ks 8.000

5 Komunikácie   

21 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 1 215.500
(487+618)*1,1   1 215.500

22 567122114

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 
mm   m2 487.000

23 573211108
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,50 kg/m2   m2 268.000
536*0,5   268.000

24 577154241
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 268.000

25 596911143

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm   m2 1 205.000
587+618   1 205.000

26 592460009400 Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, grafit   m2 1 210.000

8 Rúrové vedenie   

27 871326004
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 160   m 40.000
8*3+8*2   40.000

28 286120004800
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dĺ. 2 m, 
SN8,   ks 8.000

29 286120004900
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dĺ. 3 m, 
SN8, PIPELIFE   ks 8.000

30 286520022300 Odbočka PVC DN 300/150/87° hladký kanalizačný systém   ks 8.000

31 894302125
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 
obyčajného  C 16/20   m3 8.000

32 895941111 Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z polymérbetónu   ks 8.000

33 4720
jednodielná vpusť 40/40 s liatin. roštom,oká 20/30 mm, 
pozink.,tr.E 600,400x400x500 mm   ks 8.000

34 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. do 50 kg   ks 8.000

35 552410002400 Poklop liatinový D 400   ks 8.000
36 899331111 Výšková úprava uličného vstupu   ks 15.000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

37 916561111
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 652.000
525+127   652.000

38 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 530.000

39 592170002100
Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 
15/15 mm   ks 130.000
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40 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka 
z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 536.000

41 5922903060 Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá   ks 537.000

42 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm   m 536.000

43 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1 386.860

44 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny   t 901.459

45 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 69.343

46 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 69.343

99 Presun hmôt HSV   

47 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 1 739.576

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   

VRN03 Geodetické práce   

48 000300013

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj 
plánovaného vedenia   eur 1.000

49 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1.000

50 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1.000

VRN06 Zariadenie staveniska   

51 000600024
Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po 
stavenisku   eur 1.000

Celkom   
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