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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby : Úprava priechodov pre chodcov v obci Miloslavov 
 
Miesto stavby: k.ú. Miloslavov – Ul. Staničná, Ul. Hlavná, Ul. Miloslavská, Ul.  

 Lipové námestie 

Okres : Senec 
 
Kraj : Bratislavský 

Investor : Obec Miloslavov 
 
 Miloslavov 181 
 
 900 42 Miloslavov 
  
Stupeň : dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (DSP) 

Projektant SO: Daqe Slovakia s.r.o. 

 Univerzitná 8498/25 

 010 08 Žilina 

Vypracoval: Ing. Marián Kopček 

Zodpovedný projektant:    Ing. Marián Kopček 

Dátum:                              február 2018 

2. ÚVOD 

 Účelom vypracovanej projektovej dokumentácie je úprava / návrh priechodov pre 

chodcov v obci Miloslavov. Celkovo ide o sedem priechodov pre chodcov cez ulice Staničná 

(MK) , Hlavná (III/1054,III/1055) , Miloslavská (III/1054) a Lipové námestie (III/1054). Projekt 

zahŕňa návrh nových priechodov pre chodcov, obnovu existujúcich priechodov pre chodcov a 

zrušenie  priechodov pre chodcov aktuálne umiestnených v nevyhovujúcej polohe. Zrušené 

priechody pre chodcov budú následne nahradené priechodom, kt. bude osvetlený 

a zvýraznený modernou technológiou. Cieľom  úprav je zvýšenie bezpečnosti chodcov 

prechádzajúcich cez riešené komunikácie. Prioritou návrhu je zabezpečiť bezpečný a priamy 

dopravný koridor pre peších. 
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3. PRÍPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH 

Graf. príloha č. 2.A – Návrh nového chodníka v areáli železničnej stanice 

-rieši návrh nového chodníka pre peších v priestore existujúcej zelene v areáli železničnej 

stanice a návrh nového priechodu pre chodcov na Ul. Staničnej (miestna komunikácia). 

Navrhovaný chodník pre peších je priamo napojený na existujúce chodníky. Má šírku 2,00 m 

a v mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je rozšírený na  3,00 m. Je navrhnutý 

s krytom z bet. dlažby v nasledovnom zložení: 

Betónová dlažba DL 60 mm  STN EN 1338 

Drvené kamenivo L 2/4 40 mm  STN EN 13242 

Štrkodrvina ŠD 31,5Gc; fr. 0/63 200mm     STN EN 13285 

Edef2= 30 MPa   SPOLU            300mm 

V mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je chodník navrhnutý s úpravou pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Medzi vozovkou a chodníkom bude 

osadený cestný bet. obrubník bez skosenia - zapustený (v. 2 cm nad úrovňou vozovky). Zo 

strany od zelene je chodník lemovaný záhonovým bet. obrubníkom. Chodník vedený pozdĺž 

železničnej trate bude opatrený červeno - bielym oceľovým zábradlím v. 1,1 m. Aby sa 

zabránilo prejazdu cez navrhovaný chodník na súkromný pozemok, budú v dotknutej časti 

chodníka pozdĺž neho osadené červeno-biele oceľové stĺpiky v. 1,1 m. Priechod pre chodcov 

bude v rámci návrhu riadne označený, osvetlený a zvýraznený podľa graf. prílohy. 

Graf. príloha č. 2.B – Priechod pre chodcov pred kostolom 

- rieši obnovu existujúceho priechodu pre chodcov pred kostolom na Ul. Hlavnej (III/1055). 

Priechod bude v rámci návrhu riadne označený, osvetlený a zvýraznený v zmysle graf. 

prílohy. Medzi vozovkou a existujúcim chodníkom/ spevnenou plochou bude osadený cestný 

bet. obrubník bez skosenia - zapustený (v. 2 cm nad úrovňou vozovky). Existujúci chodník 

a existujúca spevnená plocha majú pred priechodom pre chodcov navrhnutú debarierizačnú 

úpravu - dlažbu pre nevidiacich s výstupkami š. 40 cm. 

Graf. príloha č. 2.C – Priechod pre chodcov pri MŠ Miloslavov 

- rieši zrušenie existujúceho priechodu pri materskej škole na Ul. Miloslavskej (III/1054) 

a návrh nového priechodu pre chodcov pred budovou materskej školy. Existujúce chodníky 

pozdĺž komunikácie budú v mieste nového priechodu pre chodcov prepojené novým 

chodníkom. Chodník má šírku 2,00 m a v mieste pred navrhovaným priechodom pre 

chodcov je rozšírený na  3,00 m. Je navrhnutý s krytom z bet. dlažby v nasledovnom zložení: 

Betónová dlažba DL 60 mm  STN EN 1338 

Drvené kamenivo L 2/4 40 mm  STN EN 13242 

Štrkodrvina ŠD 31,5Gc; fr. 0/63 200mm     STN EN 13285 

Edef2= 30 MPa   SPOLU            300mm 

V mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je chodník navrhnutý s úpravou pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Medzi vozovkou a chodníkom bude 

osadený cestný bet. obrubník bez skosenia - zapustený (v. 2 cm nad úrovňou vozovky). Zo 

strany od zelene/ štrkového parkoviska je chodník lemovaný záhonovým bet. obrubníkom. 
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Priechod pre chodcov bude v rámci návrhu riadne označený, osvetlený a zvýraznený podľa 

graf. prílohy. 

Graf. príloha č. 2.D – Priechod pre chodcov pri ZŠ Miloslavov- Alžbetin Dvor 

- rieši zrušenie existujúceho priechodu pri základnej škole na Ul. Hlavnej (III/1055) a návrh 

nového priechodu pre chodcov pred budovou základnej školy. Existujúce chodníky pozdĺž 

komunikácie budú v mieste nového priechodu pre chodcov prepojené novým chodníkom. 

Chodník má šírku 2,00 m a v mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je 

rozšírený na  3,00 m. Je navrhnutý s krytom z bet. dlažby v nasledovnom zložení: 

Betónová dlažba DL 60 mm  STN EN 1338 

Drvené kamenivo L 2/4 40 mm  STN EN 13242 

Štrkodrvina ŠD 31,5Gc; fr. 0/63 200mm     STN EN 13285 

Edef2= 30 MPa   SPOLU            300mm 

V mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je chodník navrhnutý s úpravou pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Medzi vozovkou a chodníkom bude 

osadený cestný bet. obrubník bez skosenia - zapustený (v. 2 cm nad úrovňou vozovky). Zo 

strany od zelene je chodník lemovaný záhonovým bet. obrubníkom. Návrh nového chodníka 

si vyžiada vybúranie existujúceho asf. chodníka v rozsahu podľa graf. prílohy. Priechod pre 

chodcov bude v rámci návrhu riadne označený, osvetlený a zvýraznený v zmysle graf. 

prílohy. 

Graf. príloha č. 2.E – Návrh nového priechodu pre chodcov v oblasti zastávky SAD 

- rieši návrh nového priechodu pre chodcov a predĺženie existujúceho chodníka pre peších 

v oblasti zastávky SAD na Ul. Lipové námestie (III/1054). Navrhovaný chodník pre peších má 

šírku 2,00 a je navrhnutý s krytom z bet. dlažby v nasledovnom zložení: 

Betónová dlažba DL 60 mm  STN EN 1338 

Drvené kamenivo L 2/4 40 mm  STN EN 13242 

Štrkodrvina ŠD 31,5Gc; fr. 0/63 200mm     STN EN 13285 

Edef2= 30 MPa   SPOLU            300mm 

V mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je chodník navrhnutý s úpravou pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V rámci návrhu chodníka je 

potrebné presunúť existujúce oceľové oplotenie do novej polohy a odstránenie exist. bet. 

kvetináča v zmysle graf. prílohy. Chodník je zo strany vozovky lemovaný cestným bet. 

obrubníkom bez skosenia - zapusteným (v. 2 cm nad úrovňou vozovky). Zo strany od zelene 

je chodník lemovaný záhonovým bet. obrubníkom. Existujúca spevnená plocha z dlažby 

bude pred priechodom pre chodcov doplnená o debarierizačné prvky. Koridor pre peších š. 

3,00 m je na existujúcej spevnenej ploche z jednej strany vymedzený trvalým vodorovným 

dopravným značením, z druhej strany oceľovými stĺpikmi červeno-bielej farby v. 1,1 m. 

Priechod pre chodcov bude v rámci návrhu riadne označený, osvetlený a zvýraznený v 

zmysle graf. prílohy. 
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Graf. príloha č. 2.F – Návrh nových priechodov pre chodcov v oblasti križovatky ciest 

III/1055 a III/1054 

- rieši návrh nových priechodov pre chodcov na Ul. Miloslavskej (III/1054) a Ul. Hlavnej 

(III/1054) v oblasti križovatky ciest III/1055 a III/1054.  

Na Ul. Hlavnej bude existujúci priechod pre chodcov zrušený a bude posunutý do novej 

polohy. Prepojenie existujúceho asfalt. chodníka a existujúcej spevnenej plochy z dlažby 

bude v oblasti navrhovaného priechodu pre chodcov vyriešené predĺžením exist. chodníka. 

Navrhovaný chodník má šírku 1,50 m a v mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov 

je rozšírený na  3,00 m. Je navrhnutý s krytom z bet. dlažby v nasledovnom zložení: 

Betónová dlažba DL 60 mm  STN EN 1338 

Drvené kamenivo L 2/4 40 mm  STN EN 13242 

Štrkodrvina ŠD 31,5Gc; fr. 0/63 200mm     STN EN 13285 

Edef2= 30 MPa   SPOLU            300mm 

V mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je chodník navrhnutý s úpravou pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Medzi vozovkou a chodníkom bude 

osadený cestný bet. obrubník bez skosenia - zapustený (v. 2 cm nad úrovňou vozovky). Zo 

strany od zelene je chodník lemovaný záhonovým bet. obrubníkom. Existujúca spevnená 

plocha z dlažby bude pred priechodom pre chodcov doplnená o debarierizačné prvky. 

Priechod pre chodcov bude v rámci návrhu riadne označený, osvetlený a zvýraznený podľa 

graf. prílohy. 

Na Ul. Miloslavskej budú existujúce chodníky pozdĺž komunikácie v mieste nového 

priechodu pre chodcov prepojené novým chodníkom. Chodník má šírku 1,50 m a v mieste 

pred navrhovaným priechodom pre chodcov je rozšírený na  3,00 m. Je navrhnutý taktiež 

s krytom z bet. dlažby. V mieste pred navrhovaným priechodom pre chodcov je chodník 

navrhnutý s úpravou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Medzi 

vozovkou a chodníkom bude osadený cestný bet. obrubník bez skosenia - zapustený (v. 2 

cm nad úrovňou vozovky). Zo strany od zelene je chodník lemovaný záhonovým bet. 

obrubníkom. Priechod pre chodcov bude v rámci návrhu riadne označený, osvetlený 

a zvýraznený podľa graf. prílohy. 

4. TECHNICKÉ VYBAVENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV 

Samotný priechod pre chodcov bude vyznačený prostredníctvom trvalého vodorovného 

dopravného značenia V6a – studeného plastu, v prípade pred základnou školou bude V6a – 

studený plast doplnený o červený podklad s celkovou šírkou 4,00 m. 

Pre zvýraznenie a osvetlenie priechodu pre chodcov budú použité: 

Osvetľovacia sústava - 2x 

Pre osvetlenie priechodov pre chodcov  sú navrhnuté LED asymetrické svietidlá FGH PHL1 
FG CW 12000lm/110W R8R IP66, ktoré sú osadené na  žiarovozinkovaných stožiaroch  typ 
SKV  s výložníkom VS-3,5. Celková výška svietidla nad komunikáciou bude 6,35m. 
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Vybavené budú stožiarovou  svorkovnicou typ GURO EKM 2072 IP54,  na  ktorú sa  osadia 
poistky 1xE27, 10A.  
 
Stožiare SKV pre osvetlenie prechodov pre chodcov sa osadia min. 1m od komunikácie (viď. 
grafické prílohy).  
 
Osvetlenie priechodu pre chodcov a ostatné technické vybavenie priechodu bude napojené 
na el. energiu. Napájacím bodom bude najbližší stožiar verejného osvetlenia, príp. stožiar 
verejnej NN siete s vodičom verejného osvetlenia. 
 
Svietidlá sú navrhnuté tak, aby poskytli pozitívny kontrast a neoslňovali vodičov. Z toho 
dôvodu sú navrhnuté svietidlá s  asymetrickou vyžarovacou charakteristikou  s LED zdrojom 
. Použitím výbojky s odlišným farebným tónom dosiahneme  zvýraznenie prechodu  
a odlíšenie od bežného osvetlenia . 
 

 

Pred začatím zemných prác je potrebné, aby investor vytýčil všetky podzemné vedenia 
nachádzajúce sa v blízkosti rozvodov verejného osvetlenia. 

 

Údržba osvetľovacej sústavy sa bude robiť podľa plánu údržby, ktorý vypracuje vedúci 
údržby. Údržba  svietidiel  sa  bude  prevádzať  pomocou  dvojitého rebríka,  alebo 
montážnej plošiny. 
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Riadiaca jednotka ELV: 1x 

- rozvodná skriňa 360 x 280mm,tr.II, L50 fl, VO, TMM, batéria 12V - 18Ah 

- konfigurácia režimu synchronizovaného blikania <10% s detekciou chodca 

- 1 x vstupné napájanie 230V 

- 2 x výstupné napájanie 24VDC určené pre svietidlá 

- 2 x výstupné napájanie 12VDC určené pre podsvietené LED dopravné značky 

- upevnenie na nový stožiar VO 

 

 

 

 

 

 

Podsvietená LED dopravná značka IP6: 2x 

- rozmery značky: 640 x 640 x 43 mm 

- EN 12899, svietivosť: triedy L3 

- reflexná fólia: triedy 2 

- svietivosť LED: 300 cd 

- životnosť LED: 50 000 hodín 

- teplota LED: 5000-8000 K 

- napájanie: 12VDC 

- symbol ZDZ IP6 na jednej strane 

- upevnenie na nový stožiar VO 

 

 

 

 

 

 

Aktívne infračervené detektory na detekciu chodcov:  2x 

- upevnenie na nový stožiar VO 
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Inštalácia senzoru pohybu 

 

 

Snímač je určený na detekciu chodcov v blízkosti prechodov pre chodcov.  

Pri inštalácii postupujte podľa nasledovných pokynov:  

-  Montážna výška: 3m   

- Odstupová vzdialenosť od osi križovatky musí byť od 2m do 2,5m a to z dôvodu 

predpokladaného pohybu chodcov pri priechode z pohľadu vodiča  

- Snímač pohybu by mal byť umiestnený čo najbližšie ku križovatke, aby sa vytvorila 

"detekčná oblasť", ktorá je paralelná s pruhmi prechodu pre chodcov, aby sa zabránilo 

vytváraniu mŕtvych miest alebo aktivácii systému vozidlami. 

 

Ledbox: 2x 

- 2xvýstražné svetlá Ø100 mm EN 12352 trieda L2H 

- režim: blikanie pri detekcii chodca 

- upevnenie na nový stožiar VO 

 
 

5. TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Trvalé dopravné značenie je navrhnuté v zmysle zásad dopravného značenia na pozemných 

komunikáciách, Vyhláška č. 9/2009 Z.z., novelizácia č. 361/2011 a STN 01 8020. 
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Návrh trvalého dopravného značenia spočíva v dôkladnom vyznačení priechodov pre 

chodcov zvislým i vodorovným dopravným značením. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti 

chodcov prechádzajúcich cez navrhované priechody.  

Trvalé vodorovné DZ: 

Samotný priechod pre chodcov bude vyznačený prostredníctvom trvalého vodorovného 

dopravného značenia V6a (0,5 x 3,0 m)– studený plast, v prípade pred základnou školou 

bude V6a (0,5 x 3,0 m) – studený plast doplnený o červený podklad s celkovou šírkou 4,00 

m. 

Trvalé zvislé DZ: 

Pre označenie priechodu pre chodcov budú použité podsvietené LED dopravné značky IP6 

uchytené na stožiari VO.  

- rozmery značky: 640 x 640 x 43 mm 

- EN 12899, svietivosť: triedy L3 

- reflexná fólia: triedy 2 

- svietivosť LED: 300 cd 

- životnosť LED: 50 000 hodín 

- teplota LED: 5000-8000 K 

- napájanie: 12VDC 

- symbol ZDZ IP6 na jednej strane 

 

V prípade v areáli železničnej stanice bude značka IP6 osadená na stĺpik existujúcej trvalej 
zvislej DZ P2, a to pod DZ P2. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky musí byť v 
obci min. 2,00 m nad niveletou vozovky resp. chodníka. Rozmer tabule novonavrhovanej DZ 
IP6 je základný a musí spĺňať požadovanú reflexnú triedu, úpravu. 

 

Trvalé zvislé i vodorovné dopravné značenie v rozpore s návrhom bude odstránené v zmysle 
grafických príloh. 

 

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade so : 

 Zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 9/2009 Z.z. 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“, 
júl 2000 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 1“, december 2003 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 2, máj 2005 

 Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť : Trvalé 
značky, december 2003 

 Technickou normou STN EN 1436 Materiály na vodorovné dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky. 

 TP 04/2005 „Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách“ 
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 TP 09/2006 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích 
zariadení 

 Zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 
/Schválené MDPa T SR č. j. 1234/270-98/. 

6. ODPADY 

Odpadové materiály vzniknuté pri realizácii a pri búracích prácach budú mať zväčša 
charakter zeminy (z výkopov pre stĺpy VO, pre konštrukcie chodníkov pre peších, 
nespevnené materiály vybúraných konštrukcií) a stavebnej sute (materiály z vybúraných 
konštrukcií, odstránené trvalé dopravné značky a ich bet. základy). Tieto odpadové materiály 
sa buď použijú na miesta určené investormi alebo sa uložia na skládku TKO. 
 
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v 
súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
 
Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 

 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]  

 Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 
 
Odpady v štádiu stavebnej výroby : 
Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti (vzniknuté 
realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov 
týkajúce sa vzniknutých odpadov sú popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných 
odpadov sa držiteľ riadi §25 [1]. 
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  
Zhotoviteľ stavby  je povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 
Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri 
výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej 
bolo vydané stavebné povolenie. Táto osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti 
preniesť na zhotoviteľa stavby. Následne podľa §77 [1] ods. (4) táto osoba je povinná 
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri 
výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 
 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené nasledovne: 
 
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 

Č. skupiny, 
podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória:  Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z 
kontaminovaných miest 

17 01 01 Betón O  

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O  

17 04 05 Železo a oceľ O  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O  

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O  

http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1
http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1
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Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska:           

Druh Názov Kategória * 

03 01 05 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové 
( drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04  

O 

08 01 11 
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky 

 
N 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 
08 01 99 odpady inak nešpecifikované   
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 
12 01 13 odpady zo zvárania O 
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 01 03 obaly z dreva O 
15 01 04 obaly z kovu O 
15 01 05 kompozitné obaly O 
15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

 
N 

17 01 01 betón O 
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
O 

 

Zneškodnenie odpadov 

Výkopová zemina  zaradená do kategórie odpadov ako ostatný, sa uloží na riadenú skládku 
odpadu alebo po dohode z investorom sa z časti použije na zásyp terénnych nerovností.  

Odpady charakteru stavebnej sute budú odvezené na riadenú skládku odpadu. 

7. RÔZNE 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné 

pred začiatkom stavebných prác vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je 

možné po dohode s príslušným správcom a vlastníkom, zrealizovať úpravu alebo preložku 

inžinierskych sietí podľa príslušných STN  a TP. 

 

 

 

 

 

V Stupave, február 2018    Vypracovala: Ing. Henrieta Šarkőzyová 


