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Stavba :  Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci  Žirany  

Objekt :  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v CVČ 

Stupeň :  DSP 

 
      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum       :     09/2019 

Vypracoval:  Ing. Miloš Gontko                                                                   Príl. č. 1 



1.0 Identifikačné údaje 

1.1 Identifikačné údaje stavby: 

      Názov stavby   : Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci                    

                                                             Žirany        

      Miesto stavby   : Žirany 

      Katastrálne územie                      : Žirany  

      Okres    : Nitra 

      Druh stavby   : dopravná 

      Charakter  stavby   : novostavba a rekonštrukcia  

1.2 Identifikačné údaje investora : 

      Investor    : Obec Žirany 

      Sídlo investora                             : Žirany č. 194, 951 74 Žirany 

      Projekčná príprava  : STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, Nitra 

                                                             Ing. Miloš Gontko, Golianova 54, Nitra 

      Dodávateľ                                    : vyberie sa konkurzom 

      Stupeň    : DSP  

      Dátum spracovania  : september 2019 

  

 

2.0 Charakteristika územia 

Predmetné centrum voľného času, v ktorom sa bude realizovať výstavba a  rekonštrukcia 

chodníkov, sa  nachádza v južnej časti obce Žirany, po ľavej strane cesty III/1663 – Hlavná 

ulica v smere od Nitry ku kostolu.  V súčasnosti sa v mieste výstavby nových chodníkov 

nachádza štrková vrstva, resp. zeleň. V mieste rekonštruovaných chodníkov sa nachádzajú 

jestvujúce chodníky z asfaltovej drvy, ktoré sú sú značne zničené.  Vzhľadom k tomu, že 

centrum voľného času využívajú občania obce na oddych aj športové aktivity, vznikla potreba 

rekonštrukcie jestvujúcich chodníkov a vybudovania nových chodníkov. Ktoré zabezpečia 

prístup k jednotlivým športoviskám, k dopravnému ihrisku a k oddychovým zónam.  

Projektant overil existenciu jestvujúcich podzemných a vzdušných vedení.. V priestore 

centra voľného času sa  nenachádza z podzemných vedení žiadne. Zo vzdušných vedení sa 

v priestore centra voľného času nachádza elektrické vedenie VN.   

 

3.0 Prehľad východzích podkladov a prieskumov 

- objednávka investora 

- prieskum tvaru miesta so zástupcami investora a projektanta 

- prehľadná situácia v M 1 : 10 000 

- situácia polohopisného a výškopisného zameranie lokality v mierke  M 1 : 250 

- technické normy a predpisy týkajúce sa danej problematiky 

 

4.0 Odôvodnenie stavby a jej umiestnenia 

       Potreba výstavby a rekonštrukcie chodníkov v centre voľného času vznikla z dôvodu 

využívania parku občanmi obce na oddych aj športové aktivity ako centrum voľného času. V 

súčasnosti v centre voľného času nachádzajú spevnené ihriská, detské dopravné ihrisko, 

lavičky na oddych a iné zariadenia. Aby bol zabezpečený prístup ku všetkým aktivitám je 

potrebné vybudovať nové chodníky.  Keďže povrch jestvujúcich  chodníkov je značne 

zničený, je potrebné ich zrekonštruovať. 
 

5.0 Členenie stavby na objekty 

Stavba bude mať len stavebný objekt – „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v CVČ“.  

 

 



6.0 Nároky na zábery a likvidáciu porastov 

V trase budúcich chodníkov sa nenachádzajú žiadne vzrastlé stromy. K záberu iných 

pozemkov ako tých, ktoré sú vyhradené pre predmetnú stavbu nedochádza.  

 

7.0 Hľadiská CO a PO 

Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov sa považuje za jednoduchú a technicky 

nenáročnú stavbu spevnených plôch, ktorá nevyžaduje zvláštne nároky v rámci CO a PO. 

Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani hydranty. Všetky stavebné a montážne práce 

musia byť vykonané v súlade s vyhláškou SUBT a SBU č. 374/190 Zb. z., č. 74/1996 Zb. z., 

zákonom č. 90/1998 Zb. z. a č. 267/199 Zb. z.. 

 

8.0 Konštrukčné riešenie stavby 

V areáli parku sa v súčasnosti nachádzajú dva jestvujúce chodníky. Chodník „1“ v km 

0,000 00 – 0,072 72 zabezpečuje prístup k spevneným ihriskám a chodník „3“ tvorí spojnicu 

chodníka „1“ s jestvujúcou miestnou komunikáciou na južnej strane parku. Nové chodníky sa 

vybudujú chodník „1“ v km 0,072 72 – 0,136 06 a chodník „2“, ktorý bude pokračovaním 

chodníka „1“ a bude napojený na jestvujúcu miestnu komunikáciu na západnej strane centra 

voľného času. 

 Pred realizáciou samotnej výstavby a rekonštrukcie chodníkov bude potrebné očistiť 

jestvujúce chodníky z asfaltovej drvy, a spraviť odkopávku pre parkové obrubníky, ktoré sa 

osadia pozdĺž jestvujúcich chodníkov. Taktiež sa spraví odkopávka pre spodnú stavbu nových 

chodníkov. 

      Chodník „1“ bude mať začiatok úseku na východnej strane parku, po ľavej strane cesty 

III/1663, v mieste autobusového nástupišťa v km 0,000 00. Jestvujúca časť chodníka „1“ bude 

mať koniec v km 0,072 72.  Chodník „1“ bude pokračovať smerom k ihriskám a spevnenej 

ploche a koniec úseku chodníka „1“ bude pri oplotení z betónových tvárnic v km 0,136 06. 

Celková dĺžka chodníka „1“ bude 136,06m. Chodník „2“ bude pokračovaním chodníka „1“. 

Začiatok úseku bude mať na konci úseku chodníka „1“ a koniec úseku bude   na jestvujúcej 

miestnej komunikácii na západnej strane centra voľného času. Celková dĺžka chodníka „2“ 

bude 41,64m. Celková dĺžka chodníkov „1“ a „2“ bude 177,70m.  Výškovo bude chodník 

kopírovať jestvujúci rastlý terén. Pozdĺžny sklon chodníka bude minimálne 1,23% a 

maximálne 8,88%. Šírka chodníka „1“  v km 0,000 00 – 0,072 72 bude 2,5m – 4,0m, v km 

0,072 72 – 0,136 06 bude 2,6m. Šírka chodníka „2“ v km 0,136 06 – 0,177 70 bude 2,6m. 

Priečny sklon v celom úseku bude jednostranný 2%.   

     Chodník „3“ bude mať začiatok úseku na chodníku „1“. Koniec úseku chodníka „3“ bude 

na jestvujúcej miestnej komunikácii na južnej strane parku. Celková dĺžka chodníka „3“ bude 

101,17m. Výškovo bude chodník kopírovať jestvujúci rastlý terén. Pozdĺžny sklon chodníka 

bude minimálne 0,5% a maximálne 1%. Šírka chodníka „3“   bude v celom úseku 2,5m. 

Priečny sklon v celom úseku bude jednostranný 2%.  

     Konštrukcia nových chodníkov je rovnaká a je nasledovná: 

- zámková dlažba šedá                                              ZD                             60mm 

- lôžko z piesku fr. 4-8mm                                        P                                30mm 

- kamenivo spevnené cementom                               CBGM8/10                   80mm 

- štrkodrvina fr. 0-31,5mm                                        UM ŠD 0/31,5         100mm 

                                                                                                                   270mm 

   Chodníky budú lemované zo strany zelene betónovými parkovými obrubníkmi  

1000x200x50mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou. 

      V km 0,005 00 chodníka „1“ sa naprieč chodníka uložia v mieste terajšieho žľabu 

priekopové tvárnice TBM 1-50 dĺžky 4,0m, ktoré sa uložia do lôžka z betónu. Priekopové 

tvárnice TBM 1-50 sa uložia aj na konci úseku chodníka „2“. Priekopové tvárnice sa uložia 



pozdĺž vozovky miestnej komunikácie v dĺžke 10,0m, aby sa zabránilo stekaniu dažďovej 

vody na chodník. 

      Pri rekonštruovaných chodníkoch sa očistí povrch jestvujúcich chodníkov, na ktorý sa 

uloží zámková dlažba hrúbky 60mm, ktorá sa uloží do lôžka z piesku fr. 4-8mm hrúbky 

30mm. Jestvujúce chodníky  sa olemijú zo  strany zelene  betónovými parkovými  obrubníkmi 

1000x200x50mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou. 

      V rámci výstavby a rekonštrukcie chodníkov sa  v centre voľného času  osadia 4 parkové 

lavičky a jeden smetný kôš. Taktiež sa vysadí 10ks stromov priemeru 120mm. 

   Po ukončení výstavby chodníkov sa praví zatrávnenie zelených pásov trávovým semenom 

parkovým v množstve 300kg/m2.   

 

8.0 Hlavné zásady organizácie výstavby 

Stavenisko bude prístupné z jestvujúcich miestnych komunikácii. Vzhľadom na práce 

malého rozsahu, nie je potrebná uzávierka jestvujúcich komunikácií. Stavebné hmoty budú 

uložené v areáli centra voľného času. 

Práce sa budú organizovať v nasledovnom časovom slede: 

-     zabezpečenie vytýčenia podzemných sietí pod plochou staveniska 

- búracie a zemné práce 

- vybudovanie nových chodníkov 

- rekonštrukcia rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov 

- úprava a zatrávnenie nespevnených plôch 

Stavebné hmoty a materiály sa budú na stavenisko dovážať len v množstvách pre denné 

zabudovanie a to z centrálnych výrobní a skladov dodávateľa.  Vzhľadom na malý rozsah 

prác sa s plochou pre zariadenie staveniska neuvažuje. 

 

9.0 Vytýčenie 

Vytýčenie sa spraví podľa profilov, situácie a vytyčovacieho výkresu. Výškové osadenie 

je naviazané na jestvujúce chodníky a ihriská. 
         
 

10.0  Ochrana životného prostredia 

Výstavbou a rekonštrukciou chodníkov nevznikne negatívny vplyv na životné prostredie. 

Betónové zmesi sa budú dovážať priamo z výrobne.  Realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu 

životného prostredia, nakoľko výroba betónových zmesí sa bude robiť mimo staveniska. 

Užívaním a prevádzkou objektov nebudú vznikať žiadne odpady ohrozujúce životné 

prostredie. 

 

 

 
 

 

V Nitre, september 2019 
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