
 Identifikačné údaje stavby 
 

Názov stavby:      Cyklochodník, stavebná úprava jestvujúceho chodníka  

Miesto stavby:      Spišská Belá, ul. Zimná, parcela registra  KN C 1845/1 
Okres:                  Kežmarok 
Kraj :                    Prešovský 
Druh stavby:         Stavebná úprava jestvujúceho chodníka na cyklochodník 
Investor:               Mesto Spišská Belá, ul. Petzvalova č. 18, 059 01 Spišská Belá 
Projektant:           Ing. arch. Dávid Kruliac, Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Ľuboš Gontkovský, 
                            ateliér -  ul. Jilemnického č. 341,  059 52 Veľká Lomnica 
 
Sprievodná správa 
Projektová dokumentácia rieši stavebnú   úpravu jestvujúceho chodníka na cyklochodník, ktorý je 
riešený severnej časti ul. Zimná, od križovatky s ulicou Továrenská, po napojenie na jestvujúci 
cyklochodník v smere na Tatranskú Kotlinu. Navrhovaný cyklochodník je riešený pozdĺž jestvujúceho 
oplotenia rodinných domov a výrobného areálu CIMA, od cesty I/66 je oddelený jestvujúcim zeleným 
pásom. 
  
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: snímok z pozemkovej mapy,  obhliadka 
riešeného územia, konzultácia s investorom, domeranie riešeného priestoru. 
  
Skutkový stav 
Jestvujúci chodník je šírky 2,0m, s povrchom z liatého asfaltu, s betónovým podkladom hr. 0,1m, je 
v zlom stavebno technickom stave, asfalt je popraskaný, miestami vypadaný. Trasovanie chodníka je 
v dvoch častiach od križovatky s ul. Továrenskou po zásobovací vjazd v dl. 146,1m, vedený pozdĺž 
jestvujúceho kamenného oplotenia rodinných domov. Druhá časť je od zásobovacieho vjazdu, po vjazd 
do areálu CIMA, napojenie na jestvujúci cyklochodník, v dĺžke 108,36m. Chodník je vedený pozdĺž 
oplotenia cca 1,0m od oplotenia.  Trasa chodníka je v súbehu cesty I/66, oddelená od telesa 
komunikácie zeleným pásom.  Terén je rovinatý s miernym klesaním zo severo – západu  na juho – 
východ.  
Pozdĺž chodníka je umiestnená autobusová zastávka, 3 x nadzemný hydrant, aleja stromov v prvej časti 
8 stromov – brezy, v druhej časti 4 stromy – 3 x breza, 1 x jarabina, elektrická trafostanica a bilbord. 
 
Inžinierske siete   
Pred realizáciou cyklochodníka je nutné vytýčenie podzemných vedení správcami sietí. Následne 
dodržiavanie podmienok správcov sietí. Pozdĺž časti riešenej cyklotrasy vedie  vodovodné potrubie 
s nadzemnými hydrantami, 2 hydranty je nutné preložiť ( sú v navrhovanej trase cyklotrasy). Elektrické 
vedenie od trafostanice križuje navrhovaný cyklochodník. 
 
Navrhovaný stav 
Návrh rieši asanáciu jestvujúceho chodníka a asfaltovým povrchom a betónovým podkladom v šírke 
2,0m a celej dĺžke oboch úsekov 146,1m a 108,36m. 
Následne realizáciu odkopu (mimo jestvujúceho chodníka v šírke 1,0m a v hr. 0,46m) v hr. 0,33m 
a šírke 2,2m v časti asanovaného chodníka -  pre navrhovaný cyklochodník 
Osadenie drenáže, so zaústením do jestvujúceho povrchového rigola pozdĺž cestnej komunikácie. 
Osadenie podkladných vrstiev – makadamu so zhutnením, osadenie chodníkového obrubníka 
100/200mm do betónového lôžka s bočnou oporou. Osadenie obaľovaného kameniva a asfaltového 
betónu. Dosypanie z zhutnenie krajnice so zatrávnením. Označenie stredového pásu zelenej farby 
v šírke 0,1m. 
Vyvolaná investícia, ktorá nie je súčasťou rozpočtu navrhovanej stavby cyklochodníka: 



- výrub 5 stromov brezy v priemere 0,25 až 0,35m ( v 1. časti navrhovaného cyklochodníka) 
- preloženie 2 kusov nadzemných hydrantov 
 
Navrhovaná konštrukcia  cyklochodníka : 
asfaltový betón          hr.  40mm 
obaľované kamenivo hr.   80mm 
penetračný postrek       0,7kg/m2 
štrkopiesok  zhutenený  hr. 40 mm 
štrkodrva  zhutnená  hr.   300mm, frakcia 32 – 64 mm STN EN 13285 
-      zhutnená pláň na deformačný modul zeminy „E“ min. na 45 MPa. 
celková hrúbka navrhovanej konštrukcie  420mm 
 
Základné údaje o navrhovanej stavbe 
Dĺžka cyklochodníka   254,46 m 
Plocha cyklochodníka 763,38 m2 
Šírka cyklochodníka 3,0m, dva pruhy po 1,5m,stredný deliaci pás šírky 0,1m zelenej farby 
priečny spád cyklochodníka  jednosmerný 2% 
Dĺžka chodníkového obrubníka 375,0m, rozmeru 0,1/0,2/1,0m 
Dĺžka drenáže  DN 60mm   260m 
  
Osadenie stavby 
 Cyklotrasa je navrhovaná s osadením na parcele KN C 1845/1. Výškovo cyklotrasa kopíruje jestvujúci 
rastlý terén – chodník navrhovaný na asanáciu V 1. časti cyklochodník je vedený v dotyku s jestvujúcim 
kamenným oplotením, v 2. časti okraj cyklochodníka je vedený 0,5m od jestvujúceho pletivového 
oplotenia. 
 
TECHNICKÁ SPRÁVA 
- vytýčenie pozemných vedení správcami sietí 
- asanácia jestvujúceho chodníka (liaty asfalt hr. 30mm, podkladný betón hr. 0,1m) dl. 254,46m, šírka 
2,0m, plocha 508,92 m2 
- odkop zeminy (mimo telesa pôvodného chodníka) š. 1,0m, hĺbka 0,46m dl. 254,46m = 117,05 m3 
- odkop zeminy pod pôvodným chodníkom  š. 2,2m, hĺbka 0,33m dl. 254,46m = 184,7 m3 
- odvoz zeminy do 3 km spolu 289,75m3, 12 m3 ostáva na spätný zásyp krajnice – pozdĺž obrubníka. 
- osadenie drenáže DN 60mm, v dĺžke 260m, zásyp štrkopieskom 0,2/0,1/260 = 5,2m3 
- zhutnenie podložia na deformačný modul zeminy „E“ min. na 45 MPa. 
- osadenie zhutneného makadamu frakcie 32 – 64 mm v hr. 0,3m 
- osadenie chodníkového obrubníka 0,1/0,2/1,0m do betónového lôžka s bočnou oporou dl. 375m 
- osadenie zhutneného štrkopiesku frakcie 0 – 32mm, zhuteneného hr. 0,04m x 763,38m2 = 30,5m3 
- osadenie penetračného postreku 0,7kg/m2 
- obaľované kamenivo hr.   80mm so zavalcovaním v ploche 763,38m2 = 59,9 m3 
- osadenie asfaltového betónu hr. 40mm so zavalcovaním  v ploche 763,38 = 30,5 m3 
- označenie stredovej čiary šírky 0,1m, v dĺžke 254,46m 
- zásyp krajnice 12m3, v ploche 375m x 0,25m = 93,7 m2, so zhutnením 
- výsev trávy v ploche 93,7m2 
 
Dbať, aby pri nakladaní  s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého prostredia 
a znečisťovaniu okolitého prostredia. 
Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch. Po výstavbe investor doloží: doklady 
o využití a zneškodnení odpadov z výstavby, potvrdené odberateľom odpadov 



Pri stavbe je možné použiť na podkladné vrstvy spevnených plôch (pod navrhovanú štrkodrvu) 
stavebné odpady na druhotné zhodnotenie:  číslo druhu odpadu    17 09 04  a 17 01 07 
  
 Stavenisko a uskutočňovanie stavby 
Stavenisko je nutné zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb. 
Pri veľkej prašnosti   konštrukcie kropiť vodou. 
Stavebnú suť a prebytočný materiál zhodnocovať, alebo umiestniť na povolenú skládku,   
Pri výjazde automobilovej techniky zabezpečiť neznečisťovanie komunikácie 
Stavebnými prácami neznehodnotiť susedné parcely a okolité prírodné prostredie 
Mať pripravenú lekárničku a vytypovať najbližšie telefonické spojenie s lekárskou pomocou 
Pri realizácií stavby dodávateľským spôsobom previesť odovzdanie a prebratie staveniska stavebnou 
firmou, stavbu označiť – investor, dodávateľ, číslo a dátum stavebného povolenia, označenie 
stavebného dozoru. 
  
 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom č.79/2015 Z .z.   
Dbať, aby pri nakladaní  s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého prostredia 
a znečisťovaniu okolitého prostredia. 
Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch. Po výstavbe investor doloží: doklady 
o využití a zneškodnení odpadov z výstavby, potvrdené odberateľom odpadov 
 Pri  stavbe  budú vznikať odpady: ( zatriedenie odpadov podľa vyhlášky  MŽP SR č.  365/2015 Z .z.) 
 

Číslo druhu 
odpadu  

Názov druhu odpadu  Kategória 
odpadu  

Spôsob 
úpravy  

množst
vo 
  

    17 05 04   Zemina a komenivo iné ako uvedené v 
170503 
 

 O Zhodnotenie 
na násypy 
SK 

 290m3  

    17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
iné ako uvedené v 170901, 170902 a 
170903 
 

 O Zhodnotenie
na násypy 
SK 

    66,1 t 

   17 01 07 
 

Zmesi betónu, tehál .... iné ako uvedené 
v 17 01 06 

O Zhodnotenie
na násypy 
Sk 

     0,1t 

 
Stavebné odpady a odpady z demolácií je povinný stavebník (dodávateľ stavby) triediť podľa druhu 
odpadu. Stavebné odpady je potrebné materiálovo zhodnocovať – zabudovať opätovne do stavby 
 
Držiteľ odpadu  je povinný: 
zaraďovať  odpady podľa katalógu odpadov 
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením 
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhov 
zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému 
zabezpečiť zneškodnenie odpadov ak nie je možné jeho zhodnotenie 
viesť a uchovať evidenciu o druhoch a množstve odpadov 
spolupracovať s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva  
  
  



Pri  stavebných prácach a prevádzke objektu je potrebné dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti 
a ochrany zdravia podľa:  
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení 
nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 
nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov 
nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci 
nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 
 
 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
 Navrhované stavebné úpravy  svojim vybavením a určením v zmysle  § 4 zákona č. 124/2006 Z .z. o 
bezpečnosti práce a ochrane zdravia sú zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození. Konštrukčným usporiadaním a použitím daného riešenia  konštrukcií 
stavby sú však tieto neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia eliminované a rozsah rizika je 
minimalizovaný. 
Na zabezpečenie eliminácie rozsahu rizika neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození pri práci je 
potrebná: 
-        sústavná starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných 
podmienok, ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou 
plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných 
podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov 
pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. 
-     prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti 
zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich 
vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu pre 
prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia. 
 
Terminológia  
-      nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré 
môžu poškodiť zdravie 
-       ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené, 
-       riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných 
následkov na  zdraví, 
-      neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých 
a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť, 
-         neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných 
vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť, 
-      nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, 
ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia, 
-         bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri 
ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je 
neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 


