TECHNICKÁ SPRÁVA

CHODNÍK NA CINTORÍNE, KUNERAD
Projekt v rozsahu pre realizáciu stavby

MIESTO STAVBY

: k.ú. Kunerad p.č.314/1, 314/5

INVESTOR

: Obec Kunerad
Obecný úrad Kunerad, č. 60
013 13 Kunerad

PROJEKTANT

: Ing. Ivana Majčinová

DÁTUM

: 05/2021

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora
Identifikačné údaje stavby :

Chodník na cintoríne, Kunerad

Charakter stavby:

stavebné úpravy

Miesto stavby:

Kunerad, p.č.314/1, 314/5

Katastrálne územie:

k.ú. Kunerad

Identifikačné údaje investora:

Projektant:

Stupeň dokumentácie:

Obec Kunerad
Obecný úrad Kunerad
č.60
013 13 Kunerad
Ing. Ivana Majčinová
M. Šinského 20
010 07 Žilina
Projekt v rozsahu pre realizáciu stavby

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Navrhovaný chodník sa nachádza na cintoríne v obci v Kunerade na p.č.314/1 a 314/5.
V súčasnosti je bez spevneného povrchu.
Parametre stavby:
- plocha chodníka ..............24,45m²

3. Prehľad východiskových podkladov
Projekt bol spracovaný na základe požiadavky investora a geometrického zamerania.

4. Zemné práce
V rámci zemných prác bude realizovaná skrývka ornice, výkopy a spätné zhutnené
násypy zo stabilizovanej zeminy s rozprestretím ornice na priľahlej ploche chodníka vrátane
zatrávnenia.
Triedu ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 3050 predpokladáme v skupine 2-3. Vhodná
zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na
medzidepóniu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodávateľa s investorom sa použije
pre ďalšie účely. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73
3050 Zemné práce.
Na stavebnej pláni v podloží chodníkov a ostatných plôch je požadované Edef,2 min =
30 MPa pri Edef,2 / Edef1 < 2,0, pri použití jemnozrnných zemín, resp. < 2,5, pri použití
hrubozrnných zemín a na pláni nestmelenej podkladovej vrstve zo štrkodrvy Edef,2 min =
45MPa pri Edef,2 / Edef1 < 2,0, pri použití jemnozrnných zemín, resp. < 2,5, pri použití
hrubozrnných zemín.
Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť
rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti
stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej
odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy.

5. Technické riešenie

Chodník a ostatné plochy
Projekt rieši vybudovanie chodníka v uličke plynulo nadväzujúci na spevnenú plochu
pri kostole. Chodník je navrhnutý v šírke 1200 mm v miestach s dostatočným priestorom v
priamych smeroch, v miestach s obmedzeným priestorom sa zalamuje a šírkovo sa
prispôsobuje možnostiam, teda sa využíva celý možný priestor od obrúb hrobov. Výškovo
chodník prispôsobiť terénu s ohľadom na plynulý pozdĺžny profil. Miestami je potrebné
rozobrať jestvujúce prídlažby hrobov.
Chodník je navrhnutý s krytom z betónovej dlažby zámkovej Premac Klasiko hrúbky
60mm a lemované sú betónovým parkovým obrubníkom uloženým do betónového lôžka
s bočnou oporou.
Odvodnenie
Povrchové vody z chodníka budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén
a budú zasvakované.

Navrhovaná konštrukcia spevnenej plochy – chodník
•

Bet. dlažba zámková, typ Premac Klasiko, farba sivá

•
•

Podkladné lôžko z kameniva fr. 4-8mm
Štrkodrva fr. 0-32mm

60mm
40mm
250mm

Viď. vzorové rezy.

9. Odpadové hospodárstvo
Prehľad odpadov produkovaných pri realizácii stavby „dáva rámcovú predstavu
o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. Z objektu je zabezpečený odvoz
odpadu zmluvne na najbližšiu skládku. Počas výstavby a jeho prevádzky sa predpokladá vznik
rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený
s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva.
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ
stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V súčasnej dobe tento
dodávateľ nie je známy, preto nie sú uvedené konkrétne lokality a firmy, kde sa bude odpad
skladovať, resp. likvidovať.
Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej prevádzkovateľ –
producent odpadu.

A. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POČAS REALIZÁCIE STAVBY
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O,
a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov –
Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 Z.z.).

Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke aj s predpokladanými množstvami:
Kategóri
a
odpadu

Množstvo

obaly z papiera a lepenky

O

0,01

O

0,01

N

0,0

N

0,0

17 01 01

obaly z plastov
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky
alebo kontaminované nebezpečnými latkami
betón

O

2,0

6

17 01 02

tehly

O

0,0

7

17 01 03

obkladačky, dlaždice, keramika

O

0,0

8

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06

O

0,5

9

17 02 01

drevo

O

0,0

10

17 04 05

železo a oceľ

O

0,0

11

17 05 06

Výkopová zemina iné ako 17 05 05

O

15,0

Por.
číslo

Číslo druhu
odpadu

1

15 01 01

2

15 01 02

3

15 01 10

4

17 02 04

5

Názov druhu odpadu

Opis miesta vzniku odpadov a nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby
Miesto vzniku odpadov
Odpady pod poradovým číslom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vznikajú počas výstavby objektu v rámci
príslušných technologických postupov – producentom odpadu bude generálny dodávateľ
stavby.
Odpad pod p. č. 11 vznikne pri výkopových prácach a terénnych úpravách – producentom
odpadu bude generálny dodávateľ stavby. Umiestnenie odpadu sa predpokladá skládke.
Organické vrstvy sa umiestnia v spolupráci s OÚ pre prípadnú rekultiváciu zdevastovaných
plôch mimo objekt závodu.
Odpad pod p. č. 9, 10 vznikne ako súčasť prevádzky zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi
Odpad pod p. č. 1 - bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a následne odovzdaný
do najbližšej zberne papierového odpadu na ďalšiu recykláciu – spôsob zhodnotenia R2
(podľa prílohy č.2 k zákonu 223/2001 Z.z.)
Odpady pod p. č. 2, 3, 6, 7, 8, 9 – budú pôvodcom odpadu triedené, zhromažďované
a v pravidelných intervaloch vyvážané na skládku odpadov, ktorá má na uloženie týchto
odpadov povolenie – spôsob zneškodnenia D1 (podľa prílohy č.3 k zákonu 223/2001 Z.z.)
Odpad pod p. č. 4 – bude pôvodcom dočasne uložený pred zberom v mieste vzniku (na
jestvujúcom dočasnom úložisku odpadov - jedná sa o obaly z náterových hmôt). Uložený bude
v uzavretých vodotesných nádobách. Likvidáciu odpadu zabezpečí príslušná firma pre
likvidáciu nebezpečných odpadov tohto druhu
Odpad pod p. č. 5 – bude odvezený na skládku
Odpad pod p. č. 10 – bude pôvodcom (realizačná firma) triedený, zhromažďovaný a následne
odovzdaný do najbližšej zberne kovového šrotu na ďalšiu recykláciu – spôsob zhodnotenia R2
(podľa prílohy č.2 k zákonu 223/2001 Z.z.)
Odpad pod p.č. 11 – bude pôvodcom zhromažďovaný na depónii v mieste pozemku,
prevyšujúca časť sa odvezie na skládku. Jedna depónia bude obsahovať organické zeminy
nevhodné pre ďalšie stavebné využitie. Táto zemina v odhadovanom množstve podľa kapitoly
3 bude umiestnená podľa pokynov OÚ. Druhá depónia bude obsahovať nesúdržné zeminy
vhodné do ďalších zásypov a využije sa v mieste stavby. – spôsob zhodnotenia R10 (podľa
prílohy č.2 k zákonu 223/2001 Z.z.)Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to
určených, zabezpečujúcich únik odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.,
použiť napr. katalóg MEVAKO 2001 Brzotín, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budú na
spevnenej ploche tak aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám. Miesto dočasného

(t)

uskladnenia bude prestrešené. Zneškodnenie, resp. využitie bude zabezpečené podľa vyššie
uvedeného popisu.Pretože množstvo NO nepresahuje množstvo 100kg/rok nie je potrebné
žiadať OÚ o udelenie súhlasu na nakladanie s NO. Zmluva o zneškodňovaní odpadu bude
uzavretá generálnym dodávateľom stavby po jeho výbere s oprávnenou firmou na nakladanie
s odpadmi.Ku kolaudácii pôvodca odpadu (generálny dodávateľ stavby) predloží doklady
o likvidácii jednotlivých druhov odpadu.

B. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKONČENÍ VÝSTAVBY
Po ukončení výstavby sa v priebehu výrobnej činnosti predpokladá vznik odpadov
ostatných – O a nebezpečných – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002
Z.z.)Pretože množstvo NO nepresahuje množstvo 100kg/rok nie je potrebné žiadať OÚ
o udelenie súhlasu na nakladanie s NO. Zmluva o zneškodňovaní nebezpečného odpadu
bude uzavretá prevádzkovateľom do doby kolaudácie stavby s oprávnenou firmou na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. pre ostatné odpady so skládkou komunálneho
odpadu, ktorá má na skládkovanie príslušné povolenia.
C. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po jej ukončení, nie je
predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov
zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti
odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania
prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných
odpadov.
Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia:
1. zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach
súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 96/2002
Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č.339/2002 Z.z. a zákona 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
2. vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení vyhlášky MŽP SR č.509/2002
Z.z.
3. vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení vyhlášky MŽP SR č.409/2002 Z.z..
4. zákona NR SR č.327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.553/2001
Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich
zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ďalšie predpisy platné v oblasti odpadového hospodárstva.
Vypracovala: Ing. Ivana Majčinová
Žilina, máj 2021

