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A   Sprievodná správa 
 

A.1  Identifikačné údaje 
 

A.1.1  Údaje o stavbe 
a) Názov stavby 

Bytový dom v Liptovskom Mikuláši 

b) Miesto stavby 

Liptovský Mikuláš, parcela č. 2099/35, katastrálne územie Palúdzka-Liptovský 

Mikuláš 

c) Predmet dokumentácie 

Jedná sa o novostavbu bytového domu určeného k bývaniu. 

 

A.1.2  Údaje o žiadateľovi 
a) Meno, priezvisko, adresa 

 

A.1.3  Údaje o spracovateľovi dokumentácie 
a) Meno, priezvisko, adresa 

Denis Bubniak, Palúčanská 612/79, 03101, Liptovský Mikuláš, Slovensko 

 

A.2  Členenie stavby na objekty a technické a technologické  

        zariadenia 
            

           SO 1 – Bytový dom 

           SO 2 – Spevnené plochy a komunikácie 

           SO 3 – Elektroprípojka 

           SO 4 – Vodovodná šachta 

           SO 5 – Kanalizačná šachta 

           SO 6 – Nádrž na zber dažďovej vody   
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A.3  Zoznam vstupných podkladov 
x vypracovaná štúdia projektu, 

x podklady z katastra nehnuteľností, 

x vedenie inžinierskych sietí. 

 

 

B   Súhrnná technická správa 
 

B.1  Popis územia stavby 
d) Charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie a 

nezastavané územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, 

doterajšie využitie a zastavanosť územia 

Parcela pre výstavbu bytového domu má parcelné číslo 2099/35, nachádza 

sa v katastrálnom území Palúdzka-Liptovský Mikuláš mesta Liptovský Mikuláš 

na Slovensku. Existujúca parcela je nezastavená, rovnako tak aj susedné parcely. 

Jedná sa o zelenú lúku a územie určené podľa územného plánu k zástavbe. 

Pozemok je vo vlastníctve investora.  

e) Údaje o súlade stavby s územno plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a 

úlohami územného plánovania, vrátane informácie o vydanej územno 

plánovacej dokumentácii 

Plánovaná stavba je v plnom súlade s územno plánovacou dokumentáciou, 

takisto aj s cieľmi a úlohami územného plánovania.  

f) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky zo všeobecných 

požiadaviek na využívanie územia 

Nie je potrebné žiadať o povolenie výnimky zo všeobecných požiadaviek 

na využívanie územia. 

g) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovisiek dotknutých orgánov 
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h) Vymenovanie a závery realizovaných prieskumov a rozborov  

Na základe inžinierskogeologického vrtu bola zistená hladina podzemnej 

vody v hĺbke 2,4 m. Podložie pozemku tvorí štrk a piesčitý štrk poriečnej nivy, 

prekrytý povodňovými hlinami.  

i) Ochrana územia podľa iných právnych predpisov 

Na pozemok sa nevzťahujú žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma. 

j) Poloha vzhľadom k záplavovému a poddolovanému územiu 

Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 

k) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území 

Stavba nebude mať svojou prevádzkou a užívaním negatívny vplyv na  

okolité pozemky. Na susedných parcelách sa navyše nenachádzajú žiadne 

stavby, ktoré by mohli byť počas výstavby ovplyvnené. Napriek tomu budú 

stavebné práce organizované a vykonávané tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu 

prevádzky v priľahlom okolí. Bude zaistená ochrana proti hluku a vibráciám, 

nadmernému znečisteniu ovzdušia a komunikácií, znečisteniu povrchových a 

podzemných vôd a rešpektovanie hygienických predpisov. 

l) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

Na pozemku nie sú prítomné žiadne stavby ani dreviny, ktoré by stavbe 

zavadzali a museli byť odstránené. Práve naopak, súčasťou výstavby samotného 

bytového domu je aj výsadba nových drevín a travín, ktoré budú pozitivne vplývať 

nielen na obyvateľov novostavby, ale aj obyvateľov okolitých stavieb a 

prípadných návštevníkov. 

m) Požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábory poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

Stavebná parcela sa nenachádza v záujmovom území  

poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu. 

n) Územno technické podmienky – najmä možnosť napojenia na stávajúcu 

dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu 

k navrhovanej stavbe 

Stavba bude napojená podzemnými prípojkami na stávajúce inžinierske  
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siete – elektrickú sieť, vodovod, kanalizáciu splaškovú a dažďovú. V danej 

lokalite sa ešte nenachádzajú všetky potrebné príjazdové komunikácie – je 

potrebné ich dobudovať. Stavba bude zrealizovaná tak, aby k nej bol umožnený 

bezbariérový prístup.  

o) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 

Nepredpokladajú sa žiadne vecné ani časové väzby. Takisto nie sú  

 žiadne podmieňujúce a súvisiace investície. 

 

p) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba 

umiestňuje 

Stavba bude umiestnená na parcele č. 2099/35 v katastrálnom území  

 Palúdzka-Liptovský Mikuláš v meste Liptovský Mikuláš. Okolité parcely sú  

 zobrazené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. 

q) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne 

ochranné alebo bezpečnostné pásmo 

Na žiadnom z okolitých alebo priamo dotknutých pozemkoch nevznikne  

 ochranné ani bezpečnostné pásmo. 

 

B.2  Celkový popis stavby 
 

B.2.1  Základná charakteristika stavby a jej užívania 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; u zmeny stavby údaje o jej 

súčasnom stave, závery stavebno technického, prípadne stavebno 

historického prieskumu a výsledky statického posúdenia nosných 

konštrukcií 

Jedná sa o novostavbu. 

b) Účel užívania stavby 

Jedná sa o bytový dom určený len pre bývanie. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o trvalú stavbu. 
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d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 

požiadaviek na stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavby 

Neboli vydané žiadne rozhodnutia o povoleniach výnimiek z technických 

požiadaviek na stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové 

užívanie stavby. 

e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovisiek dotknutých orgánov 

 

 

f) Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 

Stavba nebude nijak chránená podľa iných právnych predpisov. 

g) Navrhované parametre stavby – zastavaná plocha, obstavaný priestor, 

úžitková plocha a predpokladané kapacity prevádzky a výroby, počet 

funkčných jednotiek a ich veľkosti 

Zastavaná plocha: 657,38 m2  

Úžitková plocha: 1.S: 643,06 m2  

   1.NP: 95,75 m2 

   2.NP: 32,90 m2 

   3.NP: 32,90 m2 

   4.NP: 32,90 m2 

   5.NP: 52,10 m2 

    ∑889,61 m2 

 

Obytná plocha: 1.NP: 2x303,49 m2 

   2.NP: 2x231,41 m2 

   3.NP: 2x231,41 m2 

   4.NP: 2x231,41 m2 

    ∑1995,44 m2 

 

Plocha stavebného pozemku: 5762,27 m2 
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h) Základná bilancia stavby – potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie 

s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií 

Táto časť je riešená v samostatnej časti dokumentácie. 

i) Základné predpoklady výstavby – časové údaje o realizácii stavby, členenia 

na etapy 

Táto časť je riešená v samostatnej časti dokumentácie. 

j) Orientačné náklady stavby 

Táto časť je riešená v samostatnej časti dokumentácie. 

 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Stavba je navrhnutá tak, aby splnila regulačný plán danej oblasti. 

Pozemok sa nachádza v okrajovej časti mesta. Súčasne s výstavbou samotného 

bytového domu je potrebná výstavba prístupovej komunikácie, ktorá bude viesť 

do podzemných garáží nachádzajúcich sa v 1.S objektu.  

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a 

farebné riešenie 

Jedná sa o novostavbu bytového domu s jedným podzemným a štyrmi 

nadzemnými podlažiami nepravidelného pôdorysného tvaru. Objekt sa vyznačuje 

svojou otvorenosťou vonkajšiemu prostrediu a presvetlením vo forme veľkých 

okien a posuvných systémov v každej bytovej jednotke a sklenenej fasády 

zakrývajúcej schodisko a snahe zapracovať objekt do okolitého prostredia 

prostredníctvom časti fasády, ktorá bude zčasti riešená ako zelená s rôznymi 

druhmi vegetácie. Celkový prírode blízky ráz objektu zavŕši plochá vegetačná 

strecha. 

 

B.2.3  Dispozičné, technologické a prevádzkové riešenie 
Do objektu je možné vstúpiť rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je 

vjazd do podzemnej garáže s 12 parkovacími stániami nachádzajúcimi sa 

v suteréne. V podzemnom podlaží ďalej nájdeme technickú miestnosť, pivničné 
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kóje pre každý z bytov a komunikačné priestory. Prostredníctvom nich sa 

dostaneme ku schodisku, resp. k výťahu, ktoré spájajú všetky podlažia.  

Objekt ako taký sa skladá z dvoch celkov – väčšieho, v ktorom je 

situovaných osem bytových jednotiek v štyroch nadzemných podlažiach, a 

menšieho, ktorého účel je prevažne komunikačný – nachádza sa tu schodisko 

s výťahom a chodby vedúce k bytom. 

Druhou možnosťou ako vstúpiť do objektu je prostredníctvom dvoch 

hlavných vstupov nachádzajúcich sa v prvom nadzemnom podlaží. V každom 

nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve bytové jednotky, ktoré sú navzájom 

zrkadlovo otočené. V prvom nadzemnom podlaží sa okrem bytových priestorov 

nachádzajú spoločné nebytové priestory – miestnosť určená k uskladneniu 

bicyklov a kočíkov so vstupom z interiéru a miestnosť určená pre dočasné 

skladovanie odpadkov so samostatným vstupom z exteriéru.  

Bytové jednotky sú charakteru 4+kk s rovnakým dispozičným riešením. 

V prvom nadzemnom podlaží sa bytové jednotky líšia terasou, ktorá má väčšiu 

pôdorysnú plochu ako balkóny bytov ostatných nadzemných podlaží.   

Do bytov vstupujeme zo severovýchodnej strany. Hneď oproti vstupným 

dverám sa nachádza šatňa, do ktorej vstupujeme posuvnými dverami. Ďalej sa 

chodbou dostávame do dvoch hygienických miestností – k samostatnému WC a 

k rozľahlej kúpeľni s druhou toaletou, vaňou, sprchovým kútom a 

dvojumyvadlom – situovaných v centrálnej časti objektu. Z chodby je ďalej 

možný prístup do dvoch detských izieb a spálne približne rovnakých pôdorysných 

rozmerov a do veľkej časti bytu nachádzajúcej sa v južnej časti objektu – kuchyne 

s obývacou izbou a jedálňou. Zo všetkých obytných miestností bytov je možný 

prístup na terasu, resp. balkón, vedúcich po obvode bytového domu z troch 

svetových strán, a to prostredníctvom veľkých okenných posuvných systémov.  

Pôdorysné rozmery bytových jednotiek sú riešené v samostatnej časti 

dokumentácie. 

 

B.2.4  Bezbariérové užívanie stavby 
Na stavbu sa nevzťahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. stanovujúca ˇ

 všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie stavieb osobami 
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s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavba nie je primárne 

navrhnutá pre užívanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

avšak samotné prístupové plochy a komunikačné priestory vyššie zmienenú 

vyhlášku spĺňajú. 

 

B.2.5  Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Bytový dom je navrhnutý tak, aby boli splnené požiadavky na bezpečenosť 

pri užívaní stabieb podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb. U objektu vznikajú požiadavky 

na obmedzenie rizík a únikové cesty, ktoré sú riešené v samostatnej časti 

dokumentácie. 

B.2.6  Základný technický popis stavby 
a) Stavebné riešenie 

Bytový dom má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, pričom 

v piatom nadzemnom podlaží sa nachádza výlez na plochú vegetačnú strechu. 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

Nosnou konštrukciou objektu je železobetónový skelet. 

Základové konštrukcie: 

 Celý objekt je založený na základových pásoch zrealizovaných zo 

železobetónu – betón C30/37 vystužený výstužou Bst B 500B.  

Zvislé nosné konštrukcie: 

  Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené stĺpmi s rozmermi 300x300 mm vo 

všetkých podlažiach. Ďalej sa v objekte nachádza železobetónová stena hrúbky 

300, o ktorú je opreté železobetónové schodisko. Železobetónová stena 

s rovnakou hrúbkou takisto oddeľuje jednotlivé byty medzi sebou v každom 

nadzemnom podlaží. Výťahová šachta bude takisto tvorená železobetónom. 

Vodorovné nosné konštrukcie: 

 Stropná konštrukcia vo všetkých podlažiach bude realizovaná ako 

jednosmerne pnutá doska hrúbky 200 mm zo železobetónu – betón C30/37 

s výstužou Bst B 500B. Prievlaky majú výšku 550 mm a hrúbku 300 mm. 

Výplňové  murivo: 

   Po obvode je skelet vyplnený keramickými tvárnicami POROTHERM 

30T PROFI na maltu pre tenké špáry s rozmermi 248x300x249 mm.  
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 Ostatné murivo: 

Vnútorné steny vrámci bytov sú tvorené tvárnicami POROTHERM 19 

AKU PROFI P+D na maltu pre tenké špáry s rozmermi 372x190x249 mm. 

Priečky sú tvorené tvárnicami POROTHERM 11,5 AKU PROFI P+D na maltu 

pre tenké špáry s rozmermi 497x115x249 mm a tvárnicami POROTHERM 8 

PROFI na maltu pre tenké špáry s rozmermi 497x80x249 mm.  

 Schodisko: 

Schodisko medzi jednotlivými podlažiami bude železobetónové 

monolitické – betón C30/37 s výstužou Bst B 500B - s hrúbkou 150 mm.  

Bude opreté o železobetónovú monolitickú stenu a podestové nosníky. Schodisko 

je dvojramenné s medzipodestou, nášľapnú vrstvu tvorí keramická dlažba. 

Strecha: 

 Štvrté nadzemné podlažie je zastrešené plochou extenzívnou vegetačnou 

strechou. Hydroizolačnú vrstvu tvorí fólia z TPO MAPEPLAN T B zaistená 

priťažením, tepelno-izolačnú vrstvu tvoria PIR dosky PUREN FD-L v dvoch 

vrstvách. 

Tepelná izolácia a vonkajšie povrchové úpravy: 

 Fasáda severnej časti objektu je riešená ako prevetrávaná, zateplená 

tepelnou izoláciou z kamennej vlny ROCKWOOL WENTIROCK s hrúbkou 250 

mm a pokrytá vegetáciou vo forme panelov s predpestovanou zeleňou. Fasáda 

okolo okenných otvorov bytových jednotiek je zateplená doskami z fenolickej 

peny KOOLTHERM K5 s hrúbkou 180 mm a prekrytá tenkovrstvou omietkou. 

Kritické miesta za sklenenou fasádou okolo schodiska budú takisto zateplené 

týmto typom tepelnej izolácie s rovnakou hrúbkou. 

Podlahové konštrukcie: 

  Táto časť je riešená v samostatnej časti dokumentácie. 

Klampiarske výrobky: 

 Táto časť je riešená v samostatnej časti dokumentácie. 

c) Mechanická odolnosť a stabilita  

Stavba je navrhnutá tak, aby bola zaručená mechanická odolnosť a 

stabilita v priebehu výstavby aj užívania.  
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B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 

zariadení 
a) Technické riešenie 

Stavba bude vykurovaná nízkoteplotným systémom teplovodného 

podlahového vykurovania. V kúpeľňách sa budú nachádzať vykurovacie rebríky  

s elektrickou vložkou. 

b) Vymenovanie technických a technologických zariadení 

Objekt bude napojený na verejný rozvod pitnej vody pomocou novej 

prípojky. Takisto bude napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Dažďové vody zo 

strechy budú odvedené do zbernej nádrže a využité na polievanie vegetácie 

zelenej fasády či na splachovanie a iné využitie tzv. šedej vody v domácnostiach. 

Objekt bude takisto napojený na verejnú elektrickú sieť vlastnou podzemnou 

prípojkou. 

 

B.2.8  Zásady požiarno bezpečnostného riešenia 
  Táto časť je riešená v samostatnej časti dokumentácie. 

 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
  Táto časť je riešená v samostatnej časti dokumentácie. 

 

B.2.10  Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a 

   komunálne prostredie 
Vetranie: 

Objekt bude vetraný prirodzene. 

Vykurovanie: 

Stavba bude vykurovaná nízkoteplotným systémom teplovodného 

podlahového vykurovania. Zdrojom bude tepelné čerpadlo zem-vzduch 

v kombinácii s elektrokotlom. V kúpeľňách sa budú nachádzať vykurovacie 

rebríky s elektrickou vložkou. 

Osvetlenie: 
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 Orientácia domu k svetovým stranám je volená tak, aby bolo zabezpečené 

dostatočné osvetlenie všetkých pobytových miestností, a to takisto aj vďaka 

dostatočné veľkým oknám a posuvným systémom. Denné osvetlenie a oslnenie 

vyhovuje požiadavkám ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580.  

Zásobovanie vodou: 

 Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodného rádu 

vlastnou prípojkou. 

 

 

Nakladanie s odpadmi: 

 Komunálny odpad bude zhromažďovaný v nádobách tomu určených na 

hranici pozemku a likvidovaný zvozom na skládku. Splaškové vody budú 

odvádzané do splaškovej kanalizácie vlastnou prípojkou. 

Vibrácie, hluk, prašnosť: 

 Stavba svojím užívaním nebude mať negatívny vplyv na okolitú zástavbu 

a priľahlé pozemky, nebude vyvolávať žiadne vibrácie, nadmerný hluk ani 

zvyšovať prašnosť. 

 

B.2.11  Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami 

             vonkajšieho prostredia 
a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Objekt sa nachádza v oblasti s nízkym až stredným radónovým rizikom 

bude chránený hydroizolačným súvrstvím z modifikovaného asfaltového pásu, 

ktoré zabezpečí dostatočnú ochranu. 

b) Ochrana pred blúdnymi prúdmi 

V závislosti na rozsahu a určení stavby sa v projekte neuvažuje. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

V závislosti na rozsahu a určení stavby sa v projekte neuvažuje. 

d) Ochrana pred hlukom 

Stavba nevyvoláva nadmerný hluk a ani nie je vystavená nadmernému 

hluku z okolia. 

e) Protipovodňové opatrenia 
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Stavba sa nenachádza v záplavovej oblasti. 

f) Ostatné účinky  

Stavba sa nenachádza v poddolovanom území. Nehrozí vplyv iných 

nepriaznivých účinkov – v projekte sa neuvažuje.   

 

 
 

 

B.3  Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

Napájacie miesta infraštruktúry budú vyznačené. 

 Vodovod – napojenie na verejnú vodovodnú sieť. 

 Splašková kanalizácia – napojenie na verejnú kanalizačnú sieť. 

 Dažďová kanalizácia – napojenie prepadu zbernej nádrže na verejnú sieť. 

 Elektroinštalácie – napojenie na verejnú elektrickú sieť vlastnou podzemnou 

prípojkou. 

b) Pripájacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Pripájacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky jednotlivých prípojek sú 

popísané v samostatných projektoch vypracovaných jednotlivými odborníkmi. 

Jedná sa predovšetkým o elektroinštalácie a zdravotno technické inštalácie. 

 

B.4  Dopravné riešenie 
a) Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť 

a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 

Na pozemku budú zhotovené spevnené príjazdové komunikácie a 

chodníky z betónovej dlažby v potrebnom rozsahu.  

 Stavba nie je riešená ako bezbariérová, ale prístup osobám s obmedzenou 

schopnosťou orientácie alebo pohybu k a do objektu je zabezpečený. 

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

Bude potrebné vybudovať príjazdovú komunikáciu k pozemku od 
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existujúcich cestných komunikácií, a to z Ulice Eduarda Penkalu, z Ulice Júliusa 

Lenka, alebo z Ulice Palúčanská. 

c) Doprava v kľude 

Doprava v kľude je riešená dvanástimi parkovacími miestami 

v hromadnej podzemnej garáži. 

d) Pešie a cyklistické chodníky 

V okolí sa nachádza cyklochodník 2407. 

 

 

B.5  Riešenie vegetácie a súvisejúcich terénnych úprav 
a) Terénne úpravy 

Ornica bude po dobu výstavby uložená na deponii na pozemku, po 

dokončení stavebných prác bude použitá pre následné terénne úpravy a nasadenie 

travín a drevín. 

b) Použité vegetačné prvky 

Po ukončení stavby bude pozemok osadený travinami a vysadený 

kermi a drevinami podĺa prianí investora. Súčasťou projektu je aj osadenie zelenej 

fasády pokrytej rôznymi druhmi vegetácie predpestovanými vo flísových 

paneloch. 

c) Biotechnické opatrenia 

Na pozemku sa neuvažujú žiadne biotechnické opatrenia. 

 

B.6  Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho 

        ochrana 
a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, opady a pôda 

Objekt a jeho výstavba sú navrhnuté tak, aby do životného prostredia  

nezasahovali žiadnym negatívnym spôsobom. Očakáva sa iba čiastkové 

krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti so stavebnými prácami, čo sa prejaví 

vyšším hlukom a čiastočným znečistením cestných komunikácií a obmedzením 

dopravy. 
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 Stavebný odpad bude pravidelne odvážaný na príslušnú skládku 

komunálneho a stavebného odpadu. 

Bude sa jednať o odpady nasledovných druhov: 

17 STAVEBNÝ A DEMOLAČNÝ ODPAD SPôSOB LIKVIDÁCIE 
17 01 01 Betón RECYKLÁCIA 
17 01 02 Tehly RECYKLÁCIA 
17 01 03 tašky a keramické výrobky RECYKLÁCIA 
17 02 01 Drevo RECYKLÁCIA 
17 02 02 Sklo RECYKLÁCIA 
17 02 03 Plasty RECYKLÁCIA 
17 03 01 asfaltové zmesi RECYKLÁCIA 
17 04 02 Hliník KOVOŠROT 
17 04 03 Olovo RECYKLÁCIA 
17 04 05 železo a oceľ KOVOŠROT 
17 04 07 zmesné kovy KOVOŠROT 
17 04 09 kovový odpad znečistený nebezpečnými látkami OPRÁVNENÁ OSOBA 
17 04 10 káble obsahujúce ropné látky OPRÁVNENÁ OSOBA 
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky OPRÁVNENÁ OSOBA 
17 05 06 vyťažená jalová hornina a hlušina  DEPONIA 
17 08 02 stavebný materiál na bázi sádry RECYKLÁCIA 
17 09 03 iné stavebné a demoličné odpady SKLÁDKA 

    

20 KOMUNÁLNY ODPAD SPôSOB LIKVIDÁCIE 
20 01 01 papier a lepenka RECYKLÁCIA 
20 01 02 Sklo RECYKLÁCIA 
20 01 08 biologicky rozložiteľný odpad KOMPOST 
20 01 10 Odevy SKLÁDKA/SPAĽOVŇA 
20 01 11 textilné materály SKLÁDKA/SPAĽOVŇA 
20 01 13 Rozpúšťadlá OPRÁVNENÁ OSOBA 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť OPRÁVNENÁ OSOBA 
20 01 28 farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky OPRÁVNENÁ OSOBA 
20 01 34 batérie a akumulátory OPRÁVNENÁ OSOBA 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia  DVOR S ELEKTRO 
ODP. 

20 01 38 Drevo RECYKLÁCIA 
20 01 39 Plasty RECYKLÁCIA 
20 01 40 Kovy KOVOŠROT 
20 03 01 zmesný komunálny odpad SKLÁDKA/SPAĽOVŇA 
20 03 99 iný komunálny odpad SKLÁDKA/SPAĽOVŇA 
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b) Vplyv na prírodu a krajinu – ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 

ochrana rastlín a živočíchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb 

v krajine 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. V okolí sa 

nenachádzajú žiadne pamätné stromy ani chránené živočíchy a rastliny. 

c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

Stavba nebude mať vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 

d) Spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu 

zámeru na životné prostredie, ak je podkladom 

V projekte sa neuvažuje. 

e) V prípade zámerov spadajúcich do režimu zákona o integrovanej prevencii, 

základné parametre spôsobu naplnenia záverov o najlepších dostupných 

technikách alebo integrované povolenie, ak bolo vydané 

V projekte sa neuvažuje. 

f) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a 

podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

Pozemok sa nenachádza v žiadnom ochrannom alebo bezpečnostnom 

pásme. Na stavbu sa nevzťahujú žiadne obmedzenia ani podmienky ochrany 

podľa iných právnych predpisov.  

 

B.7  Ochrana obyvateľstva 
 Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany 

obyvateľstva 

Neplánuje sa zriadiť úkryt CO. 

 

B.8  Zásady organizácie výstavby 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

Stavenisko bude zásobované elektrickou energiou zo staveniskového 

rozvádzača. Voda bude odoberaná z verejného vodovodu pomocou podzemnej 

prípojky. Materiál pre výstavbu bude uložený len na pozemku dotknutého stavbou 

– parcela č. 2099/35, k.ú. Palúdzka-Liptovský Mikuláš v Liptovskom Mikuláši. 

b) Odvodnenie staveniska 
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Podzemná voda sa nachádza v hĺbke 2,4 m, bude potrebné túto vodu 

počas výstavby odčerpávať čerpadlom. 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Stavenisko bude napojené na technickú infraštruktúru podľa situačného 

výkresu stavby. Stavenisko bude oplotené drôteným oplotením na hranici 

pozemku. Na pozemku budú počas výstavby spevnené plochy pre skladovanie 

materiálu na miestach, ktoré budú neskôr trvalo spevnené. 

 

 

d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

Stavenisko bude zasahovať len na pozemok investora, pričom nebude 

mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 

výrub drevín 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne dreviny – nie je potrebná žiadna  

asanácia, demolácia ani výrub. 

f) Maximálne dočasné a trvalé zábory pre stavenisko  

V projekte sa neuvažuje. 

g) Požiadavky na bezbariérové obchodzie trasy 

Obchodzie trasy sú riešené ako bezbariérové. 

h) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, 

ich likvidácia 

Počas výstavby sa vyprodukuje komunálny a stavebný odpad, ktorý bude 

skladovaný na stavenisku a potom v súlade s legislatívou zlikvidovaný. 

i) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponiu zemín 

Zemina bude ukladaná na pozemku a neskôr využitá k terénnym 

úpravám a zásypom. 

j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Počas výstavby objektu je nutné organizovať stavebné práce tak, aby 

dochádzalo k čo najmenším zásahom do prostredia a obmedzeniu okolia. Je 

potrebné sa hlavne zamerať na ochranu pred nadmerným hlukom, vibráciámi, 

znečistením ovzdušia, komunikácií a podzemných a povrchových vôd. Je nutné 
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takisto rešpektovať hygienické predpisy a opatrenia. Odpad vznikajúci počas 

výstavby musí byť riadne skladovaný a následne bezpečne odvezený na príslušnú 

skládku. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

Pri výstavbe je nutné dbať na ochranu pracovníkov podľa zákona č. 

309/2006 Sb. a nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. Ďalej je potrebné postupovať 

podľa technických listov výrobcov jednotlivých materiálov. Všetci pracovníci 

musia byť riadne preškolení. 

 

l) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých osôb 

Stavba nebude ovplyvňovať iné objekty, pričom vlastný objekt nie je 

riešený ako bezbariérový, prístupové komunikácie sú však bezbariérovo 

upravené. 

m) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 

V projekte sa neuvažuje. 

n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby – realizácia stavby 

počas prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri 

výstavbe 

Stavenisko bude chránené proti vstupu nepovolaných osôb drôteným 

oplotením s uzamykateľnou bránou. 

o) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

Zahájenie výstavby 

Výkopové práce 

Základové práce 

Hrubá vrchná stavba 

Zastrešenie 

Rozvody 

Dokončovacie práce 

Komunikácie a terénne úpravy 

Ukončenie výstavby. 
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