
OBEC POVODA 

OBECNÝ ÚRAD, 929 01 POVODA Č. 133 
Tel. č. 031/552 56 50 

        
Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Povoda  
Sídlo:    Obecný úrad,  929 01 Povoda č. 133  
IČO:     00800228 
DIČ:    2021112335 
Kontaktná osoba:   Alexander Csóka – starosta obce 
Telefón:    +421 31 552 5650  
Elektronická pošta:  oupovoda@obecpovoda.sk  
Internetová adresa:   www.obecpovoda.sk   
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 

3. Názov projektu: Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda  

4. Názov (predmet) zákazky: Zariadenia pre odvádzanie dažďových vôd  

5. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je likvidácia dažďových vôd do odvodňovacích kanálov a do podzemných 
vôd ich nepriamym vypúšťaním na vybraných územiach obce Povoda. Navrhnuté objekty sú 
podzemného líniového charakteru. 
 

Odvodňovacie kanály s vodorovným spodným povrchom bez sklonu. 
Odvodňovacie kanály slúžia na zbieranie a lepšie odvádzanie zrážkovej vody do uličných vpustov. 
Konštrukcia odvodňovacích kanálov je navrhnutá zo zatrávňovacích (vegetačných) tvárnic so 
zásypom z drveného kameniva frakcie 16-32 mm. Trasy kanálov sú navrhnuté popri miestnych 
komunikáciách. 
Vsakovacie zariadenia (VZ) sa vytvoria z plastových vsakovacích blokov s rozmermi 600 x 600 x 
600mm pre odvádzanie zrážkových vôd do zeme vsakovaním. Tieto zariadenia sa zabudujú do 
zeme pri miestnych komunikáciách, alebo pod vozovkou. Dažďové vody budú privádzané do 
vsakovacích objektov cez uličných vpustov, odlučovacie zariadenia ropných látok a cez kontrolné 
šachty DN400 v prípade DN600. 
Uličné vpusty budú osadené pre zachytávanie a odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch 
príp. z odvodňovacích kanálov. Navrhnuté uličné vpusty budú vytvorené z betónových 
komponentov a budú vybavené lapačom nečistôt. Vpusty sa umiestnia na okrajoch miestnych 
komunikácií alebo v odvodňovacích kanáloch. 
Odlučovacie zariadenia ropných látok (ORL) sa navrhli pre čistenie zrážkových vôd pred 
vsiaknutím vody do zeme. Odlučovače sú navrhnuté z betónového materiálu, ktoré sa osadia 
pred vsakovacími zariadeniami pri miestnych komunikáciách v zelenej ploche. Výstupná hodnota 
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vyfiltrovanej vody zo zariadenia sa bude pohybovať do 0,1 mg/l NEL. Pred a za ORL sa navrhli 
kontrolné šachty DN400 príp. DN600 s liatinovými poklopmi pre odber vzoriek z dažďovej 
odpadovej vody. 
 

Podrobný opis zákazky (stavebných prác) je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer (Prílohy tejto výzvy). 
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ 
prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45232450-1 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 118 751,44 Eur bez DPH 
 

7. Miesto uskutočnenia prác: 
Obec Povoda 

 

8. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou 
miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť 
kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy. 
 

9. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do 
úvahy. 
 

11. Lehota realizácie zákazky:  
Predpokladaný termín 05/2020 – 05/2021. Lehota realizácie je závislá na termíne schválenia 
ŽoNFP. 
 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 
sa  uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z 
Operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných prostriedkov verejného 
obstarávateľa. Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené získaním nenávratného 
finančného príspevku. 
 

13. Platobné podmienky/fakturácia: 
Verejný obstarávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa 
do 60 kalendárnych dní od prijatia faktúr. 
 

14. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 
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Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) ZVO.  

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať 
v ponuke: 

• doklad o oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť 
si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V 
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha č. 2) 

Technická a odborná spôsobilosť: 

Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 110 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej 
mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za 
práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na 
líniových stavbách. 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 
splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky 
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie 
doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek 
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie 
ponúk. 

Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po 
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na 
predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí 
sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača 
alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom 
poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 

15. Ponuková cena  

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na 
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úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. 
Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, 
podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia 
niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 
 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou 
ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet 
obstarávania podľa bodu 5 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania. 
 

17. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo 
českom jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy. Cenu zákazky 
požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti 
 

18. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Zariadenia pre odvádzanie dažďových vôd“ - Neotvárať!, 
na adresu: Obecný úrad, 929 01 Povoda č. 133 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 
 

19. Lehota na predloženie ponuky: 26.07.2019 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

20. Otváranie a hodnotenie ponúk: 26.07.2019, 13:00 hod na Obecnom úrade Povoda. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

21. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 
Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie 
návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou 
úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

22. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.03.2020  
 

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 4 zákona, verejný 
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obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku. Tento postup v 
uvedenom prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené získaním nenávratného finančného 
príspevku. 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
Povoda, 17.07.2019 

  
 
         ––––––––––––––––––––––––––                                                          

         Alexander Csóka 
         starosta obce 
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Prílohy: 
 
Opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú v prílohe 
výzvy podľa nižšieho znázornenia: 

 
 

 

Prílohy 
 













Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

 Zariadenia pre odvádzanie dažďových vôd

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 17.07.2019,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 


Názov stavby:  Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda 
Miesto stavby:  Povoda 
Katastrálné územie:  Lidér Tejed, Čenkefa 
Kraj:   Trnavský 
Okres:   Dunajská Streda 
Obec:   Povoda 
Parcelné čísla reg. "C": 82/1, 161/1, 162/31 
Objednávateľ:  Obec Povoda 
Investor:   Obec Povoda, 
   939 01, 
   IČO: 00800228 
Autor projektu:  Ing. Bálint Lancz 
   Veľká Mača 1027 
   Veľká Mača 925 32 
Zodpovedný projektant: Štefan Koczó 
Kreslil:   Ing. Bálint Lancz 
Stupeň dokumentácie: Projekt pre stavebné povolenie 
Druh stavby:  Inžinierska stavba 
 
 


2. ÚVOD 
 


Predkladaná projektová dokumentácia rieši vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Povoda a odvádza-
nie dažďových vôd z verejných priestorov zastavaného územia obce. 


Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre získanie stavebného povolenia. Podrobnosť spra-
covania technického riešenia je taká, aby dokumentácia bola postačujúcim technickým podkladom k vypraco-
vaniu rozpočtu a k realizácii stavby vykonávanej pod vedením odborne spôsobilého stavbyvedúceho k vedeniu 
realizácie inžinierskych stavieb. 


Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý definuje cha-
rakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavebných materiálov. Materiály, ktoré nie sú špecifikované 
podrobnejšie, môže zhotoviteľ stavby po konzultácii s oprávneným zástupcom objednávateľa stavby a so spra-
covateľom dokumentácie nahradiť iným materiálom, ktoré nezhoršia parametre stavby, alebo neznížia jej 
životnosť. 


Všeobecné podmienky realizácie diela budú dohodnuté osobitne podľa platných predpisov a noriem. 
Stavbyvedúci je povinný oboznámiť sa s obsahom vydaného stavebného povolenia a rešpektovať podmien-


ky k realizácii stavby uvedené v platnom stavebnom povolení. 
 
 
3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
Predmetná projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe objednávky a požiadaviek investora. 


Pre spracovanie projektu boli použité nasledujúce podklady: 
- vymedzenie problému objednávateľom projektu stavby 
- preskúmanie skutkového stavu a obhliadky problematických miest 
- konzultácie investorom stavby 
- výškopisná a polohopisná mapa zabezpečená investorom 
- mapa z katastra nehnuteľností 
- vyjadrenie od spoločnosti SPP Distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie k umies-


tneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení 
- vyjadrenie od spoločnosti Západoslovenská Distribučná a.s. k projektu pre územné rozhodnutie 
- vyjadrenie od spoločnosti Západoslovenská Vodárenská Spoločnosť a.s. k projektu pre územné rozhodnutie 


 
 
4. VYMEDZENIE PROBLÉMU - SÚČASNÝ STAV 
 
V súčasnosti v niektorých častiach obce sú miestne komunikácie a okolité verejné priestory utopené oproti 


okolitej zástavbe bez možnosti prirodzeného a neškodného odtoku zrážkových vôd do zeme. Je to výsledkom 
toho, že za posledné roky prostredníctvom svojvoľných činností niektorých občanov obce súvisiacich s povrcho-
vými terénnymi úpravami v blízkosti ich bydliska na verejných priestranstvách došlo k zasypaniu existujúcich 
odvodňovacích objektov bez vytvorenia nahradzujúcich odvodňovacích zariadení. Na základe uvedeného do-
chádza k tomu, že voda zostáva na komunikáciách a vplyvom poveternostných podmienok ich poškodzuje, ob-
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medzuje prejazd cez dotknuté časti verejných komunikácií a v neposlednom rade sa vytvorí aj riziko kontami-
nácie týchto zrážkových vôd na povrchu zeme. Z týchto dôvodov vyplýva, že z hľadiska zaistenia dostatočného 
odvodnenia miestnych komunikácií a verejných priestorov obce je nevyhnutná realizácia lokálnych vodozádrž-
ných opatrení. Keďže riešené územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti "Žitný ostrov" navrho-
vané opatrenia musia vyhovovať k tomu prislúchajúcim sprísneným požiadavkám a predpisom. 


 
 
5. ÚČEL STAVEBNÝCH OBJEKTOV A ICH FUNKČNÉ RIEŠENIA 
 
V rámci realizácie vodozádržných opatrení sa vybudujú zariadenia pre odvádzanie dažďových vôd. Účelom 


navrhovaných objektov je likvidácia a neškodné odvádzanie dažďových vôd z kritických miest obce, kde dochá-
dza k častej akumulácii dažďových vôd na verejných komunikáciách a verejných priestranstvách po extrémnych 
dažďoch. V určitých častiach obce je vybudovaný systém na odvádzanie dažďových vôd vo forme odvodňova-
cích rigolov a vsakovacích šácht. V ostatnej časti na odvádzanie vôd slúžia iba zelené trávnaté plochy. Vsakova-
cie šachty vybudované v kritických miestach obce pred viacerými rokmi sú nefunkčné a kapacitne nepostačujú-
ce. Z uvedeného dôvodu v spolupráci s objednávateľom sa vytipovalo 5 lokalít, ktoré sú najčastejšie zatápané 
vodou. Projektová dokumentácia rieši likvidáciu dažďových vôd do odvodňovacích kanálov a do podzemných 
vôd ich nepriamym vypúšťaním na týchto vybraných územiach.  


 
 
6. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Pre odvádzanie dažďových vôd boli navrhnuté podzemné vsakovacie zariadenia s príslušnými doplňujúcimi 


zariadeniami a povrchové odvodňovacie kanály. Navrhované objekty sú podzemného charakteru, preto si nevy-
žadujú architektonické ani výtvarné riešenie. V rámci stavby sa zrealizujú stavebné objekty - Zariadenia pre 
odvádzanie dažďových vôd. 


 
Limitujúcim faktorom pre návrh vsakovacieho zariadenia dažďových vôd je geologická skladba podložia a 


výška hladiny podzemných vôd. Podložie je tvorené do hĺbky 1,4 až 3,0 m od povrchu terénu málo priepustnými 
až nepriepustnými ílovitými zeminami. Podzemné vody sú akumulované zväčša v štrkopieskových vrstvách, 
ktoré začínajú v hĺbke 2,2 až 3,8 m. Na základe geologického prieskumu je podložie súdržné s možnosťou reali-
zácie zemných prác v otvorených výkopoch. Ustálená hladina podzemných vôd sa nachádza v hĺbke od 3,0 do 
3,8 m. Vzhľadom na súdržnosť vrstiev pod zemským povrchom sa navrhli plošné vsakovacie objekty s použitím 
vsakovacích blokov. 


Recipient, do ktorého by bolo možné gravitačne odviesť dažďové vody (kanál alebo iný tok pretekajúci 
obcou) nie je k dispozícii rovnako ako ani žiadna vodná plocha schopná akumulovať dažďové vody. 


 
Navrhované riešenie: 
Odvádzanie dažďových vôd do vsakovacích zariadení je navrhnuté v 5 lokalitách obce, ktoré z hľadiska 


hydrauliky dažďových vôd nie sú navzájom prepojené. Všetky lokality sú riešené samostatne. 
 
Vsakovacie zariadenia (VZ) sú navrhnuté s použitím plastových vsakovacích blokov (napr. Ekodren    


Drenblok DB60) s rozmermi 600 x 600 x 600 mm. Tieto zariadenia sa zabudujú do zeme pri miestnych komuni-
káciách, alebo pod vozovkou. Celkový počet navrhnutých podzemných vsakovacích zariadení je 5 ks. Dno vsa-
kovacích zariadení musí byť umiestnené nad hladinou podzemnej vody, v ideálnom prípade 1,0 m nad touto 
hladinou. Málo priepustné a nepriepustné podložie pod vsakovacím zariadením je nutné vymeniť na priepustné 
napr. kamenivo alebo makadam frakcie 16/32/64 mm až po priepustnú štrkopieskovú vrstvu. V prípade ťažkého 
dopravného zaťaženia hĺbka hornej plochy osadených zariadení musí byť min. 0,8 m pod povrchom zeme. Pres-
ný spôsob uloženia vsakovacích zariadení a počet navrhnutých blokov je zrejmý z výkresovej časti projektu. 
Celý vsakovací objekt vytvorený z blokov sa obalí geotextíliou 500 g/m2, pričom treba dať pozor na to, aby 
geotextília obopínala celý vsakovací priestor, aby sa tak zabránilo budúcemu vnikaniu zeminy do vnútra vsako-
vacieho priestoru. Obsyp a násyp obalených vsakovacích objektov sa vytvorí z kameniva (makadamu). Dažďové 
vody budú privádzané do vsakovacích objektov cez uličných vpustov, odlučovacie zariadenia ropných látok 
(ORL), a cez kontrolné šachty DN400 v prípade DN600. Vo výpočte objemového prietoku dažďových vôd privá-
dzaných do vsakovacích zariadení sme uvažovali s nasledujúcimi vstupnými parametrami: 
- periodicita dažďa:  n = 0,2 (5 ročný dážď) 
- dĺžka trvania dažďa:  D = 15 min. 
- intenzita 15 minútového dažďa: rD = 180 l/s.ha = 0,018 l/s.m2 


Uličné vpusty sú navrhnuté z betónových komponentov s vnútorným priemerom podzemnej časti 500 mm, 
a s min. hrúbkou steny 65 mm. Slúžia pre zachytávanie a odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch, z 
uličných žľabov, príp. z odvodňovacích kanálov. Vpusty zaústené do VZ cez ORL budú vybavené lapačom nečis-
tôt. Umiestnia na okrajoch miestnych komunikácií a v odvodňovacích kanáloch. V niektorých prípadoch budú do 
odvodňovacích kanálov zaústené odvodňovacie uličné žľaby, ktoré sú navrhnuté kvôli usmerneniu toku zrážko-
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vých vôd odvedených z verejných priestorov. Navrhnuté uličné žľaby sa umiestnia kolmo na odvodnovacie kaná-
ly v požadovanom spáde. Celková dĺžka navrhnutých uličných žľabov je 7,3 m, šírky 0,4 m. Žľaby budú vytvore-
né zo žľabových dielcov vyrobených z betónu. 


Odlučovacie zariadenia ropných látok sa navrhli kvôli vyčisteniu zrážkových vôd pred zaústením vody do 
vsakovacích objektov. Odlučovače sú navrhnuté z betónového materiálu, ktoré sa osadia pred vsakovacími 
zariadeniami. Počet navrhnutých ORL je 5 ks. V týchto zriadeniach sa odvádzaná voda zbaví olejových častíc 
nachádzajúcich sa vo vode. Výstupná hodnota vyfiltrovanej vody sa bude pohybovať max. do 0,1 mg/l NEL. 
Pred a za ORL sa navrhli kontrolné šachty DN400 v prípade DN600 s liatinovými pojazdnými poklopmi na odber 
vzoriek z odvádzanej dažďovej odpadovej vody.  


V miestach, kde bolo možné sa navrhli odvodňovacie kanály s vodorovným spodným povrchom bez sklo-
nu. Odvodňovacie kanály slúžia na zbieranie a lepšie odvádzanie zrážkovej vody do uličných vpustov. Konštruk-
cia odvodňovacích kanálov je navrhnutá zo zatrávňovacích (vegetačných) tvárnic so zásypom z drveného kame-
niva frakcie 16-32 mm. Trasy kanálov sú navrhnuté popri miestnych komunikáciách. Celková dĺžka navrhnutých 
odvodňovacích kanálov je 21,5m, so šírkou 0,8 m.  


 
V lokalite A navrhujeme vybudovať jeden samostatný vsakovací objekt s označením V1, ktorý sa bude na-


chádzať pod zelenou plochou a čiastočne pod asfaltovou komunikáciou na parcele reg. "C" č. 82/1. Pred vsako-
vacím zariadením v smere toku odvádzaných vôd sa budú nachádzať ďalšie objekty v nasledovnom poradí: 2 
uličné vpusty - ktoré sú uložené v odvodňovacích kanáloch, a zaústia sa do kontrolnej šachty DN600 (KŠ), odlu-
čovač ropných látok s označením O1 a kontrolná šachta DN400 (KŠ). Okolitý terén sa vyspáduje k odvodnovacím 
kanálom, do ktorých sa zaústia aj uličné žľaby. 


Vstupné údaje pre výpočet a návrh vsakovacieho zariadenia V1 charakteristické pre lokalitu A: 
- koeficient filtrácie podložia kf = 8,63 x 10


-4 m/s 
- celková plocha A = 2552 m2 
- priepustné podložie a hladina ustálenej podzemnej vody v tejto lokalite sa nachádza v hĺbke od 3,0 m pod 


terénom 
- maximálna hladina podzemnej vody je v hĺbke 2,3 m. 


Na základe predchádzajúcich údajov bolo navrhnuté vsakovacie zariadenie s rozmermi (š x dĺ x v): 1,8 x 
6,6 x 1,2 m, hĺbka uloženia bude 2,2 m pod terénom. Podrobný výpočet je uvedený v prílohe s názvom "Plasto-
vé vsakovacie bloky - výpočet potrebného počtu vsakovacích blokov" pre vsakovací objekt č. V1. 


ORL bol navrhnutý na max. prietok podľa redukovanej plochy: Qs = 20,21 l/s 
 
V lokalite B navrhujeme vybudovať jeden samostatný vsakovací objekt s označením V2, ktorý sa bude na-


chádzať pod zelenou plochou, čiastočne pod betónovým chodníkom na parcele reg. "C" č. 82/1. Pred vsakova-
cím zariadením v smere toku odvádzaných vôd sa budú nachádzať ďalšie objekty v nasledovnom poradí: 1 ulič-
ný vpusť, kontrolná šachta DN400 (KŠ), odlučovač ropných látok s označením O2 a kontrolná šachta DN400 (KŠ). 
Okolitý terén sa vyspáduje k uličným vpustom. 


Vstupné údaje pre výpočet a návrh vsakovacieho zariadenia V2 charakteristické pre lokalitu B: 
- koeficient filtrácie podložia kf = 8,63 x 10


-4 m/s 
- celková plocha A = 1172 m2 
- priepustné podložie a hladina ustálenej podzemnej vody v tejto lokalite sa nachádza v hĺbke od 3,0 m pod 


terénom 
- maximálna hladina podzemnej vody je v hĺbke 2,3 m. 


Na základe predchádzajúcich údajov bolo navrhnuté vsakovacie zariadenie s rozmermi (š x dĺ x v): 1,8 x 
3,6 x 1,2 m, hĺbka uloženia bude 2,2 m pod terénom. Podrobný výpočet je uvedený v prílohe s názvom "Plasto-
vé vsakovacie bloky - výpočet potrebného počtu vsakovacích blokov" pre vsakovací objekt č. V2. 


ORL bol navrhnutý na max. prietok podľa redukovanej plochy: Qs = 11,97 l/s 
 
V lokalite C je navrhovaný jeden samostatný vsakovací objekt s označením V3, ktorý sa bude nachádzať 


pod zelenou plochou a čiastočne pod asfaltovou komunikáciou na parcele reg. "C" č. 162/31. Pred vsakovacím 
zariadením v smere toku odvádzaných vôd sa budú nachádzať ďalšie objekty v nasledovnom poradí: 2 uličné 
vpusty - ktoré sú zaústené do kontrolnej šachty DN600 (KŠ), odlučovač ropných látok s označením O1 a kontrol-
ná šachta DN400 (KŠ). Okolitý terén sa vyspáduje k uličným vpustom. 


Vstupné údaje pre výpočet a návrh vsakovacieho zariadenia V3 charakteristické pre lokalitu C: 
- koeficient filtrácie podložia kf = 1,07 x 10


-3 m/s 
- celková plocha A = 1869 m2 
- priepustné podložie a hladina podzemnej vody v tejto lokalite sa nachádza v hĺbke od 3,0 m pod terénom 


Na základe predchádzajúcich údajov bolo navrhnuté vsakovacie zariadenie s rozmermi (š x dĺ x v): 2,4 x 
4,2 x 1,2 m, hĺbka uloženia bude 2,55 m pod terénom. Podrobný výpočet je uvedený v prílohe s názvom "Plas-
tové vsakovacie bloky - výpočet potrebného počtu vsakovacích blokov" pre vsakovací objekt č. V3. 


ORL bol navrhnutý na max. prietok podľa redukovanej plochy: Qs = 18,69 l/s 
 
V lokalite D je navrhovaný jeden samostatný vsakovací objekt s označením V4, ktorý sa bude nachádzať 


pod zelenou plochou na parcele reg. "C" č. 161/1. Pred vsakovacím zariadením v smere toku odvádzaných vôd 
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sa budú nachádzať ďalšie objekty v nasledovnom poradí: 2 uličné vpusty, kontrolná šachta DN400 (KŠ), odlučo-
vač ropných látok s označením O2 a kontrolná šachta DN400 (KŠ). Okolitý terén sa vyspáduje k uličným U1 a k 
odvodnovacím kanálom, do ktorých sa zaústia aj uličné žľaby. 


Vstupné údaje pre výpočet a návrh vsakovacieho zariadenia V4 charakteristické pre lokalitu D: 
- koeficient filtrácie podložia kf = 9,24 x 10


-4 m/s 
- celková plocha A = 1120 m2 
- priepustné podložie v tejto lokalite sa nachádza v hĺbke od 1,8 m 
- hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke 3,8 m pod terénom 


Na základe predchádzajúcich údajov bolo navrhnuté vsakovacie zariadenie s rozmermi (š x dĺ x v): 1,2 x 
6,6 x 1,2 m, hĺbka uloženia bude 2,55 m pod terénom. Podrobný výpočet je uvedený v prílohe s názvom "Plas-
tové vsakovacie bloky - výpočet potrebného počtu vsakovacích blokov" pre vsakovací objekt č. V4. 


ORL bol navrhnutý na max. prietok podľa redukovanej plochy: Qs = 13,88 l/s 
 
V lokalite E navrhujeme vybudovať jeden samostatný vsakovací objekt s označením V5, ktorý sa bude na-


chádzať pod zelenou plochou, čiastočne pod asfaltovou komunikáciou na parcele reg. "C" č. 161/1. Pred vsako-
vacím zariadením v smere toku odvádzaných vôd sa budú nachádzať ďalšie objekty v nasledovnom poradí: 1 
uličný vpusť, kontrolná šachta DN400 (KŠ), odlučovač ropných látok s označením O3 a kontrolná šachta DN400 
(KŠ). Okolitý terén sa vyspáduje k uličným vpustom. 


Vstupné údaje pre výpočet a návrh vsakovacieho zariadenia V5 charakteristické pre lokalitu E: 
- koeficient filtrácie podložia kf = 7,75 x 10


-4 m/s 
- celková plocha A = 931 m2 
- priepustné podložie v tejto lokalite sa nachádza v hĺbke od 1,9 m 
- hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke 3,0 m pod terénom 


Na základe predchádzajúcich údajov bolo navrhnuté vsakovacie zariadenie s rozmermi (š x dĺ x v): 1,8 x 
4,2 x 1,2 m, hĺbka uloženia bude 2,2 m pod terénom. Podrobný výpočet je uvedený v prílohe s názvom "Plasto-
vé vsakovacie bloky - výpočet potrebného počtu vsakovacích blokov" pre vsakovací objekt č. V5. 


ORL bol navrhnutý na max. prietok podľa redukovanej plochy: Qs = 12,37 l/s 
 
 


7. KRIŽOVANIE KOMUNIKÁCIE 
 
Navrhnuté objekty sú umiestnené v trávnatých a spevnených plochách alebo pod verejnými komunikácia-


mi, z čoho vyplýva, že pred realizáciou diela je nutné zaobstarať si povolenie na rozkopávku od majiteľov príp. 
správcov dotknutých plôch a miestnych komunikácií. 


 
 


8. OCHRANA CUDZÍCH VEDENÍ 
 
Pred zahájením zemných prác je realizátor stavby povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 


vedení nachádzajúcich sa v mieste realizácie stavebných objektov (vodovod, kanalizácia, plynovod, telefónne 
vedenia, optické káble a iné). Všetky vedenia sú v situácii zakreslené iba orientačne!!! 


V riešených lokalitách sa nachádzajú podzemné rozvody a objekty. Navrhnuté objekty sú situované mimo 
ochranné pásmo vodovodu, kanalizácie, STL plynovodu, podperných bodov elektrického vedenia resp. verejné-
ho osvetlenia a podzemných vedení. Počas výkopových a montážnych prác je potrebné zabezpečiť ochranu 
cudzích vedení voči poškodeniu, za čo berie zodpovednosť realizátor stavby zastúpený odborne spôsobilou 
osobou na vykonávanie stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa cudzie podzemné 
vedenia nepoškodili a aby boli dodržané ich ochranné pásma v zmysle STN 73 6005 a predpisov prevádzkovate-
ľov vedení. 


Presná výška a poloha vedení bude stanovená na základe výsledkov vytýčenia a na základe údajov poskyt-
nutých správcami vedení. V prípade, že nebude možné bez monitorovacieho výkopu stanoviť presnú hĺbku 
uloženia vedení, investor stavby zabezpečí ručné hĺbenie s dôrazom na maximálnu ochranu sondovaných vedení 
a na základe výsledkov sondáže sa upresní výškové osadenie vedenia. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


9. ZÁBER POZEMKOV 
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Stavba má charakter podzemnej stavby. Realizáciou diela nebudú dotknuté pozemky poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu. Zoznam dotknutých pozemkov parc. reg. "C": 


Parcela registra C:  82/1 
Výmera parcely:  6154 m2 
Druh a spôsob využitia pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie 
Príslušnosť k ZOÚ:  Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Číslo LV:   789 
 
Parcela registra C:  162/31 
Výmera parcely:  2514 m2 
Druh a spôsob využitia pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie 
Príslušnosť k ZOÚ:  Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Číslo LV:   789 
 
Parcela registra C:  161/1 
Výmera parcely:  5467 m2 
Druh a spôsob využitia pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie 
Príslušnosť k ZOÚ:  Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Číslo LV:   1045 
 
 


10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Za dodržanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskor-


ších predpisov ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný realizátor stavby zastúpený odborne spôsobilou oso-
bou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami a na nasledujúce predpisy a vyhlášky: 
- Zákon č. 355/2001 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
- Nariadenie vlády SR č. 392/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri použí-


vaní pracovnýc prostriedkov 
- Vyhláška č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 


pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej 
spôsobilosti 
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko 
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stave-


nisko 
- Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi 
- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom 
- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s 


bremenami 
- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na používaní označení, symbolov a signálov na zaiste-


nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
- Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. 
- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
- Zákon č. 395/2006 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov 
 


Pracovníci musia byť pred zahájením prác poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti prác na stavenisku. Je 
potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci priamo zúčastnení na stavbe dôsledne dodržiavali všetky predpisy o 
bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušiť niektoré pracovné úkony, čím by sa ohrozilo zdravie 
iných pracovníkov a zdravie ich samých. Pracovníci musia počas výkonu prác používať predpísané ochranné 
pracovné pomôcky. Počas prác je zhotoviteľ povinný montážny priestor vhodne zabezpečiť, zabrániť vstupu na 
stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. Poznanie predpisov BOZP je 
súčasťou kvalifikačných predpokladov každého pracovníka. 


 
 
 
 
 
 


11. ZEMNÉ PRÁCE 
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Zemné práce pozostávajú z odstránenia a úpravy pôvodných spevnených plôch, ornice a z úpravy podložia 
v zmysle projektovej dokumentácie. Výkopy pre objekty a kanalizačné potrubia sú navrhnuté ako výkopy rýh a 
jám. Steny nesúdržného výkopu proti zosuvu zeminy je nutné stabilizovať príložným pažením. Kategória ťaži-
teľnosti hornín je uvažovaná tr.3. Prebytočná zemina počas výkopových prác sa uskladní na stavenisku alebo na 
trvalej skládke. 


Výkopy budú vykonávané prevažne pomocou mechanizmov, pri dodržaní podmienok voči existujúcim pod-
zemným a nadzemným vedeniam. Zo situačných výkresov je zrejmé križovanie navrhnutých kanalizačných po-
trubí s inými vedeniami. Výkopy v miestach križovania je nutné vykonávať ručne. Za dodržanie predpísaného 
sklonu svahov a ich výslednú stabilitu zodpovedá zhotoviteľ. 


Základné charakteristiky a klasifikáciu zemín na stavby pozemných komunikácií spolu s uvedením kritérií 
vhodnosti ich použitia do násypov, resp. v podloží cestných komunikácií obsahuje STN 73 6133. 


Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým vibračným valcom, čím sa zabráni znehodnoteniu zemín v 
podloží vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. 


Zhotoviteľ je povinný chrániť všetky výkopy pred zaplavením vodou tak, aby stavebné práce mohli byť vy-
konané v optimálnych podmienkach. 


Stavebné práce na vjazdoch k príslušným rodinným domom budú vykonané po dohode a konzultácií s maji-
teľmi týchto domov. Vykopané ryhy a jamy pri križovaní komunikácie a vjazdov na pozemky budú opatrené 
dočasným premostením z oceľovej konštrukcie. S majiteľmi objektov je nutné prerokovať umiestnenie ich 
prípojok a v prípade potreby vykonávať hĺbenie ručne. 


Obsyp položených potrubí do výšky 200 mm nad ich hornú hranu treba realizovať pieskom / štrkopieskom 
max. zrno frakcie 0-4mm. Spätný zásyp ryhy je nutné vykonávať po vrstvách so zhutnením. Pri realizácii zem-
ných prác je nutné dodržať, STN 73 3050, STN 73 6005, STN 75 6101, prevádzkové predpisy, bezpečnostné 
predpisy pri práci a požiadavky majiteľov a prevádzkovateľov podzemných vedení. 


Všetky povrchy dotknutých spevnených plôch, nespevnených plôch a častí miestnych komunikácií počas 
výstavby okrem miest odvodňovacích kanálov, odvodňovacích žľabov, uličných vpustov a poklopov navrhnutých 
zariadení budú po realizácii diela upravené tak aby sa výškovo a kvalitne zhodovali s pôvodným stavom po-
vrchov. 


 
 


12. OCHRANA ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Zo zložiek životného prostredia budú prioritne dotknuté podzemné vody. Realizáciou diela nemá dôjsť ich 


odkrytiu a vypúšťanie cez filtračné zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky podmienky ochrany vôd 
pred kontamináciou. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhnutá stavba so svojou 
charakteristikou patrí do skupiny stavieb zlepšujúcich životnú úroveň obyvateľstva. 


Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s realizáciou stavby sa prejaví hlavne: 
- zvýšenou hlučnosťou (hluk stavebných strojov) na úroveň, ktorá je bežná pri stavebnej činnosti 
- v prípade suchých dní zvýšenou prašnosťou v blízkosti staveniska, čo sa dá eliminovať kropením ciest vodou 
- čiastkovým znečistením miestnych komunikácií s obmedzením dopravy 


V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie 
eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (práca iba cez pracovné dni od 6:00 do 22:00, 
pravidelné čistenie dotknutých miestnych komunikácií a pod.) 


Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Generálny dodávateľ stavby bude vybratý investorom. Dodávateľ 
stavby je povinný pri odovzdaní a prevzatí stavby investorovi odovzdať doklad o spôsobe zneškodnenia - ulože-
nia stavebného odpadu na skládku vzniknutého počas výstavby. Vzniknutý odpad počas realizácie tejto stavby 
bude tvorený iba prebytočnou zeminou vyťaženou počas výkopových prác. Uvedená zemina pokiaľ bude vyho-
vovať STN sa použije na finálnu úpravu okolitého terénu resp. podľa potrieb obce. 


V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú odpady vznikajú-
ce počas výstavby diela likvidované na skládke stavebného odpadu. Pri realizácii diela vzniknú nasledovné od-
pady: 
Druh odpadu Názov druhu odpadu  Kat. odpadu Množstvo 
17 05 06  výkopová zemina iná ako v 170505 O  142 m3 
17 01 01  betón    O  17 m3 
 
O - ostatné odpady 
So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov sa neuvažuje. 


 
Údaje o vplyve výstavby a prevádzky stavby na životné prostredie a zdravie ľudí: 
Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval 


vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdra-
via ľudí. 


Pokiaľ kvôli umiestneniu stavby je nevyhnutné realizovať výrub stromov, tento úkon je možné vykonať len 
na základe právoplatného rozhodnutia príslušného úradu o povolení výrubu stromov, príp. náletových krovín. 
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Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy vydané k 
tejto dokumentácii. 


Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a nasle-
dovných predpisov: 
- Zákon č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-


koch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
 


Údaje o vplyve výstavby a prevádzky stavby na požiarnu ochranu: 
Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné rešpektovať nasledujúce predpisy: 


- Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
- Vyhláška č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri vý-


stavbe a pri užívaní stavieb 
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. MV SR o požiarnej prevencii 


 
Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej obrany (CO): 
Vzhľadom na situovanie, charakter a druh prevádzky stavby nie sú potrebné zvláštne opatrenia CO. 
 
Úpravy nezastavaných spevnených plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené: 
Stavba nevyžaduje nárok na nezastavané plochy. Všetky objekty budú mať charakter podzemných inži-


nierskych stavieb. Realizáciou diela nedôjde k trvalému záberu pozemkov. Po realizácii diela budú prinavráte-
né k svojmu pôvodnému účelu (verejný priestor). 


 
Riešenie protikoróznej ochrany: 
Návrh stavby neobsahuje také kovové prvky, ktoré by bolo potrebné ošetrovať náterom. 


 
 


13. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
 
Navrhnuté dielo po realizácii si nebude vyžadovať nepretržitú údržbu. Vyžaduje iba dvoch zaškolených 


pracovníkov pre občasnú kontrolu a čistenie odvodňovacích kanálov, uličných vpustov, usadzovacích nádrží a 
odlučovacích zariadení ropných látok. Uvedenú kontrolu pre potrebu údržby odporúčame vykonať po každej 
výdatnej daždi, min. však 2x do roka. Pracovníci musia byť zaškolení kompetentnou firmou o čom dostanú 
potvrdenie a musia byť vystrojení ochrannými prostriedkami pre danú prácu. 


 
 


14. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 
 
Stavba bude uskutočňovaná bez nárokov na záber verejného priestranstva alebo použitie cudzích pozem-


kov. Stavenisko bude dostupné po miestnych komunikáciách. Pripojenie staveniska na elektrickú energiu sa 
bude riešiť prenosnou elektrocentrálou. Stavba si nevyžaduje zvláštne nároky na zariadenie staveniska. Zaria-
denie staveniska ako aj skládku pre vykopanú zeminu určí investor stavby - Obec Povoda. 


Stavbu môže realizovať len oprávnená organizácia so stavbyvedúcim s príslušným osvedčením. 
 
 


15. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 
Nové trvalé zvislé a vodorovné značenie sa nepožaduje. V niektorých prípadoch môže vzniknúť situácia 


keď bude potrebné premiestniť pôvodné zvislé dopravné značky tak aby sa nekolidovali s trasovaním navrhova-
ných objektov a zariadení. V prípade potreby (napr. poškodenia jestvujúcich značiek) dodávateľ stavby zabez-
pečí nové dopravné značky, ktoré musia byť v základnom rozmere s ochranným okrajom a reflexnou fóliou. 
Situovanie stavenísk si vyžaduje iba osadenie dočasných dopravných značení počas výstavby. Projekt dočasného 
dopravného značenia, jeho odsúhlasenie a označenie stavby dočasnými dopravnými značeniami počas výstavby 
zabezpečí budúci dodávateľ diela. 


 
 
 
 
 
16. ZÁVER 
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Predmetná projektová dokumentácia rieši odvádzanie dažďových vôd v obci Povoda. Stavba podlieha k 
stavebnému konaniu, t.j. pred začatím stavebných prác investor je povinný požiadať príslušný stavebný úrad o 
vydanie stavebného povolenia. Táto dokumentácia slúži výlučne pre účely zabezpečenia stavebného povolenia. 
V prípade potreby investor si môže požiadať oprávnenú osobu (organizáciu) pre vypracovanie realizačnej pro-
jektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s väčšou podrobnosťou.  


 
 
Vo Veľkej Mači:  27.04.2019 
Vypracoval:  Ing. Bálint Lancz 
e-mail:  lanczbalint@gmail.com 
tel.:  +421 915 042 546 































Krycí list rozpočtu



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda																				JKSO

				Názov objektu																										EČO

				Názov časti																										Miesto		Povoda

																														IČO				IČ DPH

				Objednávateľ						Obec Povoda

				Projektant

				Zhotoviteľ

										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa				Položiek





										Merné a účelové jednotky

		        Počet								 Náklady / 1 m.j.				       Počet						 Náklady / 1 m.j.				           Počet								    Náklady / 1 m.j.



										Rozpočtové náklady v 								EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky						8		Práce nadčas								13		Zariad. staveniska								0

		2						Montáž						9		Bez pevnej podl.								14		Mimostav. doprava								0

		3		PSV				Dodávky						10		Kultúrna pamiatka								15		Územné vplyvy								0

		4						Montáž						11										16		Prevádzkové vplyvy								0

		5		"M"				Dodávky																17		Ostatné								0

		6						Montáž																18		VRN z rozpočtu								0

		7		ZRN (r. 1-6)										12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)								0

		20		HZS										21		Kompl. činnosť				0				22		Ostatné náklady								0

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%				DPH



		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky objednávateľa								0

																								27		Kĺzavá doložka								0

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie								0





Rekapitulácia objektov stavb

		Rekapitulácia objektov stavby



		Stavba:		Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda				Dátum:

		Objednávateľ:		Obec Povoda				Projektant:

		Zhotoviteľ:		0				Spracoval:



		Kód		Zákazka		Cena bez DPH		DPH		Cena s DPH		ZRN		HZS		VRN		Kompletačná činnosť



		2		Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda

		1		    Lokalita A

		2		    Lokalita B

		3		    Lokalita C

		4		    Lokalita D

		5		    Lokalita E





Lokalita A

		ROZPOČET  

		Stavba:   Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda

		Objekt:   Lokalita A												Objednávateľ:   Obec Povoda

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Nosný materiál		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						HSV		Práce a dodávky HSV

						1		Zemné práce

		1		221		113107132		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t		m2		4.800

		2		221		113107141		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t		m2		4.800

		3		221		113107212		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t		m2		4.800

		4		001		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3		m3		80.830

		5		001		132201109		Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		29.160

		6		001		132201201		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		16.360

		7		001		162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m		m3		43.450

		8		001		162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste		m3		53.740

		9		001		167101101		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		53.740

		10		001		171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		53.740

		11		R		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo		t		96.730

		12		001		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3		m3		43.450

		13		001		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		6.820

		14		231		180402111		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		80.540

		15		005		0057211200		Travové semeno - parková zmes		kg		3.000

		16		001		181101101		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia		m2		80.540

						4		Vodorovné konštrukcie

		17		583		5833116600		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B		t		3.200

		18		583		5833466300		Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B		t		3.500

		19		583		5833478300		Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 B		t		22.180

		20		271		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		2.270

						5		Komunikácie

		21		592		5922360010		Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbinou		ks		2.000

		22		592		5922360040		Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec		ks		2.000

		23		592		5922360101		Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 200		ks		2.000

		24				5922360103		Bahenný kôš		ks		2.000

		25		592		59222360101		Mreža liatinová 500x500 mm		ks		2.000

		26		592		5922410303		Odlučovač ropných látok, prietok 20 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL		ks		1.000

		27		592		5922410304		Vsakovacie bloky 600x600 mm		ks		132.000

		28		693		6936651600		Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500		m2		51.500

		29		221		564761111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm		m2		4.800

		30		221		564851111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm		m2		4.800

		31		221		567135115		Podklad z prostého betónu tr. C 12/15hr.200 mm		m2		4.800

		32		221		572931111		Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm		m2		4.800

						8		Rúrové vedenie

		33		271		871353121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200		m		28.400

		34		271		895941111		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50		ks		2.000

		35		286		2861191601		Poklop plastový D 400 400 kN		ks		1.000

		36		286		2866111459		Šachtové dno priebežné 400/200		ks		1.000

		37		286		2866111460		Šachtové dno s trojitým vtokom 600/200/200		ks		1.000

		38		286		2861191697		PVC rúra predĺženie D400 1 m		ks		1.000

		39		286		2861191697		PVC rúra predĺženie D600 1 m		ks		1.000

		40		286		2863100300		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°		ks		1.000

		41		286		2863102100		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°		ks		5.000

		42		286		2861102700		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8		ks		29.000

		43		286		2861191602		Poklop plastový D600 400 kN		ks		1.000

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie

		44		221		919735114		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 150 do 200 mm		m		5.800

		45		221		979084216		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km		t		4.030

		46		221		979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny		t		4.030

		47		R		979089212		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice		t		4.030

						PSV		Práce a dodávky PSV

						721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia

		48		721		721290112		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200		m		28.400

						M		Práce a dodávky M

						36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

		49		936		361410232		Montáž odlučoavača ropných látok		ks		1.000

		50		936		361410233		Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie		ks		132.000

						46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach

		51		R		895941112		Montáž kontrolnej šachty 400 PP		ks		1.000

		52		R		895941113		Montáž kontrolnej šachty 600 PP		ks		1.000

								Celkom





Lokalita B

		ROZPOČET  

		Stavba:   Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda

		Objekt:   Lokalita B												Objednávateľ:   Obec Povoda

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Nosný materiál		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						HSV		Práce a dodávky HSV

						1		Zemné práce

		1		001		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3		m3		40.890

		2		001		132201109		Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		13.100

		3		001		132201201		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		2.880

		4		001		162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m		m3		18.050

		5		001		162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste		m3		18.050

		6		001		167101101		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		18.050

		7		001		171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		18.050

		8		R		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo		t		32.500

		9		001		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3		m3		25.720

		10		001		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		1.440

		11		231		180402111		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		20.580

		12		005		0057211200		Travové semeno - parková zmes		kg		2.000

		13		001		181101101		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia		m2		20.580

						4		Vodorovné konštrukcie

		14		583		5833116600		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B		t		1.460

		15		583		5833478300		Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 B		t		12.670

		16		271		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		1.290

						5		Komunikácie

		17		592		5922360010		Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbinou		ks		1.000

		18		592		5922360040		Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec		ks		1.000

		19		592		5922360101		Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 200		ks		1.000

		20				5922360103		Bahenný kôš		ks		1.000

		21		592		59222360101		Mreža liatinová 500x500 mm		ks		1.000

		22		592		5922410303		Odlučovač ropných látok, prietok 15 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL		ks		1.000

		23		592		5922410304		Vsakovacie bloky 600x600 mm		ks		36.000

		24		693		6936651600		Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500		m2		30.000

		25		221		567135115		Podklad z prostého betónu tr. C 12/15hr.200 mm		m2		0.150

						8		Rúrové vedenie

		26		271		871353121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200		m		6.000

		27		271		895941111		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50		ks		1.000

		28		286		2861191601		Poklop plastový D 400 400 kN		ks		2.000

		29		286		2866111459		Šachtové dno priebežné 400/200		ks		2.000

		30		286		2861191697		PVC rúra predĺženie D400 1 m		ks		2.000

		31		286		2863100300		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°		ks		1.000

		32		286		2861102700		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8		ks		6.000

						PSV		Práce a dodávky PSV

						721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia

		33		721		721290112		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200		m		6.000

						M		Práce a dodávky M

						36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

		34		936		361410232		Montáž odlučoavača ropných látok		ks		1.000

		35		936		361410233		Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie		ks		64.000

						46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach

		36		R		895941112		Montáž kontrolnej šachty 400 PP		ks		2.000

								Celkom





Lokalita C

		ROZPOČET  

		Stavba:   Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda

		Objekt:   Lokalita C												Objednávateľ:   Obec Povoda

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Nosný materiál		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						HSV		Práce a dodávky HSV

						1		Zemné práce

		1		221		113107132		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t		m2		62.830

		2		221		113107141		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t		m2		62.830

		3		221		113107212		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t		m2		62.830

		4		001		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3		m3		68.040

		5		001		132201109		Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		28.330

		6		001		132201201		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		26.390

		7		001		162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m		m3		42.760

		8		001		162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste		m3		42.760

		9		001		167101101		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		42.760

		10		001		171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		42.760

		11		R		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo		t		76.970

		12		001		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3		m3		51.670

		13		001		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		9.620

						4		Vodorovné konštrukcie

		14		583		5833116600		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B		t		5.600

		15		583		5833478300		Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 B		t		10.430

		16		271		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		3.210

						5		Komunikácie

		17		592		5922360010		Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbinou		ks		2.000

		18		592		5922360040		Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec		ks		2.000

		19		592		5922360101		Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 200		ks		2.000

		20				5922360103		Bahenný kôš		ks		2.000

		21		592		59222360101		Mreža liatinová 500x500 mm		ks		2.000

		22		592		5922410303		Odlučovač ropných látok, prietok 20 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL		ks		1.000

		23		592		5922410304		Vsakovacie bloky 600x600 mm		ks		56.000

		24		693		6936651600		Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500		m2		40.000

		25		221		564761111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm		m2		62.830

		26		221		564851111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm		m2		62.830

		27		221		567135115		Podklad z prostého betónu tr. C 12/15hr.200 mm		m2		62.830

		28		221		572931111		Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm		m2		62.830

						8		Rúrové vedenie

		29		271		871353121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200		m		40.100

		30		271		895941111		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50		ks		2.000

		31		286		2861191601		Poklop plastový D 400 400 kN		ks		1.000

		32		286		2866111459		Šachtové dno priebežné 400/200		ks		1.000

		33		286		2866111460		Šachtové dno s trojitým vtokom 600/200/200		ks		1.000

		34		286		2861191697		PVC rúra predĺženie D400 1 m		ks		1.000

		35		286		2861191697		PVC rúra predĺženie D600 1 m		ks		1.000

		36		286		2863102100		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°		ks		4.000

		37		286		2861102700		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8		ks		41.000

		38		286		2861191602		Poklop plastový D600 400 kN		ks		1.000

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie

		39		221		919735114		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 150 do 200 mm		m		100.240

		40		221		979084216		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km		t		37.700

		41		221		979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny		t		37.700

		42		R		979089212		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice		t		37.700

						PSV		Práce a dodávky PSV

						721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia

		43		721		721290112		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200		m		40.100

						M		Práce a dodávky M

						36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

		44		936		361410232		Montáž odlučoavača ropných látok		ks		1.000

		45		936		361410233		Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie		ks		56.000

						46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach

		46		R		895941112		Montáž kontrolnej šachty 400 PP		ks		1.000

		47		R		895941113		Montáž kontrolnej šachty 600 PP		ks		1.000

								Celkom





Lokalita D

		ROZPOČET  

		Stavba:   Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda

		Objekt:   Lokalita D												Objednávateľ:   Obec Povoda

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Nosný materiál		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						HSV		Práce a dodávky HSV

						1		Zemné práce

		1		221		113107132		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t		m2		4.240

		2		221		113107141		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t		m2		4.240

		3		221		113107212		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t		m2		4.240

		4		001		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3		m3		53.090

		5		001		132201109		Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		21.270

		6		001		132201201		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		17.820

		7		001		162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m		m3		35.380

		8		001		162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste		m3		35.380

		9		001		167101101		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		35.380

		10		001		171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		35.380

		11		R		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo		t		63.680

		12		001		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3		m3		35.530

		13		001		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		6.290

						4		Vodorovné konštrukcie

		14		583		5833116600		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B		t		1.510

		15		583		5833466300		Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B		t		3.760

		16		271		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		2.100

						5		Komunikácie

		17		592		5922360010		Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbinou		ks		2.000

		18		592		5922360040		Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec		ks		2.000

		19		592		5922360101		Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 200		ks		2.000

		20				5922360103		Bahenný kôš		ks		2.000

		21		592		59222360101		Mreža liatinová 500x500 mm		ks		2.000

		22		592		5922410303		Odlučovač ropných látok, prietok 15 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL		ks		1.000

		23		592		5922410304		Vsakovacie bloky 600x600 mm		ks		44.000

		24		693		6936651600		Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500		m2		40.000

		25		221		564761111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm		m2		4.240

		26		221		564851111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm		m2		4.240

		27		221		567135115		Podklad z prostého betónu tr. C 12/15hr.200 mm		m2		4.240

		28		221		572931111		Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm		m2		4.240

						8		Rúrové vedenie

		29		271		871353121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200		m		26.200

		30		271		895941111		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50		ks		2.000

		31		286		2861191601		Poklop plastový D 400 400 kN		ks		2.000

		32		286		2866111459		Šachtové dno priebežné 400/200		ks		2.000

		33		286		2861191697		PVC rúra predĺženie D400 1 m		ks		2.000

		34				2863102101		PVC-U T-kus pre kanalizačné rúry hladké 200/200 45°		ks		1.000

		35		286		2861102700		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8		ks		27.000

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie

		36		221		919735114		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 150 do 200 mm		m		7.400

		37		221		979084216		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km		t		2.540

		38		221		979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny		t		2.540

		39		R		979089212		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice		t		2.540

						PSV		Práce a dodávky PSV

						721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia

		40		721		721290112		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200		m		26.200

						M		Práce a dodávky M

						36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

		41		936		361410232		Montáž odlučoavača ropných látok		ks		1.000

		42		936		361410233		Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie		ks		44.000

						46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach

		43		R		895941112		Montáž kontrolnej šachty 400 PP		ks		2.000

								Celkom





Lokalita E

		ROZPOČET  

		Stavba:   Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Povoda

		Objekt:   Lokalita E												Objednávateľ:   Obec Povoda

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Nosný materiál		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						HSV		Práce a dodávky HSV

						1		Zemné práce

		1		221		113107132		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t		m2		41.000

		2		221		113107141		Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t		m2		41.000

		3		221		113107212		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t		m2		41.000

		4		001		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3		m3		37.650

		5		001		132201109		Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		13.610

		6		001		132201201		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		7.380

		7		001		162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m		m3		20.960

		8		001		162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste		m3		20.960

		9		001		167101101		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		20.960

		10		001		171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		20.960

		11		R		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo		t		37.730

		12		001		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3		m3		24.070

		13		001		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		3.410

						4		Vodorovné konštrukcie

		14		583		5833116600		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B		t		1.580

		15		271		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		1.140

						5		Komunikácie

		16		592		5922360010		Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbinou		ks		1.000

		17		592		5922360040		Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec		ks		1.000

		18		592		5922360101		Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 200		ks		1.000

		19				5922360103		Bahenný kôš		ks		1.000

		20		592		59222360101		Mreža liatinová 500x500 mm		ks		1.000

		21		592		5922410303		Odlučovač ropných látok, prietok 10 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL		ks		1.000

		22		592		5922410304		Vsakovacie bloky 600x600 mm		ks		42.000

		23		693		6936651600		Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500		m2		35.000

		24		221		564761111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm		m2		41.000

		25		221		564851111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm		m2		41.000

		26		221		567135115		Podklad z prostého betónu tr. C 12/15hr.200 mm		m2		41.000

		27		221		572931111		Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm		m2		41.000

						8		Rúrové vedenie

		28		271		871353121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200		m		14.200

		29		271		895941111		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50		ks		1.000

		30		286		2861191601		Poklop plastový D 400 400 kN		ks		2.000

		31		286		2866111459		Šachtové dno priebežné 400/200		ks		2.000

		32		286		2861191697		PVC rúra predĺženie D400 1 m		ks		2.000

		33		286		2861102700		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8		ks		15.000

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie

		34		221		919735114		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 150 do 200 mm		m		26.590

		35		221		979084216		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km		t		24.600

		36		221		979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny		t		24.600

		37		R		979089212		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice		t		24.600

						PSV		Práce a dodávky PSV

						721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia

		38		721		721290112		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200		m		14.200

						M		Práce a dodávky M

						36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

		39		936		361410232		Montáž odlučoavača ropných látok		ks		1.000

		40		936		361410233		Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie		ks		42.000

						46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach

		41		R		895941112		Montáž kontrolnej šachty 400 PP		ks		2.000

								Celkom















