
                       OBECNÝ  ÚRAD    VEĽKÉ  ÚĽANY        
         Hlavná 578,  925 22  Veľké Úľany 

Kontakt : 031/7878108 
 

 
        

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 Veľké Úľany                            
IČO:    00306282 
Sídlo:    Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 
Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Metzner, MBA 
Telefón:   031/7878 199      
Fax:    031/7878 192 
Elektronická pošta:  obecnyurad@velkeulany.sk 
Internetová adresa: www.ulany.sk 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  
Stavebné úpravy existujúcich odvodňovacích rigolov v obci Veľké Úľany 

 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy existujúcich odvodňovacích rigolov na území obce Veľké 
Úľany, vedľa miestnych komunikácií, spevnených plôch a verejných priestranstvách. 
Zákazka rieši  opatrenia realizované mimo vodného toku s cieľom odvedenia zrážkovej vody a 
zamedzenia nekontrolovaného povrchového odtoku pri prívalových zrážkach, ktoré spôsobujú v 
obci lokálne zatopenia komunikácií a verejných priestranstiev.  
Zákazka sa bude realizovať postupne, podľa finančných možností verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ jednotlivé časti zákazky bude zadávať podľa členenia uvedeného na situačnom výkrese 
uličnej siete obce Veľké Úľany. 
Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer. 
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 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 150 860,97 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Veľké Úľany 

 

mailto:obecnyurad@velkeulany.sk
http://www.ulany.sk/
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7. 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. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

9. 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. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
do 30.09.2019 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Environmentálneho fondu SR, 
a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom uhradená 
postupne po ukončení jednotlivých častí zákazky dohodnutých verejným obstarávateľom, v sume 
skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny.  
Predmet zákazky bude realizovaný len v rozsahu finančných možností verejného obstarávateľa určených 
na predmet zákazky. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie 
ušlého zisku. 
 

13. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 

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 ak je uchádzač zapísaný v Zozname 
hospodárskych subjektov vedené v informačných systémoch UVO sa nepredkladajú doklady podľa:  

• § 32 ods. 2. písm. e) ZVO – doklad o oprávnení, uskutočňovať požadované práce 
• § 32 ods. 2, písm. f) ZVO – čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, 

ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedené v informačných systémoch 
UVO sa nepredkladá doklad podľa: 

• § 32 ods. 2. písm. e) ZVO – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, 

Nexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením. 

Technická a odborná spôsobilosť: 
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Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 150 000,- 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 najmä práce na výstavbe 
líniových stavieb.. 

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. 

 

14. 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 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. 

 

15. 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 4 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania. 
 

16. 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 a presne v takom zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 
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17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu: 
Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany, 
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. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 30.04.2019 do 14:30 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Otváranie a hodnotenie ponúk: 02.05.2019, 10:00 hod na Obecnom úrade Veľké Úľany. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

20. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 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. 
 

21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.5.2019   
 

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

Úspešný uchádzač vypracuje samostatný rozpočet z úspešnej ponuky podľa pokynov verejného 
obstarávateľa pre účely vyúčtovania finančného príspevku Environmentálneho fondu SR.  

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. 

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

Veľké Úľany, 18.04.2019 
  
 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Ing. František Gőgh, DBA 
         starosta obce 

 
 
 
 
 

mailto:laci@buslaci.sk
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Výkaz – výmer a projektová dokumentácia je v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prílohy 





 


SZING – EX - PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 
VILA – FUDEMUS, Hlavná 1554, 925 22  Veľké  Úľany 


PROJEKTOVANIE, DOZOROVANIE A REALIZÁCIA STAVIEB 


Tel./Fax.: +421/0/31 78 78 381, E-mail.: szing@szing.sk, www.szing.sk 
 


 


SPRIEVODNÁ SPRÁVA 


SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 


 
PROJEKT STAVBY 


  
 


 


 


 


NÁZOV STAVBY : STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH 


ODVODŇOVACÍCH RIGOLOV  


V OBCI VEĽKÉ ÚĽANY 


 


INVESTOR :   OBEC VEĽKÉ ÚĽANY 


    OBECNÝ ÚRAD, HLAVNÁ 578,  


925 22 VEĽKÉ ÚĽAMY 


         


MIESTO  STAVBY :  VEĽKÉ ÚĽANY 


 


Katastrálne  územie :   VEĽKÉ ÚĽANY 


  


SPRACOVATEĽ :  SZING – EX – PROJEKT  


SLOVAKIA spol. s r.o.  Veľké Úľany 


 


ZODP.PROJEKTANT : ING.  PAVOL  SZÁRAZ 


 


VYPRACOVAL :  ING.  PAVOL  SZÁRAZ 


 


DÁTUM :   08/2018 
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A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 


A.1.  Identifikačné  údaje  stavby : 


 


Názov  stavby  :  Stavebné úpravy existujúcich odvodňovacích rigolov 


    v obci Veľké Úľany 


    


Miesto  stavby  :   Veľké Úľany,  


 


Katastrálne územie:   Veľké Úľany 


 


Investor  :   Obec Veľké Úľany 


    Obecný úrad, Hlavná 578 


    925 22 Veľké Úľany 


 


Okres :    Galanta 


 


Kraj :    Trnavský 


 


 


Spracovateľ :   SZING  - EX – PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 


    VILA – FUDEMUS, Hlavná 1554 


925 22 Veľké  Úľany 


Zodpovedný projektant : Ing. Pavol Száraz 


Vypracoval :   Ing. Pavol Száraz 


 


 


A.2.  Základné údaje stavby 


 


Predmetom predkladaného riešenia je návrh stavebných úprav existujúcich 


odvodňovacích rigolov na území obce Veľké Úľany, vedľa miestnych komunikácií, 


spevnených plôch a verejných priestranstvách. 


Predkladaná projektová dokumentácia rieši  opatrenia realizované mimo vodného 


toku s cieľom odvedenia zrážkovej vody a zamedzenia nekontrolovaného 


povrchového odtoku pri prívalových zrážkach, ktoré spôsobujú v obci lokálne 


zatopenia komunikácií a verejných priestranstiev. 


 


 


A.3.  Východiskové podklady 


 


Východiskovými podkladmi pre vypracovanie dokumentácie boli: 


-   kópia z katastrálnej mapy 


-   zmapovanie rigolov a cestnej siete obce Veľké Úľany 


-   konzultácie a úpravy projektu podľa požiadaviek investora. 
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A.4.  Zdôvodnenie a ciele stavby 


 


Cieľom stavby sú opatrenia realizované mimo vodného toku s cieľom odvedenia 


zrážkovej vody a zamedzenia nekontrolovaného povrchového odtoku pri prívalových 


zrážkach, ktoré spôsobujú v obci lokálne zatopenia komunikácií a verejných 


priestranstiev. 


Účelom stavebných úprav existujúcich odvodňovacích rigolov je odvádzanie 


a neškodná likvidácia dažďových vôd z existujúcej lokality – miestne komunikácie, 


verejné priestranstvá – obce Veľké Úľany, pomocou sietí odvodňovacích rigolov. 


 


 


A.5.  Členenie stavby na stavebné objekty 


 


Stavebné objekty : 


SO 01 – Odvodňovacie rigoly 


 


 


A.6. Vecné a väzby  stavby  na  okolitú  výstavbu :  
 


Stavba nemá žiadne časové a vecné väzby na okolitú výstavbu. 


 


 


A.7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľom stavby : 


 


Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude obec Veľké Úľany.  
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B.  SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 


B.1.  Charakteristika územia stavby 


 


B.1.1. Širšie územie väzby 


 


Obec Veľké Úľany sa nachádza v okrajovej juhozápadnej časti Trnavského kraja a  


v okrajovej západnej časti okresu Galanta. 


 


B.1.2. Geologické pomery 


 


Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí územie obce do Podunajskej 


nížiny a v rámci nej do geomorfologického celku Podunajská rovina.  


 


B.1.3. Hydrogeologické pomery 


 


Územie sa podľa charakteru odtoku zaraďuje do vrchovinno-nížinnej oblasti  


s dažďovo-snehovým režimom odtoku. V tejto oblasti majú vodné toky najvyššie 


stavy vody v marci a v apríli. Sneh sa topí aj viackrát za zimu, preto vysoký stav býva 


aj v zimných mesiacoch. Najmenší odtok v tejto oblasti je koncom leta a začiatkom 


jesene. Výška spodnej vody sa pohybuje okolo kóty 2-3,5 m pod úrovňou RT. 


 


B.1.4. Klimatické podmienky 


 


Obec Veľké Úľany patrí do teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkej s miernou zimou. 


Priemerná ročná teplota je 9-10 °C, pričom priemerná teplota v januári je -1 až -2°C  a 


v júli dosahuje viac ako 20°C. Priemerný počet letných dní za rok je 60-70 a počet dní 


so snehovou prikrývkou je 40-50.  


 


B.1.5. Dotknuté ochranné pásma a ochranné územia 


 


Navrhovaná výstavba je riešené v území II. ochranného pásma vodného zdroja Jelka.  


Ochranné pásma  inžinierskych sietí existujúcich  a navrhovaných sú  


v návrhu rešpektované. 


 


B.1.5. Pamiatková rezervácia, resp. pamiatkové zóny  


 


Stavba nezasahuje do žiadnych pamiatkových rezervácií ,resp. pamiatkových zón, ani 


s nimi nesusedí. 


 


B.1.6. Príprava územia 


 


Príprava územia bude spočívať vytýčením rozmerov odvodňovacích rigolov.  
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B.2. Popis stavebných objektov 


  


SO - 01   Odvodňovacie rigoly 


 


Obec Veľké Úľany disponuje cestnou sieťou cca. 22,5 km,  a verejnými 


priestranstvami v ploche cca. 30 000 m
2
.  


Stavebnými objektmi – existujúce odvodňovacie rigoly – na  základe stavebných 


úprav budú môcť intenzívnejšie a rýchlejšie odvádzať a neškodne likvidovať zrážky 


pri prívalových dažďoch. 


 


Technický opis stavebných úprav exitujúcich rigolov : 


 


1. Spevnenie svahov zemných rigolov  


 


Navrhované úpravy svahov zemného rigola 


a) Dlažba zatrávňovacia 8/60/40 cm, 8/40/40 cm 


Podkladná štrkodrva  fr.0/32 mm    


            Pôvodná zemina 


  


Navrhované úpravy dna a svahov zemného rigola 


b) Odvodňovacia žľabovka 12/20/25 cm, Dlažba zatrávňovacia 8/60/40 cm, 


8/40/40 cm 


Podkladná štrkodrva  fr.0/32 mm    


            Pôvodná zemina 


 


2. Nespevnený rigol 


 


Navrhované úpravy nespevneného rigola 


Dno a svahy so sklonmi určenými pôvodnými tvarmi rigolov sa realizujú 


vyčistením a zahumusovaním 


 


3. Trativod 


 


Navrhované úpravy trativodov 


Okolie trativodov  a trativody  sa vyčistia, vymenia sa poškodené časti podľa 


potreby, svah k trativodom sa vyčistí a upraví. 


 


 


 


B.3. Vplyv stavby na životné prostredie 


 


Predmetná stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality resp. 


obce. Stavebné úpravy budú realizované podľa platných STN, zo štandardných 


materiálov, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Počas realizácie ani 


pri samotnej prevádzke objektov nie je nutné stanovovať ani dočasné ochranné 


hygienické pásma. Navrhovaný vstup na stavenisko ako i režim na stavenisku 


rešpektuje zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
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Počas výstavby sa predpokladá prevádzka zemných strojov a ich premávka po 


prístupových komunikáciach. Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava  


materiálu a odvoz odpadu ťažkými nákladnými vozidlami a realizácia zemných prác.  


Priestor navrhovanej stavby bude počas výstavby zdrojom sekundárnej prašnosti , 


stavebná doprava bude líniovým zdrojom exhalátov a a prašnosti.  Celkový príspevok 


k znečisteniu ovzdušia bude vzhľadom na dobré rozptylové podmienky v území 


nízky.  


 


Určenie odpadov vzniknutých  počas výstavby 


Pôvodca odpadov odvezie odpad, ktorý vznikne počas výstavby na povolenú skládku. 


Pôvodca odpadu je povinný spracovať program odpadového hospodárstva podľa 


zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhláška MŽP SR  č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 


ustanovuje katalóg odpadov. 


 


Odpady počas stavebných úprav : 


Číslo odpadu Názov odpadu Kategória 


17 01 01 


17 05 04 


17 05 06 


20 03 01 


 


betón 


kamenivo a zemina iné ako uvedené v 17 05 03 


výkopová zemina iné ako uvedené v 17 05 05 


zmesový komunálny odpad 


 


O 


O 


O 


O 


 


 


Všetky stavebné stroje  musia byť v dobrom technickom stave, aby pri ich činnosti 


nedochádzalo k úniku ropných látok. 


V prípade znečistenia vozidiel je potrebné zabezpečiť ich čistenie pred výjazdom na 


verejnú komunikáciu. 


Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy a násypy, resp. sa vyvezie na povolenú 


skládku. 


Pri kolaudácii stavby dodávateľ stavby  je povinný predložiť doklad o uložení 


stavebnej sutiny. 


Komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob zodpovedajúci 


systému zberu v obci Veľké Úľany a nakladať s ním v súlade so záväzným 


nariadením obce Veľké Úľany  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 


odpadu. 


 


 


B.4. Dopravné riešenie 


 


Prístup k stavebným objektom je zabezpečený cez existujúce miestne komunikácie 


a spevnené plochy. 


 


 


B.5.Úprava plôch a priestranstiev 


Po stavebných úpravách objektov odvodňovacích rigolov  je potrebné povrch terénu 


uviesť do pôvodného stavu.  
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B.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce 


Počas výstavby je treba dodržiavať základné predpisy z hľadiska bezpečnosti, a to 


najmä vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 


zariadení pri stavebných prácach. 


 


 


B.7. Požiarna ochrana 


Požiarna ochrana sa nerieši. 


 


 


B.8. Civilná ochrana 


Vzhľadom na situovanie a charakter prevádzky nie sú potrebné zvláštne opatrenia 


CO. 


 


 


B.9 Protikorózna ochrana 


Nepožaduje sa. 


 


 


B.10 Stavebné práce a ich postup 


 


1. Výrub a odstránenie nežiaducich krov a stromov 


2. Odkopávky s premiestnením zeminy 


3. Výkopové práce odvodňovacích rigolov, čistenie trativodov 


4. Po ukončení všetkých výkopových prác bude nasledovať úprava pláne 


a svahovanie 


5. Dovoz a rozhrnutie makadamu 


6. Osadzovanie zatrávňovacích dlažieb, odvadňovacích dlažieb, výmena 


poškodených častí tartivodov 


7. Rozhrnutie zeminy a úprava okolia stavebných objektov, osiatie plôch 


semenom trávy 


 


ZEMNÉ PRÁCE  


Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať prevádzkovateľov a správcov 


podzemných vedení a tieto vytýčiť v teréne. Pri stavbe budú zemné práce 


vykonávané v zmysle STN 73 3050 a súv. predpisov. 


 


Zemné práce budú vykonávané prevažne strojne, pri križovaní s podzemnými 


vedeniami ručne. Výkopy budú realizované podľa vybavenia zhotoviteľa stavby. 


vykonávaný prevažne pomocou mechanizmov, pri dodržaní podmienok voči 


existujúcim podzemným a nadzemným vedeniam . Zemné práce sú uvažované 


v zemine III. triedy ťažiteľnosti. Stavebné jamy a výkopy budú nad terénom viditeľne 


označené. Prebytočná zemina bude použitá pri posúdení jej vhodnosti na terénne 


úpravy okolí stavebných objektov. Vhodnosť zeminy bude upresnená podľa miesta 


použitia. 


Počas realizácie zemných prác musia byť uskutočnené všetky bezpečnostné opatrenia 


BOZP a PO.  
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C. Záver 


 Predmetná projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy existujúcich 


odvodňovacích rigolov v obci Veľké Úľany. 


 Upozorňujeme  investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely 


zabezpečenia povolenia na stavebné úpravy. Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť 


projektovú dokumentáciu realizácie stavby dopracovanú o podrobnosti a detaily. 


 


 


  


Veľké Úľany, 08/2018      Ing. Pavol Száraz 
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