
NÁVRH ROZVOJA
PRE OBEC KVETOSLAVOV



ZÁKLADNÚ A 
MATERSKÚ ŠKOLU

z poplatku za rozvoj pre obec

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ AŽ DO 
5 362 840 €

pre 180 - 200 ľudí
PRACOVNÉ MIESTA

pre logistický park so zelenými strechami a
zelenými dizajnovými fasádami 

EKOLOGICKÉ A VIZUÁLNE
ATRAKTÍVNE RIEŠENIE



Predmetný návrh rieši 18 triednú základnú deväťročnú školu.

Celkový počet žiakov :        500 žiakov
Zastavaná plocha stavby :     2500 m2
Podlahová plocha :                  4317 m2

NÁVRH NOVEJ

Prízemná časť budovy , kde je riešený hlavný vstup do budovy, vrátnica, vestibul, šatne .
S vedľajším vchodom je prístup do čakárni a vyšetrovní praktického a zubného lekára s
príslušenstvom.

Sú tu riešené odborné pracovne fyziky, chémie, biológie, informatiky, jazyková učebňa,
ďalej kabinety učiteľov, riaditeľňa, kancelária, zborovňa učiteľov.



V areáli sú riešené komunikácie,
vonkajšie prestávkové plochy
žiakov, športové ihriská,
parkoviská pre zamestnancov,
prístrešok pre bicykle, oplotenie
areálu.

Materská škola je štvortriedná
navrhnutá ako dvojpodlažná
budova . 

Kapacita:                   90 detí
Zastavaná plocha:  500 m2
Podlažná plocha : 1000 m2





Základné údaje logistického parku:

Plocha parku:                               193 215 m2
Zastavaná plocha:                       72 490 m2
Počet pracovných miest:          180-200 zamestnacov

Skladové haly budú prízemné s plochou, zčasti 
 zelenou strechou. Časť striech bude využitý na
umiestnenie fotovoltaických panelov. Na obvodové
steny budú navrhnuté moderné designové prvky –
zelené fasády.







spolu so snížením rýchlosti
pred vjazdom do obce







DOPRAVNÁ ŠTÚDIA K DISPOZÍCII



ŠTÚDIA
 
LOGISTICKÝ PARK
KVETOSLAVOV 

Predmetom štúdie je riešenie logistického parku a základnej deväťročnej školy s materskou školou. Daný pozemok leží v katastrálnom území Kvetoslavov ,mimo zastavaného územia obce, vedľa
štátnej cesty II./503 medzi Šamorín a Kvetoslavov na parcelách č.287/4,287/7.
Druh a spôsob využitia pozemku: orná pôda.

       Veľkosť riešeného územia:                   213 215 m2
       Parc.č. 287/4 :                                          84 756 m2
       Parc.č.287/7 :                                          128 459 m2

Z celkovej plochy bude vyčlenená plocha  cca 20 000 m2, kde  bude riešený komplexný areál základnej deväťročnej školy s materskou školou s príslušnými športovými ihriskami a hracími plochami.
Základná škola bude dvojpodlažná , materská škola bude prízemná budova. Príjazdová komunikácia bude napojená cez parcelu 287/8 s napojením na ulicu obce, Zelenú a Lipovú. 
       
       Kapacita :
       Základná škola :pre     500 žiakov
       Materská škola pre      90 detí
       
Na ploche cca 19,32 hektárov bude riešený logistický park. Objektová skladba pozostáva  z veľkopriestorových skladových hál , sociálnymi a hygienickými zariadeniami, administratívnou časťou,
stravovacím zariadením ,potrebnými parkovacími a manipulačnými plochami a inžinierskymi sieťami. Dopravná obsluha bude zabezpečená dvojsmernou komunikáciou s napojením na štátnu cestu
II./503.
  
       Základné údaje logistického parku:
       Plocha parku:                                        193 215 m2
       Zastavaná plocha stavbami:              72 490 m2
       Počet pracovných miest:                    180-200 zamestnancov
       
Skladové haly budú prízemné s plochou strechou v časti zelenou strechou . Časť striech bude využitý na umiestnenie fotovoltaických panelov. Na obvodové steny budú navrhnuté moderné
designové prvky – zelené fasády.
       
        Predmetné územie bude vybavené so všetkými technickými rozvodmi: voda, kanalizácia,  elektro, plyn, slaboprúd nasledovne:
       -Voda pitná a úžitková bude zabezpečená z vlastnej vŕtanej studne .
       -Kanalizácia sa plánuje napojiť do verejnej kanalizácie , prípadne vybuduje sa čerpacia stanica.
       -Pre dažďové odpadové vody zo striech sú navrhnuté retenčné jazerá.
       -Zásobovanie elektrickou energiou sa zabezpečí fotovoltaikou a s vybudovaním rozvodu 22kV kábla s transformačnou stanicou .
       -Plyn sa napojí na verejný rozvod plynu.
       
                
                                                                           Ing. Veres Éva



Technická správa
DOPRAVNÉ RIEŠENIE

1. Identifikačné údaje objektu
Názov stavby: LOGISTICKÝ PARK KVETOSLAVOV
Miesto stavby (obec): KVETOSLAVOV, č.parc.:287/7,287/4,287/1
Stupeň : Štúdia
Objednávateľ: WFG Bratislava, s.r.o., RUŽINOVSKÁ 5, BRATISLAVA
Zodp. projektant : Ing. Peter Rusňák, PERUVIA s.r.o.

2. Popis funkčného a technického riešenia
Hlavným účelom dopravnej štúdie je návrh dopravného napojenia (účelovej komunikácie) plánovaného investičného zámeru – Logistického parku na existujúcu cestu II/503 v katastri
obce Kvetoslavov. Takisto je predmetom štúdie návrh dopravného režimu, komunikácií, statickej a dynamickej dopravy.

Existujúci stav :
Predmetná cesta II. triedy II/503 je v danom úseku dvojpruhová obojsmerná cesta s vodorovným dopravným značením a bez postranných chodníkov pre peších. Kategória cesty je B1-MZ
13,5(14,0)/60. Existujúce šírkové usporiadanie zodpovedá kategórií C 11,5. Kryt cesty je v dobrom stavebno-technickom aj prevádzkovom stave z asfaltového betónu. V súčasnosti je
maximálna dovolená rýchlosť na predmetnej ceste II/503 v danom úseku 90 km/h (maximálna dovolená rýchlosť mimo obce).
Dopravné napojenie na cestu II/503 je navrhované prostredníctvom novostavby stykovej križovatky na ceste II. triedy II/503 v ckm 3,050. Súčasťou dopravného napojenia je aj rozšírenie a
stavebná úprava cesty II/503.

Existujúce šírkové usporiadanie cesty II/503 v predmetnom úseku zodpovedá kategórií C 11,5 a je nasledovné:
 jazdný pruh: 3,50 m,
 vodiaci prúžok: 0,25 m,
 spevnená krajnica: 1,50 m a
 nespevnená krajnica: 0,50 m + 0,25 m.

Najbližší križovatkový uzlový bod južne od plánovaného dopravného napojenia (č. 4513A01207) je vzdialený cca 510 m. Jedná sa o napojenie križovatkových vetiev mimoúrovňovej
križovatky cesty II/503 s rýchlostnou komunikáciou R7. Odbočovací pruh križovatky v smere Kvetoslavov – R7 – Bratislava sa začína cca 210 m od navrhovanej stykovej križovatky.
Najbližší križovatkový uzlový bod severne od plánovaného dopravného napojenia (č. 4513A01300) je vzdialený cca 900 m. Jedná sa o križovatku cesty II/503 s miestnymi komunikáciami –
ul. Hlavná a ul. Agátová.
Najbližšie dopravné napojenie miestnej komunikácie je vzdialené cca 495 m – Zelená ulica. Minimálna vzdialenosť križovatiek pre kategóriu B1-MZ (smerovo nerozdelená komunikácia)
podľa STN 73 6110/O1, tabuľka 2 je 300 m



Smerové a výškové vedenie:
Smerové vedenie cesty I/63 ostáva zachované, nakoľko sa jedna iba o rozšírenie predmetnej cesty z dôvodu návrhu nového samostatného pruhu na odbočenie vľavo, ochranného tieňa
pruhu na odbočenie vľavo na protiľahlom ramene novo navrhovanej križovatky a nového samostatného pruhu na odbočenie vpravo.
Na dopravnom napojení je navrhovaný samostatný pruh na odbočenie vpravo v smere obchodné centrum → Dunajská Streda dĺžky 50,00 m. Skladá sa z vyraďovacieho úseku (Lv) dĺžky
50,00 m. Spomaľovací úsek (Ld) nie je navrhovaný, nakoľko návrhová rýchlosť predmetnej komunikácie je nižšia ako 80 km/h. Čakací úsek (Lc) nie je navrhovaný, nakoľko je umožnený
prejazd vozidiel bez zastavenia. Protismerné jazdné pruhy na dopravnom napojení sú od seba navzájom oddelené fyzickým kvapôčkovitým ostrovčekom. Smerovacie ostrovčeky sú
riešené iba nástrekom vodorovného dopravného značenia.

Na ceste II/503 je navrhovaný nový samostatný pruh na odbočenie vľavo v smere Šamorín → Logistický park dĺžky 80,00 m. Skladá sa z vyraďovacieho úseku (Lv) dĺžky 60,00 m a
čakacieho úseku (Lc) dĺžky 20,00 m. Spomaľovací úsek (Ld) nie je navrhovaný, nakoľko návrhová rýchlosť predmetnej komunikácie je nižšia ako 80 km/h. Rozšírenie je realizované
pomocou rozširovacieho klina – dopravného tieňa na vloženie pruhu na odbočenie vľavo dĺžky Lr = 80,00 m. Na protiľahlom ramene navrhovanej križovatky je navrhnutý ochranný tieň
pruhu na odbočenie vľavo dĺžky Lr = 80,00 m. Taktiež je na ceste II/503 navrhovaný samostatný pruh na odbočenie vpravo v smere Kvetoslavov → Logistický park dĺžky 60,00 m. Skladá
sa z vyraďovacieho úseku (Lv) dĺžky 60,00 m. Spomaľovací úsek (Ld) nie je navrhovaný, nakoľko návrhová rýchlosť predmetnej komunikácie je nižšia ako 80 km/h a čakací úsek (Lc) nie
je navrhovaný, nakoľko je umožnený prejazd vozidiel bez zastavenia.
Výškové vedenie cesty II/503 ostáva zachované, nakoľko sa jedna iba o rozšírenie predmetnej cesty z dôvodu návrhu nového samostatného pruhu na odbočenie vľavo, ochranného
tieňa pruhu na odbočenie vľavo na protiľahlom ramene novo navrhovanej križovatky a nového samostatného pruhu na odbočenie vpravo.

Intenzita dopravy na ceste II/503 :
Celoštátne sčítanie cestnej dopravy na území Slovenskej republiky sa uskutočnilo v roku 2015.
Výsledky sčítania sú zverejnené na stránke www.ssc.sk.
Obec Kvetoslavov má spracované sčítanie dopravy na ceste II/503 z roku 2020 a z roku 2021, zverejnené na
www.obeckvetoslavov.sk.
Na základe týchto meraní vozidiel je možné konštatovať :
Denná intenzita vozidiel rok 2020: 8300 – 9900 vozidiel, z toho nákladné vozidlá 750 vozidiel za deň.
Denná intenzita vozidiel rok 2021: 12000 – 12500 vozidiel, z toho nákladné vozidlá 2100 vozidiel za deň*
Dopravný režim vyplývajúci z novonavrhovanej investície Logistického parku :
V rámci logistického parku predpokladáme vjazd a výjazd osobných vozidiel, ľahkých nákladných vozidiel aj
nákladných vozidiel s návesom.
Predpoklad denných vjazdov a výjazdov :
Osobné vozidlá : 80 vozidiel, čo predstavuje necelé 1 percento navýšenia dopravy na danom úseku cesty II/503
Nákladné vozidlá : 50 vozidiel, čo predstavuje cca 2,4 percentné navýšenie dopravy na danom úseku cesty II/503

Bezprostredná blízkosť rýchlostnej cesty R7 je dôležitým determinantom delenia dopravnej obslužnosti v danom území.
Pohyb nákladnej dopravy predpokladáme najmä z R7 a na R7 z dôvodu prepojenia rýchlostnej cesty na diaľnicu D1 pri Bratislave a na cestu I/63 pri Holiciach.
V rámci dopravných pohybov ráta dopravná štúdia s približne 50 vjazdmi a výjazdmi nákladných automobilov denne. Navrhovaná styková križovatka s odbočovacími pruhmi do územia
má dostatočnú kapacitu na výhľadové obdobie 20 rokov na plynulú obsluhu daného dopravného uzla.

*získané z merania vozidiel, informácia uvedená na www.obeckvetoslavov.sk



Príjazdová komunikácia :
Smerové vedenie príjazdovej komunikácie je na začiatku úseku napojené križovatkou na cestu II/503 a na konci úseku na existujúcu miestnu komunikáciu. – ul. Zelená. Smerové
vedenie sa skladá z priamych úsekov a prostých kružnicových oblúkov. Príjazdová komunikácia bude slúžiť na dopravné napojenie logistického parku na nadradenú cestnú sieť. Bude
mať šírku 7,0m. Celková dĺžka účelovej komunikácie je 720 m. Na existujúcu miestnu komunikáciu – ul. Zelená je napojená prostredníctvom stykovej križovatky. Prístupová
komunikácia zodpovedá kategórií C3-MO 8,0/30.
Výškové vedenie komunikácií, parkovísk a chodníkov je prispôsobené výškovému osadeniu stavby, nivelete cesty II/503 a konfigurácii existujúceho terénu vzhľadom na plynulé
odvodnenie. Niveleta je vedená v minimálnych pozdĺžnych sklonoch.

Spevnené a manipulačné plochy
Organizácia dopravy v rámci vnútorného dopravného priestoru vychádza z predpokladaného obojsmerného pohybu vozidiel po účelových komunikáciách parkovísk a zásobovacích
komunikáciách. Na ploche parkoviska sa rešpektujú technické kritériá normových nárokov osobných motorových vozidiel do 3,5 tony, na zásobovacích komunikáciách, manipulačných
plochách a zásobovacom dvore technické kritériá a parametre nákladných zásobovacích vozidiel s návesom dĺžky do 20 m, hmotnosti do 40 ton.
V tomto objekte dopravy sa jedná predovšetkým o riešenie :

 sprístupnenia parkoviska pre návštevníkov a zamestnancov
 parkovacích miest v zmysle požiadaviek STN 73 6110 a Vyhl. č. 532/2002 Z.z.
 zásobovacej komunikácii z primárnej príjazdovej komunikácie k manipulačným plochám
 manipulačná plocha zásobovania
 pešieho sprístupnenia z jestvujúcich trás chodníkov a od parkovacích miest
 organizácie dopravy na ploche parkoviska trvalým dopravným značením

Vozidlové komunikácie na parkovisku sú navrhnuté šírky 6,0m a 6,5m s krytom z betónu, parkovacie plochy sú navrhnuté s krytom z etónu.
Rozmery a počet kolmých parkovacích miest sú 5,0 x 2,5 m.
Šírkové usporiadanie:
Šírkové usporiadanie na ceste II/503 v priestore križovatky je nasledovné:

 jazdný pruh: 3,50 m,
 vodiaci prúžok: 0,25 m a
 spevnená krajnica: 0,25 m a
 nespevnená krajnica: 0,50 m + 0,25 m.

Šírkové usporiadanie dopravného napojenia – účelovej komunikácie zodpovedá kategórií C3-MO 8,0/30. Šírkové usporiadanie je nasledovné:
 jazdný pruh: 3,00 m,
 vodiaci prúžok: 0,25 m,
 spevnená krajnica: 0,25 m a
 bezpečnostný odstup: 0,50 m.

Priečny sklon cesty II/503 ostáva zachovaný, nakoľko sa jedna iba o rozšírenie predmetnej cesty z dôvodu návrhu nového samostatného pruhu na odbočenie vľavo, ochranného tieňa
pruhu na odbočenie vľavo na protiľahlom ramene novo navrhovanej križovatky a nového samostatného pruhu na odbočenie vpravo.



Priečny sklon konštrukčnej zemnej pláne je základný s hodnotou 3,00 % a je klopený v smere ako obrusná vrstva vozovky
Priečny sklon dopravného napojenia – účelovej komunikácie je navrhovaný ako základný strechovitý priečny sklon s hodnotou 2,00 % smerom k okrajom vozovky. Na začiatku úseku je
navrhované klopenie vozovky z jednostranného priečneho sklonu (pozdĺžny sklon cesty II/503 v mieste napojenia) na strechovitý priečny sklon s hodnotou 2,00 % smerom k okrajom
vozovky.

Návrhové prvky
Návrhové prvky sú volené podľa STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných
komunikáciách, STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy, a súvisiacich vykonávacích vyhlášok a noriem.
Zaradenie prístupovej komunikácie podľa dopravného významu :
Komunikácia- navrhovaná účelová prístupová komunikácia, obojsmerná verejne prístupná funkčnej triedy C3, kategórie MO 8,0/30. Chodníky pre peších – verejne prístupná
komunikácia funkčnej triedy D3.

4. Návrh konštrukcie vozovky

Návrhovú únosnosť podložia charakterizuje modul pružnosti pre stredné ročné podmienky En,s. Pre návrh konštrukcie vozovky návrhový modul pružnosti presahuje 60 MPa
(Minimálne Edef2 = 60 MPa). Ochrannú vrstvu vozovky tvorí štrkodrvina. Pre chodníky a spevnené plochy (nie odstavné plochy) sa navrhuje Edef2 iba 45 MPa.
Konštrukčné zloženie vozovky rozšírenia cesty I/63 sa radí medzi polotuhé a zloženie je nasledovné:
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 O 40 mm
Spojovací postrek PS
Asfaltový betón AC 16 L 70 mm
Spojovací postrek PS
Asfaltový betón AC 16 P 70 mm
Spojovací postrek PS
Cementom stmelená zmes CBGM 180 mm
Štrkodrvina ŠD 220 mm
Separačná geotextília 400g/m2
Konštrukcia celkom 580 mm
Konštrukčné zloženie vozovky Príjazdovej komunikácie sa radí medzi polotuhé a zloženie je nasledovné:
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 O 40 mm
Spojovací postrek PS
Asfaltový betón AC 16 L 70 mm
Spojovací postrek PS
Asfaltový betón AC 16 P 70 mm
Spojovací postrek PS
Cementom stmelená zmes CBGM 180 mm
Štrkodrvina ŠD 220 mm
Separačná geotextília 400g/m2
Konštrukcia celkom 580 mm



Na zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia na Edef2 = 90 MPa. Pomer modulov deformácie Edef2/Edef1 musí byť menší ako 2,5.
V mieste napojenia novej konštrukcie vozovky na existujúcu konštrukciu vozovky (preplátovanie) je navrhovaná medzi ložnú vrstvu a hornú podkladnú vrstvu výstužná mreža zo sklených
vlákien pre zamedzenie tvorby priečnych trhlín v kryte vozovky v súlade s TP 064.

Konštrukcia vozovkyspevnených plôch,  parkoviskových komunikácií a parkovacích miest :
Cementobetónový kryt CB III                                                           250 mm
Separačná PE fólia
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6                             150 mm
Štrkodrva UM ŠD 0/63                                                            min.    250 mm
Spolu                                                                                                       650 mm
 
 
Konštrukcia chodníkov:
Zámková dlažba bez fázy DL80                                                          60 mm
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8                                                  40 mm
podklad zo štrkodrvy fr.32-63mm s výplňovým kamenivom      150 mm
Štrkodrva UM ŠD 0-32, Gc                                                        min.    150 mm
Spolu                                                                                                         400 mm
 
 
 
počas výstavby je plne zodpovedný stavbyvedúci, ktorý musí byť uvedený v stavebnom denníku.
 

03.2022
                                                                                    
Vypracoval :   
Ing. Peter Rusňák
PERUVIA - projektovanie dopravných stavieb
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