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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 
Názov stavby : Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Kvetoslavov   
Objekt : SO 09 – Senecká cesta – chodníky  
Miesto : Kvetoslavov 
Katastrálne územie : Kvetoslavov – 436/4; 436/1; 344/2; 493; 480 
 Hviezdoslavov – 327/2   
Stupeň dokumentácie :  Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
Dátum :  01. 2016  

1.2 Stavebník a investor 
Názov stavebníka: Obec Kvetoslavov 
 Kvetoslavov 258, 930 41 Kvetoslavov 

1.3 Projektant 
Projektant : PKDS s.r.o. 
 Mlynská 34, 841 07 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Mažgút 
 
 
 
 
2. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

 zameranie riešeného územia  
 príslušné normy a technické predpisy, obhliadky, pracovné porady, fotodokumentácia  
 vstupné podklady od investora 
 rokovania a výrobné porady s investorom stavby 
 
 
3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Jestvujúci stav 
Chodník I 
Navrhovaný chodník na rekonštrukciu sa nachádza po pravej strane Seneckej cesty v smere staničenia na 
Senec. Začína v križovatke s Konrádovou ulicou a konči v križovatke s výjazdom z Borovicovej ulice. 
Chodník je v priečnom reze pokračovaním spevnenej krajnice Seneckej cesty. Od vozovky nie je 
oddelený. Šírkové parametre chodníka sú cca 1,00 m. Povrch chodníka je krytom živičným. Za 
chodníkom sa nachádza nespevnený terén, ktorý slúži na vsakovanie dažďových vôd. 

Chodník II 
Chodník určený na rekonštrukciu sa nachádza po ľavej strane Seneckej cesty v smere staničenia na Senec. 
Začína v križovatke so Zelenou ulicou a končí v križovatke so Železničnou ulicou. Chodník je v priečnom 
reze pokračovaním spevnenej krajnice Seneckej cesty. Od vozovky je opticky oddelený prerušovanou 
konštrukciou z oceľových trubiek. Šírkové parametre chodníka sú od 1,30 do 1,75 m. Povrch chodníka je 
krytom živičným. Za chodníkom sa nachádza nespevnený terén, ktorý slúži na vsakovanie dažďových 
vôd. 

Navrhovaný stav 

Oba chodníky sú situačne osadené vzhľadom na Seneckú cestu. Rekonštruované chodníky umožnia 
bezpečný pohyb osôb po Seneckej ceste.  
Jestvujúce vedenia inžinierskych sietí bude nutné vytýčiť pri odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby, 
ktorý musí dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. 
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Chodník I 
Navrhovaná rekonštrukcia chodníka začína v križovatke na Železničnej ulici, kde sa prepája na novo 
navrhovanú cestičku pre vyznačených užívateľov – cyklotrasa a chodník pre peších. Koniec úpravy je 
v križovatke s výjazdom z Borovicovej ulice. Jednostranný chodník pre peších je o šírke 1,50 m a dĺžke 
302,87 m. Umiestnený je po pravej strane komunikácie, je situovaný ku vozovke Seneckej cesty. 

Chodník II 
Navrhovaná rekonštrukcia chodníka začína v križovatke so Zelenou ulicou a koniec úpravy je v križovatke 
s Kvetnou ulicou. Jednostranný chodník pre peších je o šírke 1,50 m a dĺžke 705,42 m. Umiestnený je po 
pravej strane komunikácie až po Agátovú ulicu, kde prechádza na ľavú stranu a po 62 m opäť sa vracia na 
pravú stranu vozovky. Ako priechody pre peších cez Seneckú cestu sú využité dva jestvujúce priechody. 
 
3.1 Vytyčovacia schéma 

Vytýčenie základných bodov rekonštrukcie komunikácie je dané jestvujúcou zástavbou a dotknutými 
komunikáciami.   
 
3.2  Zemné práce 
Zemné práce spočívajú v odkopávkach pre navrhovanú konštrukciu komunikácie. Taktiež sa vykope ryha 
pre vsakovací drén do hĺbky 1,00 m o dĺžke pre chodník I – 259,00 a chodník II – 497,40 m. 
Triedu ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 6133 predpokladáme v skupine 3. Pláň pod chodníkom musí 
byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – 
základné ustanovenia pre navrhovanie. Zhutnenie zemného podložia musí byť najmenej Edef,2  = 30 MPa 
pre chodník a Edef,2  = 45 MPa pre vjazdy na pozemok. Pokiaľ geologické podmienky nedovolia 
predpísané zhutnenie zemnej pláne, dodávateľ stavby v spolupráci s investorom a projektantom posúdia 
a navrhnú riešenie zvýšenie únosnosti podložia. 
Vyťažená zemina sa uloží na dočasnú skládku vo vzdialenosti do 3 km. Časť sa použije na spätný zásyp 
a zbytok sa vyvezie na skládku do Čukárskej Paky vo vzdialenosti cca 10 km. 
V trase navrhovaného chodníka I sa nachádza 1 strom a 4 m2 krovín. Taktiež sa musí presunúť 4 ks 
dopravného značenia.  
V trase chodníka II sa nachádza 1 stromov a 15 m2 krovín, ktoré musia byť odstránené. Výškovo sa  
upraví 12 poklopov kanalizácie. 
 
3.3  Búracie práce 
Po zarezaní  do konštrukcie vozovky Seneckej cesty sa vybúra celá odrezaná ostatná jestvujúcej 
komunikácie.  Predpokladanej hrúbke je 300 mm.  

Vozovka : 
Predpokladaná konštrukcia vozovky – živičný povrch : 
- asfalt     100 mm 
- podkladné vrstvy   200 mm 

Spevnené plochy : 
Predpokladaná konštrukcia  – betónové plochy : 
- betón     200 mm 

Predpokladaná konštrukcia – zámková dlažba : 
- dlažba       80 mm 
- podkladné vrstvy   200 mm 

Vybúraná suť – asfalt sa vyvezie na skládku do vzdialenosti cca 35 km, presné miesto určí investor stavby.  
Betón a kamenné podkladné vrstvy ak budú splňovať požiadavky STN 73 6126  sa po predrvení použijú 
ako nové podkladné vrstvy pre rekonštrukciu komunikácie. Ak vybúrané betóny a kamenivo nebude 
vhodné pre opätovné použitie, vyvezie sa na skládku do Čukárskej Paky vo vzdialenosti cca 10 km. 
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3.4  Smerové a výškové vedenie trasy 

Smerové aj výškové vedenie trasy chodníka je dané komunikáciou Senecká cesta. 
 

3.5 Konštrukcia vozovky a priečne usporiadanie 

Návrh konštrukcia chodníka : 
- zámková betónová dlažba   ZBD       60 mm STN EN 1338 
- drvené kamenivo 4/8  KD        30 mm  STN EN 13242 
- štrkodrvina    ŠD; 31,5 Gc    120 mm  STN 73 6126 
- štrkodrvina    ŠD; 45 Gc    150 mm  STN 73 6126 
Spolu        390 mm 

Nová konštrukcia vozovky je položená na upravenej zemnej pláni. Podložie sa zhutní tak, aby únosnosť 
podložia bola min. Edef,2 = 30 MPa.  
Ukončenie hrany vozovky je zarezaním vo vzdialenosti bude 750 mm od vodiacej čiary, čím sa zachová 
šírka spevnenej krajnice. Ku zarezanej konštrukcii vozovky sa osadí zapustený cestný obrubník do lôžka 
z betónu C12/15. Za obrubníkom bude situovaný pozdĺžny vsakovací drén o šírke 500 mm a min. hĺbke 
1000 mm. Drén bude vysypaný štrkodrvinou, obalenou v geotextílii. Vlastný chodník je ohraničený 
zapusteným parkovým obrubníkom po obidvoch stranách chodníka. Kryt chodníka je zo zámkovej dlažby 
o hrúbke 60 mm. V miestach priechodu cez križujúce komunikácie sú navrhnuté bezbariérové úpravy 
s vodiacimi a varovnými pásmi pre nevidiacich.    

Návrh konštrukcia vjazdu na pozemok a spevnených plôch : 
- zámková betónová dlažba   ZBD       80 mm STN EN 1338 
- drvené kamenivo 4/8  KD        30 mm  STN EN 13242 
- cementom stmelená zmes CBGM C8/10   120 mm  STN 73 6126 
- štrkodrvina    ŠD; 31,5 (45) Gc   180 mm  STN 73 6126 
Spolu        410 mm 

Vjazdy na pozemok križujúce navrhovaný chodník.  
Konštrukcia vjazdu na pozemok s prejazdom cez chodník je položená na upravenej zemnej pláni. Podložie 
sa zhutní tak, aby únosnosť podložia bola min. Edef,2  = 45 MPa. Ohraničenie vjazdu a spevnených plôch je 
navrhnuté cestným betónovým obrubníkom zapusteným, uloženým do lôžka z betónu prostého C 12/15. 
Výškové osadenie vjazdu spočíva v prepojení vozovky, chodníka s výškou vjazdu – brány na pozemok.   
 
3.6  Vsakovací drén 
Vsakovací drén je umiestnený po stranách komunikácie Senecká cesta. Šírka drénu je 0,50 m. Konštrukcia 
je navrhnutá z kamennej drviny, obalenej v geotextílii proti zanášaniu jemnými zemnými čiastočkami. 

- Kamenná drvina 32-64  KD     250 mm 
- Kamenná drvina 16-32  KD     750 mm 

obalená v geotextílii 
Spolu       1000 mm 
 

4. Rôzne 
Definitívne dopravné značenie 

V súlade so zmenou dopravnej situácie je navrhnuté nové vodorovné i zvislé dopravné značenie.  
Zvislé dopravné značenie bude realizované v triede reflexnosti 2. Značky budú umiestnené na samostatné 
nosiče z oceľovej pozinkovanej rúrky s bet. pätkou z betónu C12/15. Značky budú základného rozmeru. 
Spodný okraj značky v mieste chodníkov  bude vo výške min. 2,0 m nad okolitým terénom.  
Vodorovné značenie bude realizované v bielom farebnom prevedení. Vodorovné značenie bude 
realizované nástrekom. Pred realizáciou DZ dodávateľ vyzve správcu dopravného značenia na 
odsúhlasenie použitým materiálov a technológií.   
Na nových aj jestvujúcich priechodov pre chodcov je na chodníku osadená dlažba pre nevidiacich Z8b 
a Z8c. Vodiaci pás Z8a sa položí nalepením na premaľovaný jestvujúci priechod pre peších. 
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Zvislé dz   IP6 – priechod pre chodcov     12 ks 
   
Jestvujúce dz  preloženie na iné miesto       7 ks   

Vodorovné dz  V6b – priech. pre chod. s vodiacim pásom pre nevidiacich 83,00 m2 
 

Prenosné dopravné značenie : 
Počas realizácie stavby bude organizáciu dopravy zabezpečovať dočasné dopravné značenie, viď prílohu 
č. 8 a 9 – Prenosné dopravné značenie. Komunikácia bude počas výstavby uzavretá. Pred zahájením 
stavby  oboznámi Obecný úrad miestnych obyvateľov o obmedzení premávky na Seneckej ceste 
či už miestnym rozhlasom, alebo písomnou formou. 
Pred začatím prác je nutné dopravné značenie odsúhlasiť na PZ DI v Dunajskej Strede min 30 dní pred 
začatím realizácie stavby.   
Dočasné dopravné značenie bude použité počas výstavy, bude mať reflexnú úpravu a nesmú byť použité 
poškodené dopravné značky. Dopravné značky budú osadené v zmysle STN 01 8020 – Dopravné značky 
na pozemných komunikáciách.  
 


