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Zberný dvor v obci Mýtna
SO 01 – ZBERNÝ DVOR
TECHNICKÁ SPRÁVA

OBJEDNÁVATEĽ

OBEC MÝTNA

MIESTO STAVBY
DÁTUM
ČÍSLO ZÁKAZKY

MÝTNA
MÁJ 2017
29 – 17

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA

NÁZOV STAVBY

ZBERNÝ DVOR V OBCI MÝTNA

OBJEKT

SO 01- GARÁŽ A PRÍSTREŠOK

MIESTO STAVBY

MÝTNA
PARCELA Č. 711, 713/7

KATASTRÁLNE ÚZENIE
OKRES
KRAJ
INVESTOR

MÝTNA
LUČENEC
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
OBEC MÝTNA
MÝTNA č. 47, 98553, MÝTNA
okres LUČENEC

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Emil Krížo
AUTOR / PROJEKTANT : Vanesa Vlčeková
Profilaxis found OZ,Lazovná 69, Banská Bystrica, 97401
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU :
Parcela nachádzajúca sa v katastrálnom území Mýtna, patrí obci. Je situovaná v severnej
časti obce v miernom kopci na trávnatej ploche.
Zámerom investora je vybudovať na časti parcely zberný dvor triedeného odpadu, t.z.
objekt pre ukladanie kontajnerov a uzamykateľnú garáž pre technologické zariadenia
a UNIMO bunku pre vrátnika. Novovzniknutý areál na časti pozemku bude oplotený
a osvetlený. Spevnené plochy v areáli budú betónové.
Oplotený areál :
Zastavaná plocha garáže a prístrešku :
Spevnené plochy v areáli :
betón

1500 m2
192 m2
1500 m2

Prehľad východiskových podkladov :






Východiskovými podkladmi pre vypracovanie projektu stavby boli :
Požiadavky investora
Obhliadka budúceho staveniska
Fotodokumentácia
Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku geodetom, podklady - výrez mapy C KN po pozemkových úpravách
Vyhláška MŽP SR 532/2002 – Všeobecné technické požiadavky na výstavbu,
50/1976 – Stavebný zákon, STN 92 0201 1,2,3,4 – Požiarna bezpečnosť stavieb.

Charakteristika územia stavby :
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska :
Budúce stavenisko sa nachádza v severnej hospodárskej časti obce. Stavenisko je od
zastavanej časti obce chránené porastom stromov. Je dobre prístupné pre stavebné
mechanizmy po obslužných komunikáciách a poľnej prístupovej odbočke. Skladovanie
stavebného materiálu bude na zvyšnej voľnej časti pozemku. Odber staveniskovej elektrickej
energie bude prebiehať z existujúceho elektrického vedenia, umiestneného na priľahlom
pozemku cez vlastný stavebný rozvádzač. Odber staveniskovej vody bude prebiehať
prípojkou z existujúceho verejného vodovodu, vedúceho priamo cez stavebný pozemok.
Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby :
Z hľadiska prieskumov bola urobená obhliadka stavby a pracovné stretnutia s investorom.
Časť pozemku určená na vybudovanie areálu aj s prístupovou komunikáciou boli zamerané
geodeticky, polohopisne aj výškopisne. V danom území neboli zisťované podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí.
Príprava pre výstavbu :
Realizačná firma si stavenisko oplotí, zriadi si tu mobilné priestory na prezliekanie
a hygienu zamestnancov, chemické WC ako aj sklad drobného stavebného materiálu. Všetok
objemný stavebný materiál, oceľové prvky skeletu, sendvičové prvky opláštenia budú po
dovezení na stavbu priamo zabudovávané a nebudú tu vytvárané skládky aj vzhľadom na
charakter konštrukcie. Pri výstavbe nebudú potrebné preložky inžinierskych sietí. Stavebné
materiály budú v čo najkratšom čase po dovezení na stavbu zabudovávané. Na pozemku je
možnosť napojenia na elektrickú energiu, t.z. realizátor sa napojí cez dočasnú prípojnú skriňu
s meračom a zabezpečí si aj osvetlenie staveniska. Tak isto je možné sa napojiť na existujúcu
vodovodnú a kanalizačnú sieť v blízkej čistiarni odpadových vôd.
Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby :
Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebnotechnického riešenia stavby:
Na stavbu nie sú kladené žiadne architektonické a urbanistické požiadavky.
Zo stavebnotechnického hľadiska je návrh podriadený hlavne podmienke rýchlej a v čo
možno najväčšej miere suchej výstavbe budovy. Z toho vyplýva návrh oceľovej skeletovej
konštrukcie a opláštenia panelmi, t.z. rýchla a jednoduchá montáž.
Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení, prevádzkové vzťahy - dispozícia:
Projekt stavby rieši návrh areálu zberného dvora. Areál bude oplotený a osvetlený, vstupná
brána bude umiestnená v rohu pozemku. Do areálu bude viesť nová príjazdová trasa z
pôvodnej poľnej cesty. Za vstupnou bránou bude osadená typová UNIMO-bunka, vo funkcii
vrátnice, s vlastným elektrickým rozvádzačom, slúžiacim pre potreby celého zberného dvora.
Vo vnútorných priestoroch budú inštalované aj základné sociálne zariadenia umývadlo a WC.
V krytom objekte garáže budú umiestnené zariadenia pre potreby zvážania a separácie
komunálneho odpadu ako sú traktor, drvič odpadu, vlečka a.p. V prístrešku budú
v neuzavretej časti skladované veľkoobjemové kontajnery resp. prázdne kovové KUKA
nádoby. V priestoroch zberného dvora nebudú parkované žiadne vozidlá ani skladované
horľavé látky resp. zdraviu škodlivé odpady.
Zberný dvor nebude slúžiť na sústreďovanie elektroodpadu, ani iného nebezpečného
odpadu a ani na triedenie plastov.
Zberný dvor má slúžiť na sústredenie biologického odpadu, dočasné uskladnenie skla,
papiera a plastov v kontajneroch, odstavených pod prístreškom.

Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet
parkovacích miest a dopravné technické vybavenia :
Lokalita, na ktorej sa uskutoční výstavba sa nachádza v katastrálnom území obce. Príjazd
automobilovej dopravy do navrhovaného areálu je zabezpečený po pôvodnej príjazdovej
ceste. Túto tvorí existujúca miestna komunikácia s povrchovou čiastočne živicovou úpravou.
Jedná sa o komunikáciu s nízkou intenzitou dopravy. V súvislosti s platnosťou STN EN
736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ zaraďujeme danú komunikáciu podľa svojej
urbanisticko-dopravnej funkcie do skupiny C. Z hľadiska dopravného významu je
komunikácia zaradená do funkčnej triedy C3 – obslužné komunikácie. Samotná príjazdová
cesta je účelová komunikácia, ktorá zaisťuje príjazd motorových vozidiel k navrhovanému
areálu. Rozhľadové pomery v zmysle STN EN 736102 čl. 6.8 sú vyhovujúce. Niveleta
existujúcej komunikácie optimalizuje vjazd do areálu.
Povrchovou úpravou vjazdu bude protišmykový betón. Rozmery dosky min. 6,0 x 5,0 m.
Priame napojenie do lokálnej komunikačnej siete nevytvára nové dopravné vzťahy a
nadväzuje na existujúcu dopravnú infraštruktúru.
Starostlivosť o životné prostredie a likvidácia odpadu :
Navrhované stavebné konštrukcie nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie
užívateľov objektu. Budú použité len také materiály, ktoré majú platný certifikát. Stavebný
odpad bude vyvezený na regulárnu skládku stavebného odpadu v Lučenci na zhodnotenie
alebo uloženie, vzdialený od obce do 18 km. Tento odpad je z kategórie obyčajných a rieši ho
stavebná firma na základe zmluvných vzťahov so správcom takejto skládky. Odpadové kovy
budú odvezené do zberných surovín.
Tuhý komunálny odpad (TKO) v areáli vznikať nebude.
číslo skupiny
17 01 01

názov a druh
betón, odpad z búrania

17 04 05

Vyvezie sa na skládku stavebného odpadu.
železo a oceľ
ostatný odpad
odrezky oceľových profilov a plechov a pod.
cca 50 kg
Vyvezie sa do zberných surovín ako druhotné suroviny.

17 04 11

kategória
ostatný odpad
cca 2 t

odpad z káblov
ostatný odpad
odpad z elektrických káblov
cca 5 kg
Vyvezie sa do zberných surovín ako druhotné suroviny.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení :
Príprava projektu ako aj realizácia stavby sa musia riadiť vyhláškou 374/90 Slovenského
úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo dňa 14.8.1990 o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri vypracovaní a realizácii stavebného diela
musia byť zohľadnené nasledovné normy : STN 73 08 02 Požiarna bezpečnosť staveniska a
všetky ďalšie normy dopĺňajúce základné normy. Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami a musia sa rešpektovať, hlavne
vyhlášku SÚBP a SBÚ č.208/94 zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel. Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so
strojmi a zariadeniami musia byť dodržané ako aj návody k obsluhe, ktoré určil výrobca. Pri
obsluhe a práci s elektrickými zariadeniami je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy

stanovené STN 34 3085. Pracovníci obsluhujúci strojné zariadenie musia byť kvalifikované
ako osoby poučené. Pre poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickou energiou platí STN
34 3500.
Na stavenisku bude zhotoviteľ v plnom rozsahu rešpektovať aj :
- Nariadenie vlády 391/2006 : minimálne požiadavky na pracovisko
- zákonník práce
- zákon č. 96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,
- zákon č. 174/68 zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 256/1994 zb.,
- pred samotným začatím búracích prác preverí zhotoviteľ či sú odpojené všetky existujúce
inžinierske siete
- pri rezaní konštrukcií kyslíkom sa bude zhotoviteľ riadiť príslušnými predpismi
Zhotoviteľ stavby vhodným spôsobom zabezpečí pred výjazdom automobilov a stavebných
strojov na obslužnú komunikáciu mechanické čistenie pneumatík v prípade, že to bude
potrebné.
Protipožiarna ochrana stavby a počas výstavby :
Protipožiarne zabezpečenie stavby počas výstavby odporúčame zabezpečiť ručným
hasiacim prístrojom snehovým alebo práškovým ( 6 kg ) viditeľne umiestneným na stavbe.
Protipožiarna bezpečnosť stavby po výstavbe – viď. Protipožiarna bezpečnosť stavby.
Vplyv stavby na životné prostredie :
Stavba svojím charakterom a účelom nemá zhoršujúci vplyv na životné prostredie,
nakoľko sa tu bude sústreďovať len separovaný pevný odpad ako je sklo, plasty, papier a
suchý biologický odpad z konárov a trávy.
Navrhnuté stavebné materiály a systémy neobsahujú škodlivé látky a majú platný
certifikát.
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície :
Stavba nebude mať vplyv na prevádzku po obslužnej komunikácii, na ktorú je zaústená
príjazdová komunikácia. Stavenisko bude vyznačené a zabezpečené. Stavba nevyvoláva
súvisiace investície.
Prehľad vlastníkov, užívateľov a prevádzkovateľov :
Vlastníkom areálu Zberného dvora bude obec.
Užívateľom areálu Zberného dvora bude obec.
Prevádzkovateľom areálu Zberného dvora bude obec.
Rozvod elektrickej energie :
11.1

Základné údaje.

Prevádzka je podľa miery ohrozenia zaradený do skupiny : B.
Napäťová sústava : 3+PE,N str. 50Hz, 230V TN-C-S
Prostredie je určené v protokole o určení prostredia.
Ochrana pred zásahom el. prúdom v normálnej bude riešená v zmysle STN 33 2000-4-41 :
základná ochrana : izolovaním, zábranami alebo krytmi
ochrana pri poruche : ochranným pospájaním a samočinným odpojením v sieti TN

ochrana pred skratom a preťažením je zabezpečená ističmi .
11.2 Bilancie.
Inštalovaný príkon areálu :
Pi = 25 kW
Predpokladaná ročná spotreba el.energie
5.000 kWh
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610 je v kategórii - 3.
11.3 Meranie odberu el. energie, pripojenie na elektrickú sieť.
Meranie spotreby elektrickej energie je pre celý areál v rozvádzači RE.P, osadený je na stene
unimobunky. Elektrická prípojka je realizovaná vzdušným vedením z existujúceho
elektrického vedenia, umiestneného na stĺpe na priľahlom pozemku do rozvádzača Zberného
dvora.
11.4 Umelé osvetlenie a zásuvková inštalácia.
Osvetlenie vnútorných priestorov haly je navrhnuté svietidlami LED, osvetlenie vrátnice
svietidlom LED a vonkajšie osvetlenie svietidlami LED. Rozvody sú navrhnuté káblami
CYKY v MARS žľaboch.
11.5 Bleskozvod a uzemnenie.
Systém ochrany pred bleskom je triedy LPS IV. Na streche haly je navrhnutá mrežová
zachytávacia sústava, na streche UNIMO bunky je zachytávacia tyč. Od zachytávacej sústavy
haly sa zvedie 6 zvodov, ktoré sa pripoja na zemniaci pás. Vnútorná ochrana LPS je
zabezpečená osadením zvodičov triedy B+C v rozvádzači RH. Zemný odpor 1 zvodu nemá
byť väčší ako 10 Ω, najväčšia vzdialenosť zvodov smie byť 20,0 m.
Podrobné technické riešenie – viď. Elektroinštalácia
STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE :
Výškové zameranie, osadenie objektu :
Časť pozemku určená na výstavbu bola polohopisne a výškopisne zameraná geodetom
v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní.
Objekt skladu kontajnerov - prístrešok :
Bude zrealizovaný ako oceľová rámová konštrukcia, pričom stĺpy rámov budú osadené na
betónových pätkách. Strecha bude sedlová, krytina trapézový vlnitý plech hr. 0,6 mm.
Opláštenie objektu bude trapézový vlnitý plech hr. 0,6 mm.
Nosná oceľová konštrukcia :
Nosnou konštrukciou budú oceľové rámy, tvorené stĺpmi HEA 220 a strešným nosníkom
HEA 220. Oceľové tuhé rámy budú mať osový rozpon 8,0 m a osová vzdialenosť rámov bude
4,0 m. V osiach budú rámy doplnené o oceľové stĺpy HEA 140 na predelenie rozponu 8,0 m
na polovicu z dôvodu upevnenia zavetrovacích prvkov, prípadne priečky z panelu. V strešnej
rovine budú na rámoch upevnené strešné väznice a´=2,0 m UPE č. 160. Nosná oceľová
konštrukcia bude doplnená zavetrovacími oceľovými prvkami v rovine stien a strechy v
osiach 1, 5 a 7 ako aj v osi B medzi osnovami 1-2 a 6-7. Ako zavetrovacie prvky budú použité
trubky 48/3,6 mm. Konštrukčná výška rámu bude 4,2 – 5,3 m.
Nosné oceľové konštrukcie budú natreté polyuretánovou farbou RAL 7002.

Základové konštrukcie a výkopy :
Základmi pod stĺpmi rámu budú základové pätky 1,5 x 1,5 x 1,2 m. Základové pätky budú
po obvode prepojené obvodovým základovým pásom 350/1200 mm, celková dĺžka 43,0 m.
Výkopy budú zrealizované z kóty -0,500. Táto úroveň bude úrovňou hrubých zemných úprav,
resp. úrovňou stavebnej jamy. Základové konštrukcie budú z betónu triedy C 20/25. Spätné
zásypy budú miešané 50% štrk + 50% hlina a zhutnené po vrstvách najviac 300 mm na mieru
zhutnenia Edef = 5,0 MPa, Rdt = 0,15 MPa. Podlahový betón bude železobetón s rozptýlenou
výstužou.
Obvodový plášť :
Obvodový plášť objektu PS-01 bude poplastovaný trapézový vlnitý plech hr. 0,6 mm –
svetlosivý RAL 7035. Ukladaný bude nastojato a kotvený priamo na oceľové stĺpy cez
kotevné platničky. Použitý bude systém s uzavretým zámkom a skrytým kotvením. Nárožia
budú olemované lištami z poplastovaného plechu. Pre kotvenie panelov budú použité typové
spojovacie prvky s gumovou podložkou.
Pri podlahe bude založený odkvapový plech, vytiahnutý 200 mm nad úroveň podlahy.
Strecha :
Na vodorovných oceľových väzniciach bude položený a ukotvený poplastovaný trapézový
vlnitý plech hr. 0,6 mm – svetlosivý RAL 7035. Ukladané budú po spádnici na celú dĺžku –
t.z 8,85 m. Pri odkvape bude podložený odkvapovým poplastovaným plechom hr. 0,7 mm,
v dĺžke odkvapu 24,5 m. V styku s atikou budú použité záveterné lišty. Pre kotvenie panelov
budú použité typové spojovacie prvky s gumovou podložkou. Strecha bude doplnená
o výlezný rebrík s ochranným košom.
Podlahy : Nová podlaha v skladoch pre kontajnery bude betónová doska hr. 180 mm
vystužená rozptýlenými oceľovými vláknami.
P 1 betónová doska s rozptýlenou výstužou
- náter na betón, svetlosivá farba
- betónová doska s rozptýlenou výstužou
hr.
180 mm
- profilovaná fólia
hr.
8
mm
- štrkovo-pieskový násyp fr. 0 - 32 mm
hr.
50 mm
- štrkový násyp
hr.
250 mm
Klampiarske výrobky :
Oplechovania atík, záveterné a odkvapová lišta, soklová zakladacia lišta. Budú
z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, RAL 7035.
Brána :
Do uzatváracej časti haly bude prístup cez 2 sekcionálne brány z panelov, povrchovo
upravené z výroby – RAL 7035. Vráta budú mať elektrický priemyselný pohon, s nastavením
koncových polôh v riadiacej jednotke, ovládanie trojtlačítkom z vnútra, otváranie impulz,
núdzové otváranie retiazkou, chod brány prispôsobený podmienkam stavby. Vo vrátach budú
vložené dvere 900/2050 mm s obojstranným tesnením.
Úprava okolia :
Okolo objektu bude prevedený štrkový pás šírky. 750 mm a hrúbky cca. 450 mm.
Vrátnica – UNIMO bunka :
Pri bráne bude na spevnenej ploche v rámci osadená vrátnica – typová UNIMO bunka 2,4
x 4,6 m. Táto bude dodaná s kompletným príslušenstvom a pripojená na elektrickú sieť.

Oplotenie a spevnené plochy :
Novovybudovaný areál bude oplotený novým pletivom do výšky 2,0 m, RAL 6005,
celková dĺžka oplotenia 170,0 m. Pri vjazde na pozemok a pri výjazde v zadnej časti areálu
budú osadené dve 2-krídlové otváravé poplastované brány 4,5 x 2,0 m, bez elektrického
pohonu.
V areáli bude zrealizovaná betónová spevnená plocha - skladba P3. Na ňu bude
nadväzovať nájazd do garáže, betónová vystužená doska P3.
Stredom spevnenej plochy bude osadený líniový zberač dažďovej vody dl. 50,0 m
a následne plastovým potrubím pod povrchom vyvedená do najbližšieho rigolu, celková dĺžka
trasy potrubia 10,0 m + 1 lomová šachta.
spevnené plochy – betón
- železobetónová doska, výstuž 8/150 x 8/150 mm
- štrkodrva
fr. 0 - 32 mm
- štrkodrva
fr. 0 - 64 mm
Spevnená plocha bude slúžiť na otáčanie nákladných
zberný dvor.

hr.
250 mm
hr.
150 mm
hr.
150 mm
áut aj ako manipulačný priestor pre

Príjazdová komunikácia :
Príjazdová komunikácia bude realizovaná len vo forme jednoduchej odbočky z verejnej
komunikácie priamo cez oplotenú bránu do areálu zberného dvora.
Vodovodná prípojka :
Centrálny obecný vodovod je vedený zemou priamo na hranici stavebného pozemku.
Vodovodná prípojka bude realizovaná z vodovodu do unimobunky. Spotreba vody, vzhľadom
na inštalované zariadenie – umývadlo, sprcha a WC, slúžiace len pre potreby vrátnice ( len
jeden pracovník ) bude minimálna.
Kanalizácia:
Kanalizácia je potrebná len pre potreby vrátnice a bude realizovaná pomocou jednoduchej
kanalizačnej rúry prepojujúcej sociálne zariadenie unimobunky do žumpy umiestnenej vedľa
areálu stavebného dvora.
Poznámky :
1. Výrobky použité v projekte pre realizáciu sú smerné a môžu byť nahradené inými
výrobkami so zrovnateľnými parametrami.
2. Prípadná zámena materiálov, resp. výrobkov bude konzultovaná a odsúhlasená
projektantom a zástupcom investora.
1. Vykonané práce a použitý materiál musia vyhovovať požiadavkám STN a požiadavkám
výrobcov výrobkov a zariadení. Musia mať certifikát preukázania zhody podľa zákona č.
264/1999 Z.z., ktorým sa potvrdzuje zhoda uvedených vlastností s právnymi predpismi,
technickými normami a dokumentami.
V Banskej Bystrici , dňa 13.5.2017
Zodpovedný projektant : Ing. arch. Emil Krížo

