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Dôvodová správa
Dňa 26.3.2021 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Výzvu
na predkladanie žiadostí o NFP „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a obciach“
(podpora budovania infraštruktúry verejnej zelene, číslo výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65)
z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom výzvy je budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry a adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzanie
systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Mesto Piešťany reaguje na predmetnú výzvu podaním žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ul.“, ktorej predmetom riešenia je:
revitalizácia vnútrobloku Teplická ulica. Tento projekt už bol prediskutovaný s dotknutými
občanmi, k dispozícii je vhodná projektová dokumentácia a Mesto zabezpečuje všetky ostatné
požadované povinné prílohy v podmienkach tejto výzvy pre včasné podanie žiadosti o NFP do
uzavretia prvého hodnotiaceho kola 28.5.2021.
Oprávnenou aktivitou na predkladanie projektových zámerov pre obce a mestá je: regenerácia
vnútroblokov sídlisk – revitalizácia existujúcich priestorov s uplatnením ekologických princípov
tvorby a ochrany zelene. Oprávnené na podporu sú mestské/ obecné sídliskové vnútroblokové
priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle
podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo
polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú
a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich
funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov
v exteriérovom priestore.
Územie vnútrobloku Teplická ulica možno zaradiť k verejnej zeleni mesta Piešťany. Súčasné
riešenie a technický stav niektorých peších komunikačných trás, zelene, prvkov a zariadení,
povrchov možno zhodnotiť ako nevyhovujúce, a preto je potrebná ich rekonštrukcia. Na
riešenom území sa nachádza existujúce detské ihrisko, kde prebehla čiastočná rekonštrukcia
detských prvkov, avšak výsledok realizácie je nedostačujúci, preto daná dokumentácia rieši
regeneráciu územia vnútrobloku ako celok.
V projektovej dokumentácii je posúdený existujúci stav a navrhnutý vhodný spôsob
rekonštrukcie, ktorá zahŕňa:
• inventarizáciu drevín, ošetrenie drevín, asanáciu 1 ks dreviny, výsadby, sadovnícke
úpravy, úprava terénu, úprava trávnatých plôch
• revitalizáciu okolitého priestoru ihriska, odstránenie nevyhovujúcich prvkov detského
ihriska, stavebných prvkov – vyvýšené múriky, kovové zábrany, dodávku a montáž nových
herných prvkov s dopadovými plochami, mobiliáru, oplotenie
• realizáciu pitnej fontány a vodnej hmlovej brány, vodovodnej prípojky
• rekonštrukciu existujúcej pešej komunikácie – betónového chodníka , doplnenie novej
komunikácie – spevnených plôch z mlatu (valcovanej štrkodrvy), ktoré prepájajú jednotlivé
hracie prvky s oddychovými prvkami mobiliáru
Rekonštrukciou vnútrobloku Teplická ulica zabezpečíme premenu verejného priestoru
na polyfunkčný, estetický a dlhodobo využívaný areál. Cieľom rekonštrukcie je zveľadenie
spoločného priestoru a herných aktivít, obnovenie priestoru pre hry detí školského
a predškolského veku v exteriéri, spĺňajúceho súčasné bezpečnostné štandardy, v zmysle
platných legislatívnych predpisov a noriem, ktoré nahradí súčasné vekom opotrebené a normu
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nespĺňajúce prvky detského ihriska, vytvorenie oddychových zón s možnosťami stolovania
prístupného aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, regenerácia zelene. Primárnou
potrebou bolo odstránenie starých nevyhovujúcich hracích prvkov a zariadení, nevhodne
situovaných hracích prvkov, návrh nových hracích prvkov, rekonštrukcia pešej komunikácie
a pochôdznych povrchov, celková regenerácia priestoru s doplnením vegetácie a potreba
zvýšenia kapacity mobiliáru.
Povinnou prílohou podania žiadosti o NFP je preukázanie schválenia 5%-ného
spolufinancovania projektu Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany. Rozpočet projektu
predstavuje 199 798,70 €. Súčasťou rozpočtu žiadosti o NFP je aj stavebný dozor v hodnote
2 825,00 € a autorský dozor v hodnote 2 160,00 €. Celkové náklady projektu spolu predstavujú:
204 783,70 €.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5% predstavuje 10 239,19 €, ktoré bude v prípade
schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku kryté z rozpočtu Mesta
Piešťany. Nakoľko Mesto Piešťany nie je platcom DPH, uvedené sumy sú vrátane DPH.
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ORIENTAČNÝ VÝKAZ-VÝMER
ORIENTAČNÝ VÝKAZ VÝMER - SO 02 ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
oplotenie (súčasť SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY)
vzrastlé dreviny - stromy
kry - okrasné
kry - okrasné
kry - živý plot
kry - živý plot
trvalkové záhony (výsadbová plocha)
trvalkové záhony (celková plocha)
rekonštrukcia trávnika - výsev
regenerácia dopadovej plochy - bezpečnostného povrchu zo zatrávňovacej gumovej
rohože
mulčovací materiál vo výsadbových plochách - kry (kôra)
mulčovací materiál vo výsadbových plochách - okrasný záhon (kôra)
oddeľovací materiál okolo vonkajšej dopadovej plochy pri detských hracích prvkoch pozinkovaný plech
MOBILIÁR
MOBILIÁR URČENÝ NA SEDENIE
parková lavička s operadlom
sedenie / stolovanie
farebné štvorcové lavičky s oceľovými a drevenými roštami
ATYPICKÝ VIACÚČELOVÝ MOBILIÁR
obruba pieskoviska z farebných priamych a rohových modulov vhodná aj na sedenie
OSTATNÝ MOBILIÁR
odpadkový kôš
stojany na bicykle
pitná fontánka
hmlová brána
informačná tabuľa vrátane prevádzkového poriadku
DETSKÉ HRACIE PRVKY
hojdačka so sedákom hniezdo pre väčšie deti
preliezací tunel
detské lavičky
pružinová hojdačka pre min. štyri deti
pružinová hojdačka
dvojhojdačka s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti
balančná kladina
váhadlová hojdačka s dorazmi
hrací prvok - farebný stĺpik na skákanie alebo sedenie
polgule v gumenom EPDM povrchu – priemer 1600 mm
škôlka EPDM - vzor na povrchu
výmery povrchov (súčasť SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY)
spevnená plocha - betón
nespevnená plocha - mlat
dopadová plocha - guma farebná
dopadová plocha - kôra / mulč
dopadová plocha - pryžová liata štiepka
dopadová plocha - piesok

76,5
19,0
11,0
15,6
107,0
83,9
132,2
145,8
1246,8

m
ks
ks
m²
ks
m²
m²
m²
m²

129,0
99,5
145,8

m²
m²
m²

62,0

b.m

7,0
3,0
12,0

ks
ks
ks

14,0

modulov

2,0
5,0
1,0
1,0
1,0

ks
ks
ks
ks
ks

1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
2,0
1,0

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

91,6
614,5
65,4
72,8
93,0
39,9

m²
m²
m²
m²
m²
m²
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ZOZNAM NAVRHOVANÉHO RASTLINNÉHO MATERIÁLU
STROMY
AmG Amelanchier x grandiflora ´Robin Hill´ - muchovník veľkokvetý
GB
Ginkgo biloba ´Tremonia´ - ginko dvojlaločné, prípadne kultivar ´Blagon´
AcP Acer platanoides ´Eurostar´ - javor mliečny
AeC Aesculus x carnea ´Briotii´ - pagaštan pleťový
Pxa Platanus x acerifolia ´Tremonia´ - platan javorolistý
Spolu
OKRASNÉ KRY
HS
Hibiscus syriacus cv. - ibištek sýrsky
WF Weigela florida - vajgélia kvetnatá
VO
Viburnum opulus - kalina obyčajná
PhC Philadelphus coronarius - pajazmín vencový
BD
Buddleja davidii - budleja Dávidova
SV
Syringa vulgaris - orgován obyčajný
Spolu
ŽIVÝ PLOT
BT
Berberis thunbergii ´Silver pillar´- dráč Thunbergov
SvH Spiraea x van houttei - tavoľník van Houtteho
LgV Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ - zob vtáčí
CS
Cornus sanguinea ´Winter Beauty´ - drieň krvavý
Spolu
OKRASNÝ TRVALKOVÝ ZÁHON
latinský - slovenský názov
Alchemilla mollis - alchemilka mäkká
Anemone hupehensis - veternica hupehénska
Astilbe chinensis var. taquetii ´Superba´
Aster sp. - astra
Brunera macrophylla - brunera veľkolistá
Deschampsia caespitosa - metlica trsnatá
Echinacea purpurea ´Powwow Wild Berry´ echinacea purpurová
Geranium sanguineum - pakost krvavý
Hedera helix ´Gold Heart´- brečtan popínavý
Helleborus orientalis - čemerica východná
Lavandula angustifolia - levanduľa úzkolistá
Pachysandra terminalis - pachysandra
vrcholová
Perovskia atriplicifolia ´Little Spire´- perovskia
lebedolistá
Rudbeckia fulgida - rudbekia žiarivá
Salvia nemorosa ´Pink Fusion´ - šalvia hájna
Salvia superba - šalvia nádherná
Sedum telephium - rozchodník vzpriamený
Stipa tenuissima ´Pony Tails´ - kavyľ
chvostíkový
CIBUĽOVÉ A HĽUZNATÉ RASTLINY
Allium atropurpureum - cesnak
Allium christophii - cesnak kovovolesklý
Iris barbata - kosatec
Spolu

Z1
%
10
5
15
5
5
-

121,90
m²
Z2
ks
%
75
38
113
38
38
5

počet
5
1
6
5
2
19
2
2
2
2
2
1
11
26
27
26
27
107

10,4
m²
ks
4

5
25
5
-

38
188
38
-

5
20

4
14

25

188

-

-

10
-

75
-

20
10
10
10

14
7
7
7

-

-

20

14

ks

829

ks

50
50
50
271
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AWE ATELIER, s.r.o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany

REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU TEPLICKÁ ULICA
parc. č. katastra ´C´: 5182/1, k. ú.: Piešťany, Obec: Piešťany, Okres: Piešťany
(AKTUALIZÁCIA PD Z ROKU 2019)

SÚHRNNÁ SPRIEVODNÁ SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby :

Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica

Miesto:

Teplická ulica, parc. č. katastra ´C´: 5182/1, k. ú.: Piešťany, Obec: Piešťany, Okres: Piešťany

Investor:

Mesto Piešťany
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

HIP:

AWE ATELIER, s.r.o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany

Zodpovedný projektant:

Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt KA 0006

Stupeň PD:

JP

Dátum:

4/2021 (základné vydanie 10/2019)
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1. PREDMET DOKUMENTÁCIE, POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
Aktualizácia projektovej dokumentácie z roku 2019 vypracovanej AWE ATELIER, s.r.o. s názvom ´ Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická
ulica´, jednostupňový projekt.
Členenie stavby v projektovej dokumentácii:
- Súhrnná sprievodná správa
- Celková a koordinačná situácia stavby
- Stavebné objekty:
SO 01 ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- Nákladová časť – položkový rozpočet (v paré č. 1, 2) + výkaz výmer – zadanie (v paré č. 3, 4, 5)

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A DOTKNUTÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Piešťany na parc. č. katastra ´C´: 5182/1 vo vnútrobloku na ulici Teplickej
(Pentagon). Územie možno zaradiť k verejnej zeleni mesta Piešťany. Súčasné riešenie a technický stav niektorých peších komunikačných trás
možno zhodnotiť negatívne a je potrebná ich regenerácia - rekonštrukcia. Na území prebehla čiastočná rekonštrukcia detských prvkov, avšak
výsledok realizácie je nedostačujúci, preto daná dokumentácia rieši regeneráciu územia vnútrobloku ako celok.
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3. OCHRANNÉ PÁSMA VEDENÍ A ZARIADENÍ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA RIEŠENOM ÚZEMÍ
OCHRANNÉ PÁSMA VODOHOSPODÁRSKYCH VEDENÍ A ZARIADENÍ
Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany :
• 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
OCHRANNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ
ZMENY A DOPLNKY Č.10/2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PIEŠŤANY - TEXTOVÁ ČASŤ - 26. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH
PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ - 26.1. Vymedzenie ochranných pásiem - Str. 35 Technická vybavenosť - zemný plyn: - vysokotlakový
plynovod - podľa určenia zákona o energetike č.251/2012 Z.z.:
• miestne STL plynovody - ochranné pásmo 2 m
OCHRANNÉ PÁSMA TELEKOMUNIKÁCIÍ (OZNAMOVACIE VEDENIA)
Zákon č. 351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách - § 68 - (5) Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy
po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie
a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie
OCHRANNÉ PÁSMA ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Zákon č. 251/2012 Z. z. - Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 43 - Ochranné pásma - (7) - a) 1 m pri napätí
do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
OCHRANNÉ PÁSMA ZARIADENÍ NA VÝROBU ALEBO ROZVOD TEPLA
Zákon č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike § 36 - (3) Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu
stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie.
Táto vzdialenosť je a) v zastavanom území na každú stranu 1 m.

4. POPIS A ČLENENIE STAVBY
Stavebné objekty:
SO 01 ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt KA 0006
AWE ATELIER s.r.o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany
SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
Ing. Stanislav Chmelo, A.I., r.č. 0406*A2
Ing. Chmelo Stanislav – SDI Hviezdoslavova 43, 921 01 Piešťany
SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
Ing. Peter Lešický, A.I., r.č. 6417*I4
GREYT PLAN s.r.o., Bratislavská 157, 921 01 Piešťany

5. REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU TEPLICKÁ ULICA – NÁVRH RIEŠENIA
Mesto Piešťany predložilo zadanie ´´Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica´´ na spracovanie. Riešené územie sa nachádza
v katastrálnom území obce Piešťany na parc. č. katastra ´C´: 5182/1 vo vnútrobloku na ulici Teplickej (Pentagon). Územie možno zaradiť
k verejnej zeleni mesta Piešťany. Súčasný stav drevín možno zhodnotiť pozitívne. Súčasné riešenie a technický stav niektorých peších
komunikačných trás možno zhodnotiť negatívne a je potrebná ich regenerácia - rekonštrukcia. Na území prebehla čiastočná rekonštrukcia
detských prvkov, avšak výsledok realizácie je nedostačujúci, preto daná dokumentácia rieši regeneráciu územia vnútrobloku ako celok.
Na základe podmienok zadávateľa ako: potreba odstránenia nevyhovujúcich hracích prvkov a povrchov, návrh nových hracích prvkov,
rekonštrukcia pešej komunikácie a pochôdznych povrchov, celková regenerácia priestoru a potreba zvýšenia kapacity mobiliáru bol vypracovaný
návrh revitalizácie časti vnútrobloku na Teplickej ulici. Návrh sa stáva návodom k premene rekonštrukcie vnútrobloku na polyfunkčný, estetický
a dlhodobo využívaný areál. Cieľom rekonštrukcie riešeného územia je zveľadenie spoločného priestoru a herných aktivít
vybudovaním/zregenerovaním priestoru pre hry detí všetkých vekových kategórií, ako aj doplnenie prvkov pre ostatné vekové kategórie tak, aby
v exteriéri spĺňali súčasné bezpečnostné štandardy, v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem.
Primárnou potrebou bolo odstránenie nevhodne situovaných hracích prvkov, návrh nových hracích prvkov, rekonštrukcia povrchov spolu
s doplnením vegetácie. Navrhované detské herné prvky a všetky herné zariadenia musia byť certifikované a musia spĺňať požiadavky na detské
herné zariadenia a dopadové plochy podľa platných noriem EN1176 a EN1177.
Projektová dokumentácia sa venuje komplexnej analýze a zhodnoteniu súčasného stavu, s následným spracovaním návrhu záhradnej
architektúry a mobiliáru v časti SO 01 Záhradná architektúra. Návrh sa venuje využitiu perspektívne zhodnotenej vegetácie a doplneniu
vhodných a okrasných kultivarov stromov, krov a trvaliek a celkovej regenerácii vnútrobloku ako priestoru pre všetkých obyvateľov. Stavebný
objekt SO 02 Komunikácie a spevnené plochy rieši sprístupnenie peších trás v riešenom území. Návrh trás vychádza z celkovej koncepcie
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riešenej lokality a z poznania peších ťahov vytvorených prirodzeným spojením dostupných cieľov na území. SO 03 Vodovodná prípojka rieši
zásobovanie pitnou vodou - napája navrhovanú pitnú fontánku a hmlovú bránu.
SO 01 ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
DENDROLOGICKÝ PRIESKUM - INVENTARIZÁCIA DREVÍN
Dendrologický prieskum bol vykonaný v zmysle platných legislatívnych predpisov v súlade s hodnotiacou metodikou podľa Machovca.
Po vyhodnotení údajov získaných terénnym prieskumom konštatujeme, že existujúca vegetácia je z hľadiska druhového zastúpenia vegetácie
typická pre danú lokalitu a zodpovedá charakteru ľudským zásahom udržiavanej mestskej zelene. Na riešenom území zo stromov prevažujú
listnaté druhy drevín nad ihličnatými. Súčasný stav drevín možno zhodnotiť pozitívne.
OŠETRENIE DREVÍN
Všetky ponechané dreviny v priestore sú navrhované na odborné ošetrenie certifikovaným arboristom, ktorý poskytne všetky stupne
kontroly drevín. V prípade odlišnosti navrhovaných opatrení v PD a arboristom, je vhodné sa riadiť certifikovanou osobou. Dreviny musia byť
správne ošetrené, prípadne iným spôsobom odborne upravené tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zlomenia, vyvrátenia alebo iného poškodenia
dreviny s jej následným ohrozením užívateľov navrhovaného vnútrobloku a najmä užívateľov detských ihrísk. Tieto úkony budú realizované
z vlastných zdrojov investora – mesta Piešťany.
ASANÁCIA DREVÍN - VÝRUB
Na základe vyššie opísaného zhodnotenia zelene je potrebné na riešenej ploche vykonať asanáciu 1 ks dreviny (poradové číslo v PD
18: Celtis occidentalis L. - brestovec západný, ktorá nezodpovedá danej ploche, je nevhodná z bezpečnostného hľadiska. Náhradná výsadba
bude realizovaná na danom území. Tento úkon bude realizovaný z vlastných zdrojov investora – mesta Piešťany.
NÁVRH
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim návrh sa stal podklad inžinierskych sietí, ktorý vymedzil využiteľnosť priestoru. V riešenom území
vznikajú možnosti pre obyvateľov, aké sa v blízkom okolí v súčasnosti neobjavujú. Vytvorili sa dve dominantné estetické a multifunkčné centrá
(ČASŤ A a ČASŤ B), priestor pre oddych a socializovanie, pre všetky vekové kategórie s reprezentatívnym charakterom. Terénnym prieskumom
boli odpozorované využívané prvky, ktoré boli následne začlenené do návrhu. Prvým spoločenským centrom sa stala oddychová zóna (určená
prioritne pre vyššie vekové skupiny) pod korunami stromov (ČASŤ A), okolo nepravidelného vyvýšeného záhona, s možnosťou priehľadov na
hracie prvky určené pre hry detí vo veku 5-15 rokov. Druhým spoločenským centrom sa stal v ČASTI B priestor napájajúci sa na komunikáciu
pre väčšie skupiny užívateľov (obyvateľov vnútrobloku) s možnosťami stolovania prístupného aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu
(na invalidných vozíkoch). Centrum hier pre deti vyššej vekovej kategórie sa nachádza v severnej časti (ČASTI A) a v južnej časti (ČASTI B) sa
nachádza centrum prvkov zamerané na nižšiu vekovú kategóriu detí a ich dozor.
Začlenením existujúcej zelene v najväčšom počte sme maximalizovali benefity zelenej hmoty z hygienického, mikroklimatického a
estetického hľadiska. Zeleň sme doplnili o vizuálne zaujímavé a premenlivé druhy stromov (okrasne kvitnúce dreviny) a dreviny kostrové, ktorých
význam bude viditeľný po postupnom eliminovaní prestarnutých drevín. Návrh záhradnej architektúry využíva okrem stromovej vegetácie aj
krovité formy živých plotov, trvalkové okrasné záhony a voľné trávnaté plochy.
ASANÁCIA PRVKOV NA RIEŠENOM ÚZEMÍ
Na riešenom území sa nachádzajú existujúce prvky stavebno-technického alebo organického charakteru, prvky pôvodného mobiliáru
a pôvodné detské hracie prvky a ich bezpečnostné (dopadové) povrchy, ktoré pre ich nevyhovujúci a zlý technický stav navrhujeme na asanáciu.
Na riešenom území sa nachádza 15 ks zastaraných a neperspektívnych detských hracích prvkov, 7 ks mobiliáru – lavičiek, 1 ks mobiliáru –
odpadkový kôš, betónový múrik a kovové zábrany
Asanácia týchto prvkov bude prebiehať v dvoch etapách.
1. ETAPA - tieto úkony budú realizované z vlastných zdrojov investora – mesta Piešťany.
-detské hracie prvky značené vo výkresovej časti: P1 - váhadlová hojdačka, P2 - váhadlová hojdačka, P14 – pieskovisko, P15 - herná
zostava, P16 - pružinová hojdačka, P17 - pružinová hojdačka
2. ETAPA
- detské hracie prvky značené vo výkresovej časti: P3 - pieskovisko s miestami na sedenie v rohoch a stolíkom v strede, P4 - dvojhojdačka
s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti, P7 - pružinová hojdačka so sedákom a držadlom, P8 - lavička pre deti, P9 - pružinová
hojdačka pre štyri deti, P10 - lavička pre deti, P11 - preliezací tunel, P12 - váhadlová hojdačka s dorazmi, P13 - hojdačka hniezdo, bezpečnostný
povrch pod hracími prvkami (zatrávňovacia gumená rohož) - čiastočne z plochy pod prvkom P4 (cca 26 m²), pod prvkom P13 -21 m²
Prvky pôvodného mobiliáru: lavičky - 7 ks, smetný kôš - 1 ks
Úkony, ktoré budú realizované z vlastných zdrojov investora – mesta Piešťany - asanácia – odstránenie - ostatné prvky na riešenej
ploche stavebno-technického alebo organického charakteru: peň, kovové zábrany, betónový múrik (značený vo výkresovej časti ako P18)
V grafickej časti (SO 01, výkres č.4 – ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU, ASANÁCIE) je zobrazené presné umiestnenie prvkov
navrhovaných na asanáciu. V súčasnosti prebieha postupné odstraňovanie niektorých prvkov z vlastných zdrojov investora – mesta Piešťany.
NÁVRH - ČASŤ A
V danom úseku je potrebné odstránenie vytypovaných existujúcich hracích prvkov a ich súčastí, vytvorenie novej komunikácie popri
vyvýšenom záhone, návrh nového mobiliáru a regenerácia zelene prostredníctvom nových výsadieb. V území zostávajú z pôvodných hracích
prvkov ponechané: lezecký prvok - šplhacia zostava a viacúčelová tematická zostava.
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Časť A bola v návrhu doplnená o dreviny, ktoré plnia okrasnú funkciu a zároveň funkciu tieniacu veľkej voľnej trávnatej plochy. Súčasná
skladba drevín na danom území pozostáva zo strednovekých drevín, ktoré pre nevhodné (nedostatok svetla) podmienky pravdepodobne
nedosiahnu predpokladaný vek 100-200 rokov a je nutné počítať s ich doplnením. Návrh do územia doplnil 10 ks stromov: 5 ks druhu Aesculus
x carnea ´Briotii´ - pagaštan pleťový, 3 ks Acer platanoides ´Eurostar´ - javor mliečny a 2 ks Platanus x acerifolia ´Tremonia´ - platan javorolistý.
NÁVRH - ČASŤ B
ČASŤ B prešla v návrhu rozsiahlejšími zmenami a to v podobe vytvorenia nového ihriska zameraného pre vekovú skupinu 1-14 rokov
a vytvorenie zázemia pre seniorov s možnosťami posedenia aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu (na invalidných vozíkoch). Na danej
ploche bolo možné navrhnutie nových prvkov (či už herných, alebo mobiliáru), pretože na tomto území sa nenachádzajú existujúce inžinierske
siete v takom rozsahu, ako v ostatných plochách vnútrobloku. Súčasná trasa pešej komunikácie bola zachovaná, no pôvodný betónový chodník
bolo potrebné zregenerovať – obnoviť - kvôli nevyhovujúcemu stavu. Hlavný komunikačný ťah je navrhovaný ako betónový, nové doplnené
spevnené plochy sú navrhované z mlatu (štrkodrvy). Mlatové komunikácie (chodníky z valcovanej štrkodrvy) prepájajú jednotlivé hracie prvky
s oddychovými prvkami mobiliáru.
Do tejto plochy sú navrhované nové prvky mobiliáru ako stojany na bicykle - 5 ks, odpadkové koše -2 ks a sedenie v podobe štvorcových
rôznofarebných prvkov - 12 ks a stolovanie (set lavice a pracovnej dosky) - 3 ks. Prvok vody navrhujeme v podobe pitnej fontánky - 1 ks a vodnej
hmly - 1 ks nachádzajúcej sa v ploche mlatu. V blízkosti mlatovej plochy bude umiestnená informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom.
Do tejto časti navrhujeme nasledovné hracie prvky pre rôzne vekové kategórie:
• hojdačka so sedákom hniezdo pre väčšie deti – 1 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 3
• preliezací tunel – 1 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 4
• detské lavičky: z HDPE - detský motív – 2 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 5 a 6
• pružinová hojdačka pre min. štyri deti – 1 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 7
• pružinová hojdačka – 1 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 8
• dvojhojdačka s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti – 1 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 9
• balančná kladina - na dvoch pružinách – 1 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 10
• váhadlová hojdačka s dorazmi – 1 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 11
• hrací prvok - farebný stĺpik na skákanie alebo sedenie – 5 ks
vo výkresovej časti značené pod číslom 12
• obruba pieskoviska z farebných priamych a rohových modulov vhodná aj na sedenie
vo výkresovej časti značené pod číslom 13
Pri južnej strane mlatovej plochy v tejto časti je súčasťou návrhu plocha rozmerov 30,5 m x 4,5 m, v ktorej sa budú nachádzať navrhované
hracie prvky č. 4 - preliezací tunel, č.9 dvojhojdačka s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti, č. 10 balančná kladina a č. 11 váhadlová
hojdačka s dorazmi. Pod prvok č. 10 navrhujeme ako bezpečnostný povrch plochu z drevenej kôry (dopadová plocha), pod prvkami č. 4, 9 a 11
navrhujeme ako bezpečnostný povrch dopadovú plochu z pryžovej monolitickej štiepky – práce a dodávky týchto povrchov sú súčasťou SO 02
Komunikácie a spevnené plochy. (Pozn.: pri realizácii musí certifikovaný dodávateľ jednotlivých navrhovaných prvkov brať do úvahy celkovú
šírku tejto plochy s ohľadom na plnenie požiadaviek na detské herné zariadenia a dopadové plochy podľa platných noriem EN1176 a EN1177).
V mlatovej ploche navrhujeme ako ďalší typ bezpečnostného povrchu gumenú dopadovú plochu z EPDM vo farbe podľa výkresovej časti
predkladanej PD – práce a dodávky tohto povrchu sú súčasťou SO 02 Komunikácie a spevnené plochy. Na povrchu sa v blízkosti obruby
pieskoviska budú nachádzať aj priestorové ´polgule´ (polguľové vrchlíky – gumený povrch z EPDM 3D) – 2 ks o priemere 1,6 m v rovnakom
farebnom vyhotovení ako celý EPDM povrch. Na ozvláštnenie celej plochy navrhujeme úpravu na EPDM povrchu – farebné vyobrazenie ´škôlky
na skákanie´. Do tohto povrchu navrhujeme detské hracie prvky č. 7 a č.8 – pružinové hojdačky.
Navrhovaný samostatne umiestnený hrací prvok v trávniku – č. 3 hojdačka so sedákom hniezdo pre väčšie deti - bude mať ako
bezpečnostný povrch plochu z drevenej kôry (dopadová plocha).
V navrhovanej obrube z farebných priamych a rohových modulov vhodných aj na sedenie (značené ako č. 13) bude vytvorené
pieskovisko (dopadový povrch) a budú sa v ňom nachádzať hracie prvky č. 12 - hrací prvok - farebný stĺpik na skákanie alebo sedenie (celkom
5 ks) a z navrhovaných prvkov mobiliáru detské lavičky (č.5 a č.6). Práce a dodávky dopadovej plochy z piesku sú súčasťou SO 02 Komunikácie
a spevnené plochy.
Hrací areál v ČASTI B bolo potrebné odizolovať okrem zelene aj oplotením z východnej, južnej a západnej strany. Oplotenie bolo
navrhované z hľadiska ochrany užívateľov hracích prvkov od okolitého vnútrobloku a parkoviska. Navrhované bolo oplotenie výšky 1m typu
sieťových panelov a stĺpov v tmavozelenom prevedení (súčasťou SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY).
Návrh ponúkol aj priestor pre návštevníka vizuálne izolovaný od hracej plochy aj s možnosťami začlenenia imobilných užívateľov. Táto
plocha sa nachádza severne od ihriska, oddelená okrasným trvalkovým záhonom a okrasnými drevinami Amelanchier lamarckii - muchovník
Lamarckov. Celkovo navrhujeme doplniť v ČASTI B 9 ks stromov.
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SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE
Stavebný objekt SO 02 Komunikácie a spevnené plochy rieši sprístupnenie peších trás v riešenom území. Návrh trás vychádza z celkovej
koncepcie riešenej lokality a z poznania peších ťahov vytvorených prirodzeným spojením dostupných cieľov na území.
Komunikačné trasy sú navrhnuté :
- zo spevneným povrchom z asfaltového betónu šírky 2,0 m (časť B). Je to primárny ťah naprieč územím s napojením na jestvujúce
komunikácie. Ukončenie trasy vo východnej časti bude parkovým obrubníkom rovnakej farby, v západnej časti v dotyku s existujúcou pešou
trasou bude zachovaný pôvodný obrubník.
- s nespevneným povrchom (ostatné pešie trasy a pochôdzne plochy) v mlatovej úprave. Z charakteru, funkčnosti a zabezpečenia
odvodnenia do okolitého terénu, sú tieto trasy riešené s nespevneným povrchom. Tieto trasy budú umožňovať prístup k navrhovaným funkciám
vo vnútornom území. Navrhované pešie ťahy sú v zásade šírky š=1,50m. Ukončenie trás bude obojstrannými parkovými obrubníkmi rovnakej
farby. Mlatový chodník má nespevnený povrch, ktorý je vytvorený navrstvením sypaných materiálov a ich zhutnením. Bude realizovaný z tzv.
minerálneho betónu, ktorý má pracovný názov pre mechanicky spevnené kamenivo (MSK) podľa STN 736126.
Technológia mechanicky spevneného kameniva: MSK je vrstva vytvorená zo zmesi minimálne dvoch frakcií prírodného alebo umelého
kameniva (napr. truska, recyklát), rozprestretá a zhutnená za podmienok zabezpečenia maximálne dosiahnuteľnej únosnosti. Predpisom
percentuálneho hmotnostného podielu vo výslednej zrnitostnej krivke vytvára podmienky pre maximálnu kompaktnosť vrstvy.
Stavebné práce pre vytvorenie dopadového povrchu z drevenej kôry v ČASTI B zahŕňajú vytýčenie obvodu dopadového povrchu
detského ihriska a stiahnutie ornice vo vrstve 35 cm so zaštichovaním okrajov. Následne sa vyhotoví betónový parkový obrubník. V styku s
okolitým trávnatým územím bude ako oddeľovací materiál použitý pozinkovaný plech (nie je súčasťou tejto PD, rieši SO 01). Do vnútra
obrubníkov a oddeľovacieho materiálu podľa vytyčovacieho výkresu sa osadia podľa montážnych listov herné prvky z projektovej dokumentácie.
V projekte sú použité nasledovné herné prvky: značené vo výkresovej časti pod č. 10 - balančný prvok - kladina na pružinách a č. 3 - hojdačka
so sedákom hniezdo pre väčšie deti (tento prvok je samostatne umiestnený v trávnatej ploche).
V mieste kladenia gumeného liateho EPDM povrchu v ČASTI B sa zhotoví podkladová hrubá guma vo vrstve 45 mm, s prípadným
miernym klesaním k okrajom. Po vytuhnutí a pri vhodnom počasí (teploty v rozsahu +5 až +30°C v noci aj cez deň, suché počasie bez dažďa a
snehu) sa položí finálna vrstva liateho gumeného povrchu v hrúbke 15mm z materiálu EPDM vo farbe a grafike podľa projektovej dokumentácie.
Po vytuhnutí (cca 24hodín) je povrch pripravený na používanie. Liaty gumený povrch slúži ako tlmiaci povrch detského ihriska a svojou hrúbkou
je dimenzovaný podľa výšky pádu použitých herných prvkov. Zároveň je vodopriepustný, takže krátko po daždi je povrch suchý a pripravený na
hru. Voda preteká celoplošne liatym gumeným povrchom do podložia.
Ďalšou navrhovanou dopadovou plochou je pryžová monolitická štiepka v ČASTI B. Ide o bezpečnostný prýžový / gumový povrch s
hrúbkou 40 mm. Farebným prevedením aj štruktúrou pripomína povrch drevenej kôry. Do povrchu sú navrhované 3 ks hracích prvkov: č. 4 preliezací tunel, č. 9 - dvojhojdačka s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti a č. 11 - váhadlová hojdačka s dorazmi.
VÝŠKOVÉ RIEŠENIE
Výškové riešenie navrhovaných trás sa v maximálnej možnej miere prispôsobuje konfigurácii jestvujúceho terénu, s tým že základné
osadenie plôch bude cca 3 cm nad terénom. Priečny maximálny sklon je 2 ,5 % a minimálny sklon 0,5 %. Sklony sú podrobne vyznačené v PD
vo VÝKRESE Č. 1.
KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE
VRCHNÁ STAVBA SPEVNENÝCH PLÔCH
Realizácia bude z mechanicky spevneného kameniva certifikovaného pre použitie v mlatových skladbách – minerálny betón - sivá.
Základné podmienky pre realizáciu: doporučená zrnitosť – zmes fr. 8 – 16 mm 70 %, 0 – 4 mm 30 %. Povrch bude prehodený frakciou fr.0-4
mm. Odporučenie: použitie frakcii s vápencovým obsahom kameniva. Percentuálne zastúpenie bude vymedzené na základe kriviek zrnitosti
podľa Proctorovej modifikovanej skúšky (STN 72 10158), optimálna vlhkosť zmesi pred uložením je 5 – 7 %. Finálne hutnenie vibračnými valcami
(max. 2103 kg/m2).
Mlatové chodníky budú lemované betónovými obrubníkmi 100/50/20/5 cm v úrovni nivelety osadenými do lôžka z betónu C16/20 XC2.
Priečny sklon mlatových chodníkov bude 2,5% od osi trás na obe strany – rozdiel 2cm.
Nadväznosť mlatových chodníkov a plôch na jestvujúce asfaltové chodníky resp. plochy ihrísk. Doporučujeme osadenie neskosených
cestných záhonových 100/20/5 cm uložených do úrovne UT(resp. RT) v betónovom lôžku C 16/20. Plochy pre ihriská budú z rovnakej
konštrukčnej úpravy v sklone od 3% do 2% v pozdĺžnom a priečnom sklone.
Na TRASE B bude vymenený betónový chodník.
Ukončenie chodníkov sa navrhuje obrubníkom 50/20/5cm v betónovom lôžku v úrovni nivelety. Priečny sklon 2%.
ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLÔCH
Dažďové vody budú odvodnené pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácie do okolia. V miestach vodných prvkov (hmlová brána a
pitná fontánka) sa navrhuje zrealizovať drenáž s vyspádovaním z PVC rúrok DN 100 obalených separačnou geotextíliou s odvedením do voľnej
plochy mimo riešeného územia.
BÚRACIE PRÁCE
Predstavujú odstránenie betónového múrika a zanedbaného betónového chodníka v časti B.
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NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY
Nakladenie s odpadmi počas realizácie diela bude realizované v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov).
DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY
Navrhovaná výstavba bude prebiehať v zásade v 2 etapách a to ako realizácia stavby a ako realizácia pripojenia vodovodnej prípojky
na jestvujúcu vodovodnú sieť. Do priestoru dopravnej prevádzky bude stavba zasahovať iba vo fáze pripojenia vodovodnej prípojky na jestvujúcu
vodovodnú sieť. Podrobne pozri VÝKRES Č. 4.
Dodávateľ stavby podľa svojho harmonogramu môže zmeniť navrhované prenosné dopravné značenie avšak potom musí predložiť pred
realizáciou návrh organizácie cestnej premávky počas realizácie prác a odsúhlasiť to na OR PZ SR-ODI.
Dočasné značky je potrebné inštalovať bezprostredne pred začiatkom prác, odpovedajúcim spôsobom aktualizovať v súlade s postupom
prác. Po skončení prác ich ihneď zrušiť. Navrhujeme použiť značky v reflexnej úprave, základnom rozmere a stĺpikoch červeno bielej farby.
Trvalé značenie v rozpore s dočasným na nutnú dobu zakryť alebo odstrániť.
Navrhovaná zmena organizácie cestnej premávky je vypracovaná v súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov z Vykonávacej vyhlášky cestného zákona č. 35/1984 Zb v znení neskorších predpisov
• Zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov Vyhláškou č.134/2018 Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
• Zákonom č. 8/2009 Z. z.o cestnej premávke v znení neskorších prepisov
• Vyhláškou 30/2020 Z.Z ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
• Zákonom č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v aktuálnom znení a
• V súlade s STN 736101,STN 73 6102 ,STN 736055,STN 01 8020, STN 736100 , STN ON 73 6198
• Zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách – Ing. Kanálik a kol.“ schválených MDP a T SR, č. p.
12340/270-98 zo dňa 11.03.1999.
• TP 012MDVRR SR Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách
• TP 069 MDVRR SR Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest
SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
Projekt vodovodnej prípojky rieši zásobovanie pitnou vodou - napája navrhovanú pitnú fontánku a hmlovú bránu v rámci objektu SO 01
Záhradná architektúra. Riešený priestor bude napojený projektovanou prípojkou na verejný vodovod – tá bude ukončená cca 1m za hranicou
pozemku navrhovanou vodomernou šachtou.
PRÍPOJKA VODY A VODOMERNÁ ŠACHTA
Pre objekt je projektovaná prípojka vodovodu z polyetylénu D32x3,0 /DN25/ o dĺžke 14,70m. Prípojka začína pri odbočke z verejného
vodovodu a končí v navrhnutej vodomernej šachte.
Na pozemku cca 1m za hranicou je umiestnená nová vodomerná šachta KLARTEC 1,2*1,4m (s pogumovanými stupadlami) (alebo iný
vhodný ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite) v ktorej sa bude nachádzať vodomerná zostava:
1. hlavný uzáver vody DN25
2. UFR reduktor s funkciou spätnej klapky DN 25
3. filter DN25
4. redukcie + domový vodomer DN20 Q 2,5m3/hod
5. 2x uzatváracie armatúry s vypúšťaním do šachty
AREÁLOVÝ VODOVOD
Pre riešenú parcelu je projektovaná vodovodná prípojka, ktorá je ukončená na hranici riešeného pozemku. Meter za hranicou pozemku
sa vo vodomernej šachte osadí vodomerová zostava s vodomerom DN 20.
Za vodomernou šachtou bude potrubie areálového vodovodu PE D32 privedené ku armatúrnej šachte vodných atrakcií, kde bude
ukončené uzatváracím ventilom GK DN25. V armatúrnej šachte sa vodovodné potrubie rozdelí na dve vetvy – každá vetva bude zásobovať
jednu atrakciu a bude sa dať samostatne uzavrieť a vypustiť. Pred napojením pitnej fontánky bude na potrubí osadený redukčný ventil DN20
nastaveným na výstupný tlak 3,0bar – tento ventil je v dodávke pitnej fontánky.
Materiál vodovodnej prípojky a areálového vodovodu je navrhnutý z rúr PE dimenzie DN25 (D32).
SKÚŠKY VODOVODU
Skúška vnútorného vodovodu sa vykonáva po skončení montáže pred zakrytím potrubia. Pri skúške nie sú na potrubí osadené výtokové
ani poistné armatúry, všetky vývody sú zazátkované. Pri skúške sa používa zdravotne neškodná voda. Skúšobný pretlak je zvyčajne 1,5násobkom maximálneho prevádzkového tlaku, minimálny pretlak je 1,5 Mpa. Skúška sa môže vykonávať postupne po jednotlivých častiach
vnútorného vodovodu. V rámci nej sa prezrie vnútorný vodovod a uskutoční sa tlaková skúška systému. Podmienky tlakovej skúšky závisia od
použitého materiálu. Pri kovových materiáloch sa na tlakovú skúšku používa predpísaný pretlak a skúška prebieha bez prerušenia. Pri plastových
materiáloch sa tlaková skúška musí vykonať tak, aby sa znížil vplyv dotvarovania potrubí v priebehu jej trvania. Potrubie sa najprv stabilizuje
napustením systému vodou s tlakom, ktorý zodpovedá prevádzkovému tlaku vnútorného vodovodu. Čas na dosiahnutie skúšobného tlaku určuje
výrobca potrubia /minimálne dve hodiny/. Tlaková skúška prebieha pod tlakom 1,5 Mpa, trvá 60 minút a pokles tlaku nesmie byť väčší ako 0,02
Mpa. O výsledku skúšky vodovodu alebo jeho časti sa vykoná zápis podľa prílohy normy STN 75 5911.
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ZEMNÉ PRÁCE
Výkop ryhy pre kanalizačné potrubie bude prevedený v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr. 20 cm a obsype sa
po úroveň 30cm nad potrubie pieskom. Ryha bude počas montáže potrubia pažená príložným pažení pri hĺbke ryhy nad 1,5m. Zásyp ryhy sa
urobí vykopanou zeminou so zhutnením.

6. OPATRENIA A PRÍPRAVA ÚZEMIA
OCHRANA INŽINIERSKYCH SIETÍ
Na riešenom území je v pôdnom profile uložená hustá sieť inžinierskych sietí, na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma, preto je dodávateľ
stavby povinný preveriť trasovanie sietí ešte pred začatím realizácie stavebného objektu, pričom požiada správcov alebo majiteľov jednotlivých
inžinierskych sietí o ich vytýčenie a o potvrdenie o nezasahovaní stavby do inžinierskych sietí.
V prípade kríženia s inžinierskymi sieťami sa postupuje podľa STN 38 6410, 38 6413, 38 6420, 38 6462 a podľa technických predpisov
MDPaT SR TKP časť. 4, 28, 33, 34. Objekt rekonštrukcie bude vykonávaný na všetkých plochách zelene a teda i nad inžinierskymi sieťami. Je
potrebné preveriť, či sú inžinierske siete v predpísanej hĺbke prislúchajúce jednotlivým typom inžinierskych vedení.
Pre vegetačné prvky – existujúce stromy na záujmovom území, je potrebné akceptovať ochranné pásmo, v prípade, že je potrebné krížiť
ochranné pásmo sietí a stromov, odporúča sa do ryhy sietí uložiť protikoreňovú fóliu (napr. Rootcontrol alebo iný ekvivalent), ktorá zabráni
prenikaniu koreňovej sústavy do ochranného pásma siete.
Ochrana koreňového priestoru – koreňový priestor dreviny je kruhová plocha pôdy pod korunou stromu s polomerom o 1,5m väčším ako
je polomer pôdorysného priemetu koruny. Je nutné zamedziť zhutňovaniu pôdy v koreňovom priestore (skladovaním stavebného materiálu,
prejazd mechanizmov a p.) a zvyšovaniu úrovne terénu navážaním zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu v okolí koreňového
priestoru. V ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné ani terén znižovať odkopávkami zeminy. Hĺbenie výkopov sa musí vykonávať ručne,
vo vzdialenosti min. 2,5 m od päty kmeňa. Nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3cm. V nevyhnutných prípadoch sa prípadné prerušenie koreňa
prevedie rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.
TECHNIKA VÝSADBY A REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC
bude zodpovedať slovenským technickým normám
STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie
STN 837015 Technológia vegetačných úprav v krajine, práca s pôdou
STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine, trávniky a ich zakladanie
STN 837019 Technológia vegetačných úprav v krajine, Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy
Pri stavebných prácach súvisiacich s výstavbou komunikácií a spevnených plôch by sa mal vykonávateľ stavebných prác riadiť vyššie
uvedenými technickými normami a menovite:
STN 837010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie, ktorá definuje opatrenia na ochranu
existujúcej zelene – vzrastlých stromov, ktoré sa nachádzajú na riešenom území.
Poškodenie a ochrana kmeňa a kôry stromu: pred mechanickým poškodením je potrebné chrániť strom odebnením kmeňa do výšky
min. 2 m (optimálne osemuholníkový pôdorys). Debnenie je smerom ku kmeňu oplášťované (doskové, resp. fošňové debnenie je pripevnené na
kmeň za pomoci dvoch plášťov napr. z pneumatík). Ochranné zariadenie sa musí umiestniť bez poškodenia stromov a nesmie sa nasadiť
bezprostredne na koreňové nábehy, ochranný odebnenie musí chrániť celý priestor vymedzený odkvapovou líniou koruny, zväčšený min o 1,5 m.
Pred poškodením koruny je potrebné chrániť ju vyviazaním konárov.
Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa
výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú porušiť korene hrubšie ako 3 cm.
Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.
Ochranné opatrenia – v závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny. Ak
napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových
prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo koreňov.
Ochrana pred prejazdom v koreňovom priestore: priepustnosť pôdy sa zabezpečí pomocou vrstvy priepustného hrubozrnného
materiálu (štrk, hrubý piesok), ktorý sa nanesie vo vzdialenosti nie menšej ako 2,5 m od kmeňa na podložku z netkanej textílie tak, aby sa
zamedzilo priamemu poškodeniu koreňovej sústavy.
Ochrana pri kladení inžinierskych sietí v koreňovom priestore: do vykopanej ryhy: korene s priemerom nad 3 cm neprerušovať, ale
chrániť pred vysychaním, napr. obalením jutovinou a vlhčením, po položení vedení čo najskôr ryhu zasypať vhodným substrátom, ryha pre
položenie vedení by mala byť od kmeňa stromu v minimálnej vzdialenosti 2,5m.

7. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Navrhovaná výstavba nebude mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia v lokalite. Aktivity súvisiace s prevádzkou objektov,
údržba drobných stavieb, plôch verejnej zelene a odvoz odpadkov zodpovedajú bežnému štandardu.
Vzhľadom na charakter stavby sa predpokladá prevažne kladný vplyv na životné prostredie a zlepšenie jeho nasledovných parametrov:
- Zvýšenie biodiverzity - zlepšenie podmienok pre život, rozmnožovanie a migráciu bioty.
- Zvýšenie ekosystémovej diverzity, ekologickej stability celého územia.
- Vytvorenie rekreačného zázemia pre obytné územie - relaxačné, športové, herné funkcie územia.
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- Zvýšenie podielu a regenerácia zelene v osídlení.
VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE POČAS VÝSTAVBY
Hygienické parametre územia dotknutého stavbou a bezprostredného okolia po dobu výstavby budú ovplyvnené krátkodobo, prechodne
a v rozsahu bežnom pre vykonanie zemných stavieb / zvýšenie prašnosti, hluku v dôsledku činnosti mechanizmov. Po dokončení výstavby
stavba nebude zdrojom hluku, ani nebude ovplyvňovať okolie negatívnymi vplyvmi, ktoré by vyžadovali ochranu podľa zvláštnych predpisov.
Aby počas doby výstavby nedochádzalo k porušovaniu a poškodzovaniu životného prostredia, je dodávateľ stavby povinný dodržiavať
nasledovné opatrenia:
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných tokov, zdrojov a plôch
- zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel a mechanizmov zo staveniska
- so stavebným odpadom, ktorý vznikne stavebnou činnosťou narábať v súlade so zákonom č.79/2015. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a kategorizovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Pri realizácii prác je predpoklad vzniku odpadov. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať, ukladať a skladovať vo vhodných
priestoroch a nádobách do doby ich uloženia na regulované skládky alebo ich likvidáciu. Pri manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať
všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi - zákon č. 79/2015 Z.z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a vyhláška č. 365/2015 Z.z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
Podľa § 1, vyhlášky 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov rozdeľujeme odpad do skupín, pričom skupina 17 pojednáva
o Stavebnom odpade a odpade z demolácií - ´Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest´
(17 01 01 betón – odpadový betón z chodníka – odvoz na skládku , 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 zemina z výkopu
– použitie na stavbe do násypov a časť rozprestretie v okolí stavby) a skupina 20 02 odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
(20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad).
Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu (odpad bude rozčlenený podľa druhu a podľa
nebezpečnosti). Na skladovanie sa vyčlení priestor na stavebnej parcele. Následne bude zabudovaný a využitý pri výstavbe alebo odvezený na
skládku.

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je vymedzená platným „Zákonníkom práce“. Všeobecné požiadavky bezpečnosti práce sú
ustanovené zákonom NR SR c. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Požiadavky o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach stanovujú vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013 , SÚBP c. 59/82 Zb. v znení neskorších predpisov a Nariadenie Vlády SR c.
396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Na stavenisku je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy dané STN 277012 Stavebné, zemné stroje a rýpadlá. Stavenisko a všetky
objekty jeho zariadenia musia byt navrhnuté a vybudované v zmysle platných predpisov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať jeho
zabezpečeniu (vymedzeniu, označeniu, prípadnému osvetleniu). Všetky zdroje nebezpečenstva na stavenisku a jednotlivých pracoviskách musia
byť označené príslušnými bezpečnostnými tabulami. Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byt všetci pracovníci poučení o ochrane
zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.
Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byt dodržané ustanovenia zákona 315/96 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách a vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Ochrana proti vonkajšiemu hluku a hluku vznikajúcemu počas rekonštrukcie športoviska musí byť zabezpečená realizačnou firmou. Je
potrebné dodržať pracovnú dobu, aby realizačné práce negatívne nepôsobili na svoje okolie.
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhláška 374/90 Z.z. o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony :
Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce
Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.
Pre stavbu aktualizuje vybraný dodávateľ plán BOZP v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Odborné práce môžu vykonávať len osoby vyškolené a spôsobilé na danú činnosť.
Pred začatím prác musia byť všetky osoby zaškolené o bezpečnosti pri práci.
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu,
resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.
Všetky realizačné práce, použité materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne parametre, čím bude zaručená bezpečnosť práce a kvalita
zrealizovaného diela.
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9. ETAPIZÁCIA PRÁC
REALIZÁCIU NÁVRHU MOŽNO ROZDELIŤ DO NASLEDOVNÝCH ETÁP:
1. asanácia nevhodných herných prvkov (P1 - váhadlová hojdačka, P2 - váhadlová hojdačka, P14 – pieskovisko, P15 - herná zostava,
P16 - pružinová hojdačka, P17 - pružinová hojdačka) – z vlastných zdrojov investora – mesta Piešťany
2. asanácia prvkov stavebno-technického alebo organického charakteru: peň, kovové zábrany s betónový múrik (značený vo výkresovej
časti ako P18) – z vlastných zdrojov investora – mesta Piešťany
3. Asanácie nevhodných drevín a prečistenie areálu a ošetrenie perspektívnych drevín arboristom - z vlastných zdrojov investora – mesta
Piešťany
4. asanácia nevhodných herných prvkov (P3 - pieskovisko s miestami na sedenie v rohoch a stolíkom v strede, P4 - dvojhojdačka s
kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti, P7 - pružinová hojdačka so sedákom a držadlom, P8 - lavička pre deti, P9 - pružinová hojdačka
pre štyri deti, P10 - lavička pre deti, P11 - preliezací tunel, P12 - váhadlová hojdačka s dorazmi, P13 - hojdačka hniezdo) a pôvodného mobiliáru:
lavičky - 7 ks, smetný kôš - 1 ks a bezpečnostný povrch pod hracími prvkami (zatrávňovacia gumená rohož - čiastočne z plochy pod prvkom P4
(cca 26 m²) a pod prvkom P13 - 21 m²)
5. Vytýčenie jednotlivých prvkov a plôch, vytvarovanie terénu a príprava komunikácií na založenie
6. Osadenie navrhovaných prvkov mobiliáru a detských hracích prvkov
7. Vybudovanie – prívod pitnej vody, pitnej fontánky a „vodnej hmly“ k detskému ihrisku /viď objekt SO 03 Vodovodná prípojka/
8. Vybudovanie komunikácií a spevnených plôch vrátane dopadových povrchov pre herné prvky /viď objekt SO 02 Komunikácie a
spevnené plochy/
9. Výsadba navrhovanej vegetácie
DOČASNÝ ZÁBER VEREJNÝCH PLÔCH (PRACOVNÝ ZÁBER)
Realizácia si vyžiada dočasný záber verejných plôch riešeného územia. Konštatujeme, že dĺžka trvania dočasných pracovných záberov
bude minimalizovaná na dobu nevyhnutnú k zrealizovaniu príslušného stavebného objektu resp. jeho časti. Skutočnú dobu záberov upresní
vybraný dodávateľ príslušnej stavebnej činnosti v ponukovom konaní.
TERMÍNY ZAČATIA, DOKONČENIA,
A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

ODOVZDANIA

A PREVZATIA

JEDNOTLIVÝCH

STAVEBNÝCH

OBJEKTOV

Jednotlivé termíny budú predstavovať samostatnú súčasť dokumentácie inžinierskych činností, zohľadňujúc požiadavky investora stavby
obce Piešťany, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy ( napr. stanovených vo vydanom stavebnom povolení ), stanoviská majiteľov a
správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí a budú zohľadňovať možnosti prezentované vo výberovom konaní na dodávateľa stavebných
prác (tender).
LEHOTA VÝSTAVBY, PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, TERMÍNY PRIPRAVENOSTI K MONTÁŽI,
PREDPOKLADANÉ TERMÍNY DOKONČENIA OBJEKTOV, PRÍPADNE ICH ČASTI.
S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti vydaného stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak sa s výstavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Kolaudačné konanie vykoná stavebný úrad, ktorý
vydal stavebné povolenie alebo povolil úpravy na základe žiadosti investora stavby.
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY POČAS VÝSTAVBY
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a
technologické postupy a riadiť sa Zákonom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi.
Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný dodávateľ realizácie rešpektovať všetky právne nariadenia v SR, najmä však :
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.
Ústavný zákon, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov
Zákon č. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Zákon č. 461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 29/2001 Z.
z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Stránka 10 z 11

REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU TEPLICKÁ ULICA, Piešťany

Vyhláška č. 484/1990 Zb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
Zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády č. 29/2001 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii
s bremenami
Vyhláška č. 208/1991 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Zákon č. 314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 59/1982 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických
zariadení
Vyhláška č. 147/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností
V riešenom území, bude vybraný dodávateľ resp. jeho subdodávatelia v plnom rozsahu rešpektovať i podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujúcej právnej
legislatíve :
Zákon č. 543/2002 Z. z. - Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác
Zákon č. 223/2001 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 283/2001 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
Zákon č. 478/2002 Z. z. - Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší)
Zákon č. 364/2004 Z. z. - Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon)
Zákon č. 126/2006 Z. z. - Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10. ZÁVER
Spracovateľ upozorňuje investora, že počas stavebných prác je potrebná spolupráca dodávateľa so spracovateľom dokumentácie, aby
realizácia stavby bola uskutočnená podľa PD.
Pred začatím zemných prác je nutné aby investor zabezpečil vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a prípojok,
o čom urobí záznam do stavebného denníka. Vytýčenie stavby je potrebné previesť zodpovedným geodetom stavby.
V prípade, že jestvujúce inžinierske siete sú výškovo alebo smerovo uložené inak ako uvažuje tento projekt resp. sa na trasách prípojok
nachádzajú ďalšie siete, je toto nutné rešpektovať, prípadne v rámci AD na stavbu prizvať projektanta. Akúkoľvek zmenu je preto potrebné riešiť
so spracovateľom dokumentácie.
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ČASŤ A

CELKOVÁ SITUÁCIA

ČASŤ B

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

2 ks
- Platanus x acerifolia
- VEĽKÉ LISTNATÉ STROMY
- VÝSADBA VZRASTLÝCH JEDINCOV S DOBRE ZALOŽENOU
KORUNOU VO V. 2m
- DLHOVEKÝ DRUH AKO NÁHRADA ZA DOŽÍVAJÚCI TOPOĽ

ČASŤ A

OBYTNÉ BUDOVY

EXISTUJÚCE DREVINY MIMO RIEŠENÉHO ÚZEMIA

DOPRAVNÉ KOMUNIKÁCIE

EXISTUJÚCE PERSPEKTÍVNE DREVINY

PARKOVACIE MIESTA

EXISTUJÚCE DREVINY PONECHANÉ NA DOŽITIE

PEŠIE KOMUNIKÁCIE

STOJISKO SMETNÝCH NÁDOB

TRÁVNIK

STĹPOVÉ OSVETLENIE
1, 2

TERÉNNA MODELÁCIA - KOPEC

- Acer platanoides
- SKUPINA LISTNATÝCH STROMOV S JESENNÝM VYFARBENÍM

TRASA-A
192,82 m2

TRASA-A
192,82 m2

(121,9 m2)
- TRVALKOVÝ ZÁHON 50% TVORENÝ Z PÔDOPOKRYVNÝCH
TIEŇOMILNÝCH DRUHOV

ČASŤ B
1

L1

L1

L1

ST-S

SK

3

2

92,13 m

13
5

12

39,85 m2

IF

POSEDENIE PRE KOMUNITU A RODINY
- TYP POSEDENIA PRE VÄČŠIU SKUPINU ĽUDÍ

- KVITNÚCE SUCHOMILNÉ DRUHY TRVALIEK
Amelanchier x grandiflora

329,59 m2

6

2

29,96 m

2

L1

1

SK

L1

L2/2
12

8

43,27 m2

9

329,59 m2

39,85 m2

65,34 m2

10

4

94,10 m2

L2/4

6

5

- SPEVNENÁ PLOCHA, V KTOREJ SÚ UMIESTNENÉ HRACIE
PRVKY, VODNÉ PRVKY A MOBILIÁR

11

L2/1
L2/2

8
7

HB

65,34 m2

PLYN
KANALIZÁCIA

ORANGE
(PE DN 75, hl. 0,7m)

TELEKOM

VODOVOD (DN 300)

(trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh)

ELEKTRINA - VYSOKÉ NÄPATIE

UPC (mikro Duraline 2 ks 7/4 mm v opt. chraničke)

ELEKTRINA - NÍZKE NAPÄTIE

TEPLOVOD

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

91,58 m

4
hojdačka so sedákom hniezdo pre väčšie deti
preliezací tunel
detská lavička
detská lavička
pružinová hojdačka pre štyri deti
Pružinová hojdačka
dvojhojdačka s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti
balančný prvok - kladina na pružinách
váhadlová hojdačka s dorazmi
hrací prvok - farebný stĺpik na skákanie alebo sedenie (celkom 6 ks)
obruba pieskoviska z farebných priamych a rohových modulov vhodná aj na sedenie

NAVRHOVANÉ KRY - OKRASNÉ (11ks; 15,6m²)

L2 FAREBNÉ ŠTVORCOVÉ LAVIČKY S OCEĽOVÝMI A
DREVENÝMI ROŠTAMI
12 HRACÍ PRVOK - FAREBNÝ STĹPIK NA SKÁKANIE ALEBO SEDENIE
ST-S STOLOVANIE - SEDADLO A DOSKA PRE CCA 6-8 OSÔB
VRÁTANE 2 ĽUDÍ NA INVALIDNÝCH VOZÍKOCH

10

43,27 m2

13 OBRUBA PIESKOVISKA Z FAREBNÝCH PRIAMYCH A
ROHOVÝCH MODULOV VHODNÁ AJ NA SEDENIE

POCHÔDZNA PLOCHA - CHODNÍK - BETÓN / ASFALT

HRACÍ PRVOK, DOPADOVÁ PLOCHA

POCHÔDZNA PLOCHA - MLATOVÁ ÚPRAVA

OPLOTENIE

POVRCH - DREVENÁ KÔRA (DOPADOVÁ PLOCHA)

PRIESTOROVÉ ´POLGULE´ - GUMENNÝ POVRCH Z EPDM 3D
ÚPRAVA NA EPDM POVRCHU - FAREBNÉ VYOBRAZENIE
´ŠKÔLKY NA SKÁKANIE´
PF PITNÁ FONTÁNKA

POVRCH - PRYŽOVÁ MONOLITICKÁ ŠTIEPKA (DOPADOVÁ PLOCHA)

HB HMLOVÁ BRÁNA

94,10 m2

popis
hojdačka so sedákom hniezdo pre väčšie deti
preliezací tunel
detské lavičky
pružinová hojdačka pre min. štyri deti
pružinová hojdačka
dvojhojdačka s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti
balančná kladina
váhadlová hojdačka s dorazmi
hrací prvok - farebný stĺpik na skákanie alebo sedenie
obruba pieskoviska z farebných priamych a rohových modulov vhodná aj na sedenie
modul - rovný - jednoduchá lavica
modul - zakrivená lavica o 90 stupňov (zaoblený roh)

počet
1
1
2
1
1
1
1
1
5

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

10
4

ks
ks

Špecifikácia prvkov - viď. sprievodná správa

značka popis
počet
ST-S stolovanie - set
3
L2
farebné štvorcové lavičky s oceľovými a 12
drevenými roštami
L1
7
parková lavička s operadlom
SK smetný kôš
2
5
SB stojan na bycikel
PF pitná fontánka
1
HB hmlová brána
1
IF
informačná tabuľa vrátane prevádzkového 1
poriadku

Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky
Doplnenie DTMH, Polohopisné a výškopisné zameranie skutkového stavu
vyhotovenie - geodetická kancelária GEOB s.r.o. 9/2019
Výškový systém : Bpv
Súradnicový systém :S-JTSK

PF

2

9

1:200

SB/5

L2/3

HRACIE PRVKY

1
2

značka
3
4
5,6
7
8
9
10
11
12
13

L1

13
7

SB STOJANY NA BICYKLE

POVRCH - GUMENNÝ EPDM POVRCH (DOPADOVÁ PLOCHA)

ST-S
91,58 m2

29,96 m

NAVRHOVANÉ KRY - ŽIVÝ PLOT (107ks; 83,9m²)

POVRCH - PIESKOVISKO - PIESOK (DOPADOVÁ PLOCHA)

ST-S

3

SK SMETNÝ KÔŠ

BEZPEČNOSTNÝ POVRCH POD PÔVODNÝMI HRACÍMI PRVKAMI
(ZATRÁVŇOVACIA GUMENÁ ROHOŽ) - REKONŠTRUKCIA (129m²)

- VYUŽITIE PÔDY Z NOVO VYBUDOVANÝCH KOMUNIKÁCII

2

NAVRHOVANÉ DREVINY - OKRASNÉ (5ks)

TERÉNNE MODELÁCIE - NÁVRH

91,58 m2

92,13 m2

L1 LAVIČKY

TRÁVNIK - REKONŠTRUKCIA (1246,8m²)

Aesculus x carnea
- DROBNEJŠIA VARIANTA PAGAŠTANU VHODNEJŠIA DO
MENŠÍCH PRIESTOROV

2

NAVRHOVANÉ DREVINY (14ks)

NAVRHOVANÉ OKRASNÉ ZÁHONY (145,8m²)
L1

PÔVODNÉ - EXISTUJÚCE HRACIE PRVKY

11

AWE ATELIER s.r.o.

AUTOR PROJEKTU:

ZODP. PROJEKTANT SO 01:

PROJEKTANT:

ING. EVA WERNEROVÁ

ING. EVA WERNEROVÁ

AWE ATELIER s.r.o.
Pribinova 1724/2, 921 01 PiešŤany

AWE ATELIER s.r.o.
Pribinova 1724/2, 921 01 PiešŤany

ING. TIMEA PETROVÁ
ING. ZUZANA ISTENÍKOVÁ

INVESTOR:
NÁZOV STAVBY:

MESTO PIEŠŤANY, Námestie SNP 3, 921 45 PiešŤany
REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU TEPLICKÁ ULICA
ZÁKAZKA ČÍSLO :

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

s

VÝKRES Č.:
OBSAH VÝKRESU:

Pribinova 1724/2,
921 01 PiešŤany

5

DÁTUM

4/2021

STUPEŇ

JP

FORMÁT

5 x A4

MIERKA

1:250, 1:500

PARÉ Č.:
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

109-04-21

Stavba:

Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica

JKSO:
Miesto:

Piešťany

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Hulmanová Jana

IČO:
IČ DPH:

14. 4. 2021

Poznámka:

166 498,92

Cena bez DPH
DPH základná
znížená

Cena s DPH

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
166 498,92

v

EUR

Projektant

Dátum a podpis:

199 798,70

Spracovateľ

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Výška dane
0,00
33 299,78

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

109-04-21

Stavba:

Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica

Miesto:

Piešťany

Dátum:

14. 4. 2021

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Projektant:
Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov
1
2
3

SO 01 Záhradná architektúra
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
SO 03 Vodovodná prípojka
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Cena s DPH [EUR]

166 498,92

199 798,70

88 855,13
73 079,07
4 564,72

106 626,16
87 694,88
5 477,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

1 - SO 01 Záhradná architektúra
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Piešťany

Objednávateľ:
Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AWE ATELIER s.r.o.Pribinova 1724/2,921 01 Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Hulmanová Jana

IČO:
IČ DPH:

14. 4. 2021

Poznámka:

88 855,13

Cena bez DPH

DPH

Základ dane
0,00
88 855,13

základná
znížená

Cena s DPH

v

Projektant

Dátum a podpis:

EUR

Výška dane
0,00
17 771,03

106 626,16

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

1 - SO 01 Záhradná architektúra
Miesto:

Objednávateľ:

Piešťany

Dátum:

Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

14. 4. 2021
AWE ATELIER
s.r.o.Pribinova
1724/2,921 01
Piešťany
Hulmanová Jana
Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88 855,13

HSV - Práce a dodávky HSV

88 855,13

1 - Záhradná architektúra

88 855,13
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ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

1 - SO 01 Záhradná architektúra
Miesto:

Piešťany

Objednávateľ:

Dátum:

Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Projektant:

Zhotoviteľ:
PČ Typ

14. 4. 2021

Spracovateľ:
Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu

1

D

HSV

D

1

K 1

AWE ATELIER
s.r.o.Pribinova
1724/2,921 01
Piešťany
Hulmanová Jana
Cena celkom [EUR]

88 855,130
Práce a dodávky HSV

88 855,130

Záhradná architektúra

88 855,130

Záhradná architektúra - viď príloha položkový rozpočet
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kpl

1,000

88 855,130

88 855,130

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

2 - SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Piešťany

Objednávateľ:
Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Stanislav Chmelo-SDI,Hviezdoslavova43,Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Stanislav Chmelo, Hulmanová Jana

IČO:
IČ DPH:

14. 4. 2021

Poznámka:

73 079,07

Cena bez DPH
DPH

Základ dane
0,00
73 079,07
0,00
0,00
0,00

základná
znížená
zákl. prenesená
zníž. prenesená
nulová

Cena s DPH

v

Projektant

Dátum a podpis:

EUR

Výška dane
0,00
14 615,81
0,00
0,00
0,00

87 694,88

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
0,00%

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

2 - SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
Miesto:

Objednávateľ:

Piešťany

Dátum:

Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

14. 4. 2021
Ing.Stanislav
ChmeloSDI,Hviezdoslavov
a43,Piešťany
Ing.Stanislav
Chmelo,
Hulmanová Jana
Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

73 079,07
68 049,56

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
4 - Vodorovné konštrukcie
5 - Komunikácie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
9-1 - Dočasné dopravné značenie
9-2 - Dočasné dopravné značenie
99 - Presun hmôt HSV

12 265,21
161,80
867,24
2 131,59
40 819,03
8 365,24
720,79
778,12
1 940,55

PSV - Práce a dodávky PSV

729,51

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

729,51

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 300,00

VRN06 - Zariadenie staveniska
VRN15 - Rezerva

2 236,00
2 064,00
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ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

2 - SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
Miesto:

Piešťany

Objednávateľ:

Dátum:

Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Ing.Stanislav
ChmeloSDI,Hviezdoslavov
a43,Piešťany
Ing.Stanislav
Chmelo,
Hulmanová Jana

Projektant:

Zhotoviteľ:

PČ Typ

14. 4. 2021

Spracovateľ:

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

73 079,065
68 049,555

Náklady z rozpočtu
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D

1

1

K 113107132

2

K 121101112

3

K 122201402

4

K 122201409

5

K 122202201

6

K 122202209

7

K 162201102

8

K 167101102

9

K 171201101r

10

K 171201202

11

K 171203111

12

K 181101101

13

K 181101102

14

K 181301112
D

2

15

K 211571111

16
17

K 211971110r
K 212752125
D

3

18

K 338171122

19

M 553510022200
D

20
21

4

K 457971111
M 6936651300
D

5

Cena celkom [EUR]

Zemné práce

12 265,207

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t
Odstránenie ornice v hr. 30cm s premiestn. na
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do
1000 m3
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do
1000 m3
Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na
suchu v hornine 3
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v
hornine 3 do 100 m3 - Výkopové práce po úroveň
pláne
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty.
Príplatok za lepivosť horniny 3
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť
nad 20 do 50m - na a z dočasnej skládky
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad
100 do 1000 m3 - ornica
Násypové práce zo zeminy na vyrovnanie terénnych
nerovností
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v
rovine alebo na svahu do 1:5
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia
2,0m od okraja
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením
po výkopových prácach
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do
150 mm

m2

155,450

34,354

5 340,329

m3

285,800

0,944

269,795

m3

385,400

1,889

728,021

m3

115,620

0,550

63,591

m3

99,600

5,597

557,461

m3

29,880

1,028

30,717

m3

770,800

1,586

1 222,489

m3

285,800

1,886

539,019

m3

219,390

7,965

1 747,441

m3

385,400

0,659

253,979

m3

51,610

11,692

603,424

m2

762,700

0,230

175,421

M2

892,710

0,415

370,475

m2

762,700

0,476

363,045

m3

0,127

22,589

2,869

m
m

16,770
16,770

1,640
7,837

27,503
131,426

Zakladanie

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu
štrkodrvou fr. 32/63mm
Obalenie drenážnych rúrok fóliou GeoSac
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100

161,798

Zvislé a kompletné konštrukcie

867,240

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového so
zabetónovaním do vopred vykopaných dier
Stĺpik plotový

ks

40,000

11,253

450,120

ks

40,000

10,428

417,120

m2

781,870

1,376

m2

1 034,024

1,021

Vodorovné konštrukcie

2 131,592

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom - na zhutnenú
zemnú pláň
Geotextília netkaná polypropylénová PP 300

Komunikácie

1 075,853
1 055,739

40 819,025

22

K 564752112

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.
0-32 STN 736126 SD kamenivo GC STN EN 13285
vrátane rozš. podkladu s rozprestretím a zhut. hr. 150 170mm priem. hr. 160 mm - trasa A + B =
192,82+589,05=781,87m2 + 110,84+0,506=893,216m2

23

K 564952111

Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK
STN 736126 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení
hr. 150 mm - Doporučená zrnitosť - zmes fr.8-16mm
70%, 0-4 30%. Povrch bude prehodený fr. 0-4mm
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m2

893,216

9,175

8 195,257

m2

781,870

10,976

8 581,805

PČ Typ

Kód

24

K 567123113

25

K 573211112

26

K 577144131

27

K 184921116

28

K 589100011r

29

K 589100012r

30

K 589100013r
D

9

31

K 916561112

32

M 5922902940

33

K 919731114

34

K 919735123

35

K 979084216

36

K 979084219

37

K 979087213

38

K 979089612
D

9-1

39

K 9- DZ

40
41
42

K 914811111
M 4045795415
K 966811112

43

K 914001111r

44

M 4044780470.1

45

M 40447879701

46
47

M 4044780470
M 4044791663r

48

K 966006211r

49

K 915912211

50

M 4044799474r

51

K 966822211
D

9-2

52

K 9- DZ11

53

K 914001111r

54
55
56
57

M
M
K
M

58

K 966006211r

59
60
61
62

K
M
K
K
D

69

40447916610r
40448000181
915911111
4044799405

966631111r
404490008900
966811112
966821111

99

K 998222011.S
D

PSV

Popis

MJ

Podklad z kameniva spevneného cementom , CBGM C
5/6, STN 14227-1 hr. 120 mm
Postrek asfaltový spojovací PS C50B4 v množstve
0,7kg/m2 STN 736129
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O, II, CA 50/70
STN EN 13108-1 po zhutnení hr. 50 mm
Drevoštiepka / drvená kôra ( hr. Vrstvy 7 cm )
pryžová monolitická štiepka (napríklad Softnyx / Onyx
wood (odtieň EarthBrown) alebo ekvivalnet v rovnakej
alebo vyššej kvalite)
Gumenná EPDM dopadová plocha (vrátane
podkladových vrstiev)
Piesková dopadová plocha (vrátane podkladových
vrstiev)

Množstvo

J.cena [EUR]

m2

91,580

10,728

982,470

m2

91,580

0,803

73,539

m2

91,580

13,444

1 231,202

m3

73,230

13,200

966,636

m2

94,100

135,156

12 718,180

m2

65,340

118,435

7 738,543

m2

39,850

8,316

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou
oporou
Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti
komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu
hĺbky nad 100 do 150 mm
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km
nad 5 km - odvoznú vzdialenosť určí dodavateľ vo
svojej ponuke
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb ,
ostatné, kamenivo ťažené, drvené, .........

m

294,260

5,566

1 637,851

ks

298,000

2,910

867,180

m

6,700

8,198

54,927

m

6,700

15,953

106,885

t

77,852

21,923

1 706,749

t

155,450

0,960

149,232

t

77,852

21,401

1 666,111

t

77,725

28,000

2 176,300

720,788
kpl

1,000

260,000

260,000

ks
ks
ks

18,000
9,000
18,000

0,202
0,000
0,090

3,636
0,000
1,620

ks

22,000

18,423

405,306

ks

4,000

0,000

0,000

ks

1,000

0,000

0,000

ks
ks

2,000
4,000

0,000
0,000

0,000
0,000

ks

22,000

2,200

48,400

ks

2,000

0,632

1,264

ks

2,000

0,000

0,000

ks

2,000

0,281

Dočasné dopravné značenie

Realizácia dočasného dopravného značenia - nákup,
doba realizácie 3 mesiace
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt - podľa jednotlivých
etáp realizácie
DDZ - zvislé zákazové "B" - B1 -3x
DDZ - E12-3x - Dodatková tabuľa zvislá
Montáž dočasnej dopravnej zábrany
DDZ - Z2a „Zábrana na označenie uzávierky “,
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo
stľpov, stľpikov alebo konzol, -0,00400t- podľa
jednotlivých etáp realizácie
Osadenie podstavcov
Podstavec
Demontáž podstavca
Demontáž dočasnej dopravnej zábrany

331,393

8 365,235

Dočasné dopravné značenie

Prenájom dočasného dopravného značenia - prenájom,
doba realizácie 2 týždne
Montáž podstavca dočasnej dopravnej značky
Podstavec
Demontáž podstavca
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt - podľa jednotlivých
etáp realizácie
DDZ - zvislé výstražné A19-2x, A4b-1x, A4c-1x,
pozink.dopr.značka, základný rozmer
DDZ - zvislé príkazové - C6b-1x pozink.dopr.značka,
základný rozmer
DDZ - zvislé upravujúce prednosť P11-1x, P10-1x
DDZ zvislé zákazové "B" - B31a-2x. B39-2x
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo
stľpov, stľpikov alebo konzol, -0,00400t- podľa
jednotlivých etáp realizácie
Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej
Z4
DDZ - Z4a, Z4b - „Smerovacia doska “, obojstranná,
plastová, iné dopravné zariadenia
Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky
základnej Z4

Cena celkom [EUR]

0,562

778,116
kpl

1,000

0,000

0,000

ks

6,000

18,423

110,538

ks
ks
ks
ks

3,000
3,000
3,000
3,000

85,825
55,600
1,897
54,760

257,475
166,800
5,691
164,280

ks

6,000

2,200

13,200

ks
ks
ks
ks

3,000
3,000
3,000
3,000

0,197
18,914
0,090
0,843

0,591
56,742
0,270
2,529

729,806

2,659

Presun hmôt HSV

1 940,554

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z
kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu

Práce a dodávky PSV

t

1 940,554

729,510
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PČ Typ
D

Kód

767

64
65

K 767911130
M 553510022000

66

K 998767201
D
D

67

K 000600011
D

68

VRN

VRN06

VRN15

K 001500001

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Konštrukcie doplnkové kovové

Cena celkom [EUR]

729,510

Montáž oplotenia
Oplotenie - materiál
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

m
m

76,500
76,500

2,274
7,242

173,961
554,013

%

1,707

0,900

1,536

Vedľajšie rozpočtové náklady

4 300,000

Zariadenie staveniska

2 236,000

Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a
sklady,energie a sociálne zariadenie - ,chemické
WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby
zariadenia staveniska)3,25%

kpl

Rezerva pre práce nepredvídateľné 3% - Práce ktoré
neobsahuje výkaz výmer budú fakturované HZS alebo
podľa cenníka Cenekon

kpl

1,000

2 236,000

Rezerva
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2 236,000

2 064,000
1,000

2 064,000

2 064,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

3 - SO 03 Vodovodná prípojka
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Piešťany

Objednávateľ:
Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Peter Lešický

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Lešický

IČO:
IČ DPH:

14. 4. 2021

Poznámka:

4 564,72

Cena bez DPH
DPH

Základ dane
0,00
4 564,72
0,00
0,00
0,00

základná
znížená
zákl. prenesená
zníž. prenesená
nulová

Cena s DPH

v

Projektant

Dátum a podpis:

EUR

Výška dane
0,00
912,94
0,00
0,00
0,00

5 477,66

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
0,00%

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

3 - SO 03 Vodovodná prípojka
Miesto:

Piešťany

Dátum:

14. 4. 2021

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Peter Lešický
Ing. Peter Lešický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu
D1 - Práce a dodávky HSV

4 564,72
4 159,02

1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
8 - Rúrové vedenie

1 701,62
164,23
2 293,18

99 - Presun hmôt HSV
D2 - Práce a dodávky PSV

243,49
162,21

722 - Vnútorný vodovod

162,21
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ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica
Objekt:

3 - SO 03 Vodovodná prípojka
Miesto:

Piešťany

Dátum:

14. 4. 2021

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Peter Lešický
Ing. Peter Lešický

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

4 564,722
4 159,021

Náklady z rozpočtu
D
D1
Práce a dodávky HSV
D

1

1

K 132201201.S

2

K 132201209

3

K 162501102.S

4

K 162501105.S

5

K 171201201

6

K 171209002.S

7

K 174101101

8

K 175101101

9

M 583314430
D

10

4

K 451572111
D

8

11

K 722171213

12

K 722290226

13

K 722290234

Zemné práce

1 701,617

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 bez
naloženia na doprevný prostriedok
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m
Uloženie sypaniny na skládky
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach vykopanou zeminou
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4
bez prehodenia sypaniny
Kamenivo ťažené drobné preddrvené 0-2 UB na obsyp
a zásyp
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4
mm

K 899102111
M 552421510

22

K 893342147

23

K 899104111

24

K 552431100

25

K 311863020

Rebrík vstupný do šachty oceľový 40x40x5 dl 2000 mm

17

K 894403021

18

M 11920951160

19

M 11902561001

D

26

99

K 998276101
D
D

D2

722

27

K 722190402

28

K 722231042

29

M 5518144572

30

K 722231042.1

31

M 5518100280

682,148

m3

11,145

1,017

11,334

m3

31,577

4,101

129,497

m3

221,039

0,409

90,405

m3

31,577

0,734

23,178

t

53,681

11,000

590,491

m3

5,573

3,443

19,188

m3

5,573

2,680

14,936

m3

5,573

25,200

140,440

m3

3,715

44,206

m

32,000

16,330

522,560

m

32,000

1,462

46,784

m

32,000

1,064

34,048

Rúrové vedenie

20

K 894401111
M 11900661001
M 11900161001

18,362

164,225

21

14

m3

37,150

Vodorovné konštrukcie

Potrubie z plastických hmôt HDPE D 32/3,0 mm
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do
DN 50
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do
DN 80
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo
prechodová skruž TBS
Šachtové predĺženie PP DN600/1000 mm
Betónový roznášací prstenec pre poklopy DN625
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno
akéhokoľvek druhu
Šachtové dno PP DN600
Tesnenie pre predĺženie - šachtové dno - betónový
prstenec
Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane
rámov hmotn. nad 50 do 100 kg
Poklop liatinový kanalizačný DN600, B125
Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z
dielcov, pôdorysnej plochy do 2,50 m2 - vodomerná
šachta 1200x900
Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane
rámov hmotn. nad 150 kg
Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600

15
16

Cena celkom [EUR]

164,225

2 293,179

ks

2,000

23,898

47,796

ks
ks

1,000
1,000

104,000
110,000

104,000
110,000

ks

1,000

43,487

43,487

ks

1,000

195,000

195,000

ks

1,000

27,000

27,000

kus

1,000

28,928

28,928

ks

1,000

70,430

70,430

kus

1,000

860,000

860,000

ks

1,000

30,146

30,146

kus

1,000

73,000

73,000

kus

1,000

100,000

100,000

Presun hmôt HSV

243,489

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.,
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t

7,966

30,566

Práce a dodávky PSV

243,489

162,212

Vnútorný vodovod

162,212

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20
Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G
1/2

ks

2,000

7,577

15,154

ks

3,000

1,840

5,520

Armatúry závitové - voda Vypúšťací uzáver voda 1/2"

ks

3,000

4,280

12,840

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G
3/4
Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 1"

ks

3,000

2,280

6,840

ks

2,000

5,150

10,300
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PČ Typ

MJ

Množstvo

32

M 5518104115

Kód

Armatúry závitové - voda Vodomer 3/4"

Popis

ks

1,000

10,160

10,160

33

K 722231043

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1

ks

5,000

2,480

12,400

34
35
36

M 5518100281
M 5518104587
M 5518104447

ks
ks
ks

3,000
1,000
1,000

14,670
10,360
33,500

44,010
10,360
33,500

37

K 998722201.S

Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 1"
Armatúry závitové - voda Spatná klapka voda 1"
Armatúry závitové -filter do potrubia 1"
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky
do 6 m

%

1,611

0,700

1,128
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J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

