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A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Identifikačné údaje
Názov:
RELAXAČNÉ CENTRUM KUBKO
Objekt:
SO 10 PARKOVISKO
Miesto stavby:
Hrabušice - Podlesok
Katastrálne územie: Hrabušice
Druh stavby:
Investor:

Inžinierska

Názov a adresa:

POHODA SERVICES s.r.o.
Spišská Nová Ves

Projektant:

LABUDA – ASI s.r.o. Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice
IČO: 36603970
Ing. Štefan Labuda, autorizovaný stavebný inžinier, Obchodná
52/30 053 15 Hrabušice

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Stavbu predstavuje parkovacia plocha relaxačného centra Kubko o kapacite 24 stojísk, ktorá
bude dopravne dostupná z výjazdu cesty č.: III/3227 v km 8,5. Uvedeným výjazdom bude
stavba napojená na komunikačný systém, respektíve cestnú sieť okresu Spišská Nová Ves. Z
uvedeného počtu stojísk budú 2 stojiská vyhradené pre osoby telesne postihnuté.
3. Prehľad východzích podkladov
1 - polohopisné a výškopisné zameranie územia
2 - ohliadka existujúceho stavu
4. Členenie stavby
Parkovisko predstavuje stavebný objekt SO 10 stavby Relaxačné centrum Kubko.
5. Všeobecné a časové väzby na okolitú aj plánovanú zástavbu
Navrhovaná stavba súvisí s výstavbou relaxačného centra KUBKO.
6. Prehľad správcov a užívateľov
- stavebný pozemok – parcela registra CKN, KÚ Hrabušice č. p.: 1791/23
respektíve iný vzťah investor.

– vlastnícky

-27. Začiatok a ukončenie stavby
Začiatok stavby : 2018
Ukončenie stavby: 2019
8. Charakteristika územia stavby
Územie stavby predstavuje časť územia obce Hrabušice, určenej UPD na výstavbu. Južnú
hranicu stavebného pozemku predstavuje cesta č.: III/3227. V okolí stavby sa nachádzajú
poľnohospodárske pozemky. V západnej časti od stavebného pozemku sa nachádzajú objekty
občianskej vybavenosti. V okolí stavby sa nachádza cestná zeleň. Miesto stavby leží čiastočne
v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/3227 a v ochrannom pásme Národného parku
SLOVENSKÝ RAJ.
9. Údaje o prieskumoch, geologické pomery
Podrobný geologický prieskum nebol vykonaný. Z hľadiska pôdnych pomerov, väčšinu
územia pokrývajú hnedé lesné pôdy kambizeme a rendziny.
10. Prehľad mapových a geodetických podkladov
Pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo použité polohopisné a výškopisné zameranie,
ktoré dodal investor vo výškovom systéme Balt p.v. a súradnicovom systému JTSK. Podrobné
meranie bolo vykonané metódou GPS.
11. Príprava územia na výstavbu
Príprava územia na výstavbu bude realizovaná v rámci hlavnej stavby.
12. Stavebno - technické riešenie stavby
Stavbu predstavuje parkovacia plocha relaxačného centra Kubko o kapacite 24 stojísk, ktorá
bude dopravne dostupná z výjazdu cesty č.: III/3227 v km 8,5. Uvedeným výjazdom bude
uvedená stavba napojená na komunikačný systém, respektíve cestnú sieť okresu Spišská Nová
Ves. Z uvedeného počtu stojísk budú 2 stojiská vyhradené pre osoby telesne postihnuté.
13. Výškové osadenie stavby
Výškové osadenie stavby bude prispôsobené výške nivelety výjazdu a existujúcemu rastlému
terénu.
14. Šírkové usporiadanie
Šírkové usporiadanie priečneho profilu prístupovej účelovej komunikácie predstavuje
dvojpruhová vozovka o šírke jazdných pruhov a = 3,0 m. Šírka kolmých stojísk predstavuje
hodnotu 2,4 m a dĺžka 5,3 m.

. –315. Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky prístupovej komunikácie k jednotlivým stojiskám bola navrhnutá na
triedu malého dopravného zaťaženia VI. , predpokladanú únosnosť podložia, vodný režim
podložia a predpokladaný teplotný režim vozovky a podložia. Jej konštrukcia je zhodná s
vozovkou výjazdu.
Asfalt. betón
AC16 O-II
EN 13108-1
Asfalt. betón
AC22 L-II
EN 13108-1
Spojovací postrek 0.5 kg/m2
Stabilizácia cementom
SC I STN 73 6125
Štrkodrva
ŠD STN 73 6126
Spolu:

40 mm
60 mm
120 mm
250 mm
470 mm

Konštrukcia vozovky stojísk bude nasledovná:
Vegetačné tvárnice
Lôžko hrubý piesok
Štrkodrva
Spolu:

ŠD

STN 73 6126

150 mm
70 mm
250 mm
470 mm

Kvalita a spôsob realizácie všetkých vrstiev bude zodpovedať príslušným normám a
technologickým predpisom. Po odkrytí zemnej pláne bude nutné overiť jej únosnosť
preukázateľnými skúškami a posúdiť, či nie je treba pristúpiť k úprave podložia.
16. Odvodnenie
Odvodnenie povrchu vozovky výjazdu bude predstavovať 2 % priečny a pozdĺžny sklon
vozovky. Následne budú dažďové vody odvedené do vsakovacích pásov podmoku v rastlom
teréne.
17. Dopravné značenie
Navrhované zvislé dopravné značenie je prispôsobené potrebám bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky. Jeho úprava bola navrhnutá v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v súlade s ustanoveniami jeho vykonávacej vyhlášky č.: 9/2009
Z.z. Osadenie zvislého dopravného značenia bude potrebné vykonať podľa zásad pre jeho
umiestňovanie. Dopravné značenie sa navrhuje základnej veľkosti. Kolmé stojiská budú
vyznačené vodorovným dopravným značením.
18. Bezpečnostné zariadenia
Vzhľadom k charakteru stavby sa nenavrhujú.

-419. Úpravy plôch, sadové úpravy.
Jednotlivé svahy násypov a okolie navrhovaného komunikačného systému bude upravené
zatrávnením v rámci sadových úprav hlavnej stavby.
20. Realizácia stavby
Stavba sa bude realizovať obvyklými stavebnými postupmi.
21. Vytýčenie
Vytýčenie stavby sa uskutoční cestou vytyčovacích súradníc.
23. Zemné práce
Zemné práce na stavbe budú pozostávať z odstránenia homóznej vrstvy zeminy 0,15 m. Ďalej
z výkopov potrebných pre úpravu pláne pod budúcim telesom parkovacej plochy. Následne
bude vykonané dorovnanie zemnej pláne na úroveň pred realizáciou podkladovej konštrukcie
vozovky. Zemná pláň musí byť zhutnená tak, aby bola dosiahnutá únosnosť charakterizovaná
modulom deformácie Edef 2 = min. 45 Mpa.
24. Búracie a zemné práce, hospodárenie s odpadmi
Pri prácach súvisiacich s odstránením časti telesa súčasnej vozovky, výkopových prácach
vznikne na stavbe v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov,
odpad skupiny 17 – stavebný odpad z demolácii. Jeho zloženie sa predpokladá nasledovné:
Číslo skupiny:
17 05 04

Názov skupiny ,podskupiny:
zemina a kamenivo iné

Kat. odpadu:
O

Množstvo:
3t

V zmysle §-u 77 odst. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušných ustanovení jeho
vykonávacej vyhlášky č.: 371/2015 Z.z., odpad - zeminu a kamenivo investor materiálovo
zhodnotí pri výstavbe navrhovanej stavby.
25. Bezpečnosť pri práci
Pred započatím prác bude potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri stavebných
prácach bude potrebné dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č.
147/2013 Z.z. Pri prácach bude potrebné dodržať všetky predpisy o práci v blízkosti
elektrických vedení
a predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach
inžinierskych sieti.

-526. Starostlivosť o životné prostredie
Od zhotoviteľa sa vyžaduje, aby minimalizoval negatívne činky stavebnej činnosti na okolie
stavby.
Hrabušice 05/2018

Ing. Štefan Labuda
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Technická správa
1. ROZSAH PROJEKTU
Tento projekt pre ohlásenie stavby je vypracovaný na základe platných noriem a
predpisov a rieši :
- Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RS (vo vlastníctve investora) o istič 3x40A
pre nabíjaciu stanicu a o istič 3x16A pre automatickú závoru parkoviska
- Nabíjaciu stanicu
- Napojenie automatickej závory parkoviska
- zemné práce
1.1

PROJEKTOVÉ PODKLADY

a) Stavebné podklady; situácia v mierke 1:500
b) STN 332000-4-41, STN 332000-3, STN 332312, STN 332000-5-54, STN 332000-6,
332000-4-442, STN 332000-1, STN 332130, STN 342300, STN 33200-7-701,
STN 332000-4-43, STN 332000-4-473, STN 736005 a ďalšie s nimi súvisiace

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Napäťová sústava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí: samočinným odpojením
napájania podľa STN 33 2000-4-41
Ochrana živých častí : krytím a izoláciou podľa STN 332000-4-41
Prostredie: VIĎ. PROTOKOL
Inštalovaný príkon:
2x Pi= 7 kW (nabíjacia stanica) + Pi=1,27kW (aut. závora)
Spotreba el. energie je 1,5 MWh/rok.
Údaje o odbornej kvalifikácii projektanta:
Ing. Rudolf Bukovina - osvedčenie číslo: 009 IKO 1997 EZ P A,B E1

3. TECHNICKÝ POPIS
Bodom napojenia na elektrickú energiu bude existujúci rozvádzača RS vo
vlastníctve investora. Tento rozvádzač bol vybudovaný v rámci samostatného objektu „
odberného elektrického zariadenia“. Tento rozvádzač sa dozbrojí o dva nové ističe.
Jeden istič 3x40A pre nabíjaciu stanicu a druhý istič 3x16A pre automatickú závoru.
Z rozvádzača RS z ističa 3x40A bude pokračovať kábel CYKY-J 4x16 v zemi
v chráničke FXKVR 63 vyznačený fóliou PVC (REZ B-B) do nabíjacej stanice.
Nabíjacia stanica bude pilierová osadená na podstavci (súčasť dodávky stojana).
Pre osadenie nabíjacej stanice sa vybuduje v zemi betónový základ (viď. E01) s rúrou
pre zatiahnutie prívodného kábla. Nabíjacia stanica bude umožňovať nabíjanie dvoch
elektromobilov súčasne. Každý z týchto vývodov bude mať podružné meranie
elektrickej energie. Autorizáciou prístupu bude pomocou RFID kariet.
Z rozvádzača RS z ističa 3x16A bude pokračovať kábel CYKY-J 3x2,5 v zemi
v chráničke FXP25 vyznačený fóliou PVC (REZ A-A) pre napojenie automatickej
závory.
Automatická závora je súčasťou dodávky automatizovaného parkovacieho systému.
Prepojenie jednotlivých prvkov automatickej závory (aut. Závora, detektor vozidiel,
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automatickú pokladňu, vstupný a výstupný terminál ) bude riešené v rámci dodávky
automatickej závory.
Pri súbehu a križovaní s podzemnými vedeniami musia byť dodržané normy STN
736005 a rezy. Technické riešenie a trasa prípojky s umiestnením merania je
znázornená v situácii E01. Schéma zapojenia elektromerového rozvádzača je na
výkrese E02. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť existujúce pozemné
vedenia.

4. ÚDRŽBA
Pred uvedením elektroinštalácie do prevádzky sa o vykonanej odbornej prehliadke
alebo o odbornej skúške vyhotoví písomný dokument (zápisnica, správa). El.
zariadenia umiestnené na miestach verejne prístupných musia byť označené
bezpečnostnou tabuľkou STN EN 61310-1.
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P R O T O K O L č.05-04/2021
O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51
SCHVÁLENÝ ODBORNOU KOMISIOU
ZDÔVODNENIE
Tento protokol bol vypracovaný z dôvodu výstavby nabíjacej stanice.
Komisia rozhodla nasledovne :
Kód

Priestor vonkajší

AA –Teplota vzduchu
AB – Atmosférické podmienky
AC – Nadmorská výška
dážď
AE – Výskyt cudzích pevných telies
AF – Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok
AG – Mechanické namáhanie-nárazy
AH – Mechanické namáhanie-vibrácie
AK – Výskyt rastlín alebo plesní
AL – Výskyt živočíchov
AM – Elektromagnetické elektrostatické, alebo ionizujúce
pôsobenie
AN – Slnečné žiarenie
AP – Seizmická činnosť
AQ – Búrková činnosť
AR – Pohyb vzduchu
AS – Vietor
BA – Schopnosť ľudí
BC – Kontakt osôb s potenciálom zeme
BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva
BE – Povaha spracovávaných a skladovaných látok
CA – Stavebné materiály
CB – Konštrukcia budovy

AA7
AB7
AC1
AE3
AF2
AG2
AH2
AK2
AL2
AM1-1, AM2-, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-2
AN2
AP1
AQ2
AR2
AS2
BA4
BC2
BD1
BE1
CA1
CB1

Poprade 04.2021
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