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Technická  správa 
 
1. Identifikačné údaje stavebného objektu 
 
Názov                   :  Výstavba stojísk pre nádoby na odpad  
Stupeň                  :  Dokumentácia pre  stavebné povolenie.............................DSP                       
Druh stavby          :  Novostavba  
Objednávateľ        : Mesto G I R A L T O V C E 
Zhotoviteľ             :  L+H  KOM s.r.o. , Vihorlatská č.17, 080 01 Prešov 
Dátum                   : Marec 2017 
 
 
2. Všeobecná časť 
2.1. Dôvod výstavby 
           V katastrálnom území mesta Giraltovce  z dôvodu osadenia nádob na odpad  je potrebné vybudovať 
stojiská pre spomínané nádoby. 
Navrhuje sa sedem stojísk pre nádoby na odpad zriadených v jednotlivých častiach mesta Giraltovce / vid výkres 
situácie /. 
Každé stojisko pozostáva z prístrešku pre nádoby, ktorý sa osadí do betónových  základov, ktoré sú z prostého 
betónu B 15 / C12/15 /. 
Pod každý prístrešok na navrhuje spevnená plocha so zámkovej dlažby šírky 2,50m a d=lžky 6,60m. s celkovou 
výmerou 16,50m2  resp. 9,00m2 / prístrešok č.2 a 3 /.  
Konštrukcia spevnenej plochy bude po obvode ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 4-8, uloženými do 
betónového lôžka.  
 
2.2. Podklady 
            Podkladom pre spracovanie dokumentácie pre  stavebné povolenie sú nasledovné dokumenty:   

 
- digitálne spracovaná situácia  v M :1:500 
- katastrálna mapa 

 
3. 1 Funkčné a technické riešenie  
       Prístrešok pre kontajnery radu Modular je vhodný na prestrešenie priestoru na komunálny odpad. 
Prístrešky sú modulárne, je možné vytvoriť súvislú radu až pre 5 kontajnerov. V rámci nášho projektu 
počítame s osadením 5 ks typového prístrešku pre 4 kontajnery TKO (zložený zo štyroch rmodulov-
štvormodulový) a osadením 2 ks typového prístrešku pre 2 kontajnery TKO (zložený z dvoch modulov-
dvojmodulový). 
Konštrukcia prístrešku je oceľová, žiarovo pozinkovaná. Základ tvoria oceľové rúrky O42/3 s úchytmi, na 
ktorých je priskrutkovaný rám s výplňou z ťahokovu. Rám strechy je tvorený oblúkovým jäcklovým 
profilom 20/20/2 a pozdĺžnym profilom. Strešný rám je spojený s nosnými stĺpmi a vyplnený priehľadným 
dutinkovým polykarbonátom. 
 
Prístrešok je určený do rovného, prípadne mierne svažitého terénu. Kotvenie je pomocou oceľových alebo 
chemických kotiev do vopred pripraveného podkladového betónu  / základový pás /. 
V rámci stavebného objektu predpokladáme inštaláciu  7 ks prístreškov. 
 
 
3.2 Výškové vedenie 
       Výškové vedenie spevnených plôch so zámkovej dlažby pod každým prístreškom sleduje jestvujúci terén do 
ktorého sa spevnená  plocha zapustí  betónovými obrubníkmi ABO 4-8, uloženými do betónového lôžka. 
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3.3 Šírkové usporiadanie 
        Navrhovaná spevnená plocha pod prístreškami je dĺžky 6,60m a šírky 2,50m., resp.  dĺžky 3,60m a šírky 
2,50m – prístrešky č.2 a 3. 
 
3.4 Konštrukcia spevnenej plochy 
       Konštrukcia spevnenej plochy pod navrhovanými prístreškami sa navrhuje v nasledovnej skladbe. 
 
Zámková dlažba ....................................................... 60mm 
Lôžko z polosuchého betónu...................................  25mm 
Štrkopiesok ............................................................. 200mm 
Spolu : .................................................................... 285mm 
 
         
 
4. Realizácia stavebného objektu 
4.1 Postup výstavby 
        Je nutné pri realizácii tohto objektu použiť také technologické postupy, ktoré neporušia inžinierske siete.   
V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať 
ochranné pásmo tohto  vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Pred začatím stavebných prác je 
potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí , aby nedošlo pri prácach 
ku vzájomnej kolízií s nimi !!! 
        

 
4.2 Bezpečnosť pri práci 
   Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy 
o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a predpisy o manipulácii sa 
stavebnými strojmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov,  marec 2017                                                                                    Vypracoval : Ing. Ľubomír HRABČAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


