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- Základné informácie o stavbe a stavenisku 

 

Názov stavby:                                  Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince 

Verejný obstarávateľ/Investor: Obecný úrad Veľké Ludince, Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince  

Miesto stavby:                                 kat. územie Veľké Ludince 

Č. parcely:                                        č. parcely: 3746/1-7 

Hl. projektant:                              Modul 75 s.r.o., Ing. arch. Juraj Antal, Jakubovo námestie č.2555/2, 811 09  

      Bratislava 

Východzie podklady :                     Zameranie staveniska v M=1:500, závery z technických jednaní, štúdia 

Objektová skladba:                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Projektová dokumentácia rieši kompletné vybudovanie nového zberného dvora v obci Veľké. Stavba je 

dostupná z prístupových komunikácií  prevažne umiestnená v rovinatom teréne. 

 Súčasťou projektu je vybudovanie prístreškov, prevádzkovej budovy, spevnených plôch, inžinierskych 

sietí, oplotenia a ostatných súčastí stavby. Prístrešky z oceľových profilov a nosníkov, budú slúžiť pre skladovanie 

kontajnerov, parkovanie mechanizmov a pre uskladnenie ostatného vybavenia zberného dvora. Prístrešky budú 

založené na pätkových  základoch. Podlahy budú betónové s oceľovým vystužením, uložené na zhutnenom 

štrkovom lôžku. Zastrešenie týchto prístreškov bude riešené z plechového materiálu. Presvetlenie bude riešené 

svetlíkmi. Stenové opláštenie bude z plechového materiálu. Prístrešky budú rozmerov 8 x 16m a 12 x 16m. Okolo 
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týchto prístreškov budú upravené okapové chodníky zo sypkých materiálov, ohraničené obrubníkmi. 

V prístreškoch bude zavedená elektroinštalácia. 

 Prevádzková budova zberného dvora, bude založená na pásových základoch. Murivo budovy bude 

z pálených tehál hr. 300 mm. Objekt bude mať jednoduchý krov tvorený z drevených pomúrnic,  klieštin  

a krokiev. Zastrešenie bude realizované z plechovej krytiny a podstrešnej fólie, na latách a kontralatách. Strop 

v prízemí bude zo sadrokartónových dosiek, zateplený minerálnou izoláciou. V obvodových múroch budú nové 

plastové výplňové konštrukcie. Podlahy budú tvorené z keramickej dlažby a laminátovej podlahy. Steny budú 

omietnuté a vymaľované. Časť stien bude obložená keramickým obkladom.  Objekt bude vybavený bleskozvodom. 

Okolo objektu budú upravené okapové chodníky zo sypkých materiálov, ohraničené obrubníkmi. V interiéri 

objektu bude vybudovaná nová elektroinštalácia a zdravotechnika so sociálnym vybavením. Odpadové vody budú 

odvádzané do novej žumpy vybudovanej vedľa objektu. 

 Zberný dvor bude vybavený novou vodovodnou prípojkou z plastických rúr, vrátane novej betónovej 

vodomernej šachty, napojenou na existujúci rozvod verejného vodovodu. 

 V areáli bude vybudovaný vonkajší  elektrický silnoprúdový rozvod. Areál bude osvetľovaný šiestimi 

svietidlami, osadenými na stožiarových stĺpoch.  

 Manipulačná plocha zberného dvora, bude vybudovaná ako spevnená betónová plocha z cestného betónu 

z hladeným povrchom, hrúbky 200 mm o celkovej ploche 1465 m2. Plocha bude vystužená pri dolnom a hornom 

okraji oceľovou sieťovinou. Na betónovom povrchu budú narezané dilatačné škáry.  Podklad pod touto plochou 

bude zrealizovaný z násypov zo sypkých materiálov v celkovej hrúbke 200 mm po zhutnení.    

 Celý areál bude ohraničený novým strojovým pletivovým oplotením. V hornej časti plotu budú natiahnuté 

ostnaté drôty. Stĺpiky a vzpery plotu, budú osadené do betónových pätiek. V plote bude osadená brána a vstupné 

vrátka.  

 Realizácia objektov bude prebiehať za pomoci mechanizmov a pracovnej sily, koordinovaná 

stavbyvedúcim stavby, podľa schválenej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, výkazu výmer , zmluvy 

o dielo, platných technických a technologických predpisov a noriem, so zachovaním všetkých predpisov BOZP. 

 

- Harmonogram práce 

 Harmonogram práce tvorí samostatnú prílohu projektového plánu a je spracovaný v grafickej forme. 

 

- Kontrolný a skúšobný plán 

 Kontrolný a skúšobný plán tvorí samostatnú prílohu projektového plánu 

 

V Banskej Štiavnici 28.2.2019                                                     

          ....................................................................... 
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