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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby     :  Bezbariérový vstup a zmena dispozície interiéru DJ 
Miesto stavby    :  Palkovičova 11/A , 821 08 Bratislava 
Objekt    :  Detské jasle Palkovičova 11/A  
Investor    :  MŠ Prešovská 28,821 08 Bratislava,  
Stupeň     :  Projekt pre ohlásenie stavebných úprav 
Projektant                 :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly 
 
VYKONANÉ PRIESKUMY    

Charakter stavby nevyžaduje realizáciu stavebno-technického prieskumu. 
Boli realizované nasledovné činnosti v rámci projektovej prípravy: 
-obhliadka riešeného územia 
-obhliadka a domeranie objektu detských jaslí 
-fotodokumentácia objektu 
 
PODKLADY 
-dielčie časti pôvodnej dokumentácie – VP, spracoval Stavoprojekt Nitra, 
rok1984. 
-prejednanie návrhu riešenia s investorom 
-prejednanie návrhu dispozičného riešenia s Regionálnym úradom VZ 
 
Poznámka: 
Pre spracovateľa PD  nebola k dispozícii ucelená PD z pôvodnej stavby z 
roku1984,nakoľko sa nezachovala.  
 
 
A.RIEŠENIE BEZBARIÉROVÝCH VSTUPOV  
 
Súčasné dva vonkajšie vstupy do objektu detských jaslí sú riešené betónovými 
rampami, resp. rampou a predsadenými schodmi.     
Z požiadavok na riešenie bezbariérových vstupov  do občianskych budov 
v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. MŹP SR vyplýva ,že súčasné prevedemie 
vstupov nevyhovuje požiadavkám pre riešenie bezbariérových vstupov do 
verejných priestorov. 
Novonavrhované riešenie zohľadňuje špecifické požiadavky investora 
a technické požiadavky na riešenie bezbariérových vstupov do verejných 
objektov v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. MŹP SR. 

 



 
STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE  

Jestvujúce konštrukcie vstupov budú vybúrané a budú zhotovené nové 
bezbariérové vstupy. VSTUP 1 je riešený rampou a predsadenými schodmi. 
Ddruhý – VSTUP  2, je riešený iba rampou. Novonavrhované riešenie zohľadňuje 
špecifické požiadavky investora a technické požiadavky na riešenie 
bezbariérových vstupov do verejných objektov v zmysle vyhlášky č.532/2002 
Z.z. MŹP SR. 
Projektový návrh zohľadňuje požiadavky investora na minimálnú údržbu 
a bezpečnú prevádzku nástupných plôch do objektu. 
Nosnú konštrukciu oboch rámp tvorí žb.doska uložená na základových  
betónových múrikoch konštrukcie riešených po celom jej obvode. 
Predmet novej konštrukcie bezbariérového vstupu pozostáva zo  
železobetónovej dosky  nepravidelného pôdorysu , hrúbky 150 mm ,uloženej 
na podkladovom betóne a obvodových múrikoch ,ktoré sú súčasťou 
základov konštrukcie vstupov. 
Finálna povrchová úprava je navrhnutá z tzv.kamenného koberca čo je 
úprava povrchu liatym epoxydovým poterom s plnivom z triedeného 
kameniva frakcie 1,5 – 3 mm. Súčasťou kamenného koberca sú príslušné 
penetračné nátery na báze epoxidových živíc podľa technického predpisu 
výrobcu. 
Bližšie.viď. výkresová časť PD. 
 
Všetky stavebné výrobky budú spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.133/2013 
Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
Pred  začatím stavebných prác je nutné vytýčenie podzemných inžinierskych 

sietí v riešenom území dotknutom stavebnou činnosťou. 

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Výstavba  riešeného objektu nemá žiadny významný  negatívny vplyv na životné 
prostredie. 
Pri výstavbe vzniknú odpady z búracích prác a výkopov. 
Špecifikácia odpadov podľa Vyhlášky č.365/2015 Z,z,,ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov je nasledovná: 
 
Druh                     Názov                                    Kategória               Množstvo 
17 09 04          Zmiešaný odpad zo ST.a DEM.   O        5,5 m3 / 8,25 t 
 
Stavebné odpady neostávajú na území výstavby a budú odvezené na riadené 
skládky odpadov.Jedná sa o odpad z búracích prác. 
Ďalej do úvahy prichádzajú odpady z obalových materiálov používaných 
stavebných hmôt ako sú: obaly z papiera 15 01 01 / O / 0,01 t. 



 
Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresívnym prostredím. 
Ochrana proti prašnosti pri búracích prácach bude realizovaná v letných 
mesiacoch kropením. 
V prípade znečistenia vozoviek zabezpečí zhotoviteľ  stavby ich následné 
čistenie. 
Všetky vozidlá, ktoré sú súčasťou stavebnej činnosti musia mať platné emisné 
kontroly. 
Pred začatím stavebných prác bude realizované odborné ošetrenie stromovej 
zelene v súlade s STN 837010 Ošetrovanie,udržiavanie a ochrana stromovej  
vegetácie. 
Pri stavebných práca budú rešpektované miestne stromy a ich koreňový system 
bude chránený pred mechanickým poškodením trojhranným ohradením z 
drevených palisád do výšky 1500 mm. 
V prípade výkopov v blízkosti koreňových systémov budú výkopy realizované 
ručne.Výkop nebude realizovaný bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri výkope 
nesmú byť porušené korene drevín a kríkov hrubšie ako 3 cm. 
V prípade náhodného neúmyselného poškodenia zelene bude zabezpečené 
odborné ošetrenie dreviny podľa §17 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.,ktorou sa 
vykonáva zákon a STN 83 7010. 
 
Za stavebný odpad v zmysle zák.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zodpovedná producent  
odpadu. 
Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude 
zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s 
organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie, recykláciu a zneškodňovanie 
odpadov. Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v 
zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním  bude predložené 
príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby.   
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných 
zariadení počas výstavby Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia 
Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci.  
Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,  všetky motorové vozidlá sú povinné 
dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných komunikáciach. Na 
stavenisko majú dovolený vstup iba vozidla vo vyhovujúcom technichkom stave. 
V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu 
na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a 
výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej 
premávky. 



Zhotoviteľ stavby je povinný poučiť pracovníkov ako I pracovníkov 
subdodávateľov o zásadách BOZP. 
Pre prácu a pohyb osôb na pracovisku platia všeopbecne platné predpisy BOZ 
pri práci,ktoré múžu byť doplnené špecifickými internými smernicami zhotoviteľa. 
Pri realizácii stavebných prác je nutné dodržiavať  požiadavky a opatrenia 
vyplývajúce z nasledovných predpisov: 
-Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
-Nariadenie vlády SR č.396/2006 z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko 
-Vyhláška č.147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri 
stavebných prácach 
-Zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 
 

Poznámka 
 

Práce je nutné časovo zorganizovať tak, aby stavebné práce boli  
realizované v čase prázdnin, resp. v etapách po jednotlivých vstupoch. Priestor 
treba po dobu stavebných prác ohradiť, aby neprišlo k úrazu zamestnancov.  

Pri zistení nepredvídaných skutočností počas prác, alebo pri 
pochybnostiach pri realizácii, je nutné sa spojiť so zodpovedným projektantom. 
 


