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Súhrnná technická správa 

1. Identifikačné údaje stavby 

Stavba:    Čirč – IBV Farské – I. etapa 
Stupeň:    Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR 
Druh stavby:   Novostavba 
Katastrálne územie: Čirč  
Okres:    Stará Ľubovňa 
Kraj:    Prešovský 
Obstarávateľ:   Obec Čirč 
Zodpovedný projektant : Ing. Soporský Richard, Vihorlatská 15, Prešov 

2. Charakteristika územia 

2.1. Zhodnotenie staveniska 

Predmetná stavba je situovaná v nezastavanej časti obce Čirč, na jej východnom okraji. Lokalita je v sú-
časnosti sprístupnená existujúcou panelovou komunikáciou. Územie je v súčasnosti voľné, nezastavané, na 
pozemku sa nachádza trvalý trávny porast. V blízkosti lokality sa nachádza chránené vtáčie územie Čergov 
a biokoridor regionálneho významu (ÚPN VÚC) . Predmetná lokalita sa nachádza v blízkosti prístupovej cesty 
k významnému pútnickému miestu na Mariánskej hore. 

V blízkosti staveniska sa nachádzajú všetky nadzemné aj podzemné vedenia inžinierskych sietí, ktoré 
sú potrebné pre budúcu IBV. 

2.2. Ochranné pásma sú stanovené nasledovne : 

- cesta III. tr.     20 m na obe strany cesty 
- vodovod a kanalizácia do DN 500  1,5 m od osi na obe strany 
- STL plynovod     1,0 m od osi na obe strany 
- podzemné kábelové vedenie 1kV-110kV 1 m od osi na obe strany 
- vzdušné el vedenie od 1kV-35kV  10 m na obe strany od krajného vodiča 

2.3. Údaje o prieskumoch 

Pre potreby tejto stavby zatiaľ nebol vykonaný inžiniersko - geologický prieskum. 

2.4. Prehľad mapových a geodetických podkladov 

Mapovým podkladom pre spracovanie dokumentácie bolo polohopisné a výškopisné zameranie záuj-
mového územia a katastrálna mapa.  

2.5. Príprava územia pre výstavbu 

Stavba nevyvoláva potrebu demolácií existujúcich objektov. Výstavba nepodmieňuje preložku  existu-
júcich vedení. Zariadenie staveniska a skládka materiálu je navrhnutá v budúcom areáli.  

Prebytočná zemina sa bude v prevažnej miere využívať priamo v mieste stavby na zarovnanie terén-
nych nerovností. Vybúrané hmoty sa budú odvážať na najbližšiu skládku TKO. 

3. Stavebno technické riešenie stavby 

Hlavným účelom tejto stavby je vybudovanie technickej infraštruktúry, ktorá zabezpečí dodávku vody 
do navrhovanej lokality a odkanalizovanie územia.  

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty: 

SO 501-01 – Splašková kanalizácia 
SO 502-01 – Prípojky splaškovej kanalizácie 
SO 511-01 – Dažďová kanalizácia 
SO 512-01 – Prípojky dažďovej kanalizácie 
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SO 521-01 – Vodovod 
SO 522-01 - Vodovodné prípojky 

3.1. Riešenie objektov podľa objektovej skladby 

3.1.1. SO 501-01 – Splašková kanalizácia 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá zabezpečuje odvedenie 
výhradne splaškových odpadových vôd z budúcich rodinných domov do existujúcej splaškovej kanalizácie, 
ktorá je vybudovaná v obci Čirč. 

Existujúci stav 

V časti obce Čirč je vybudovaná splašková kanalizácia, ktorá zabezpečuje odvedenie splaškových odpa-
dových vôd do existujúcej ČOV v obci Čirč, kde dôjde k ich vyčisteniu. Kapacita existujúcej ČOV je 1300 EO 
a umožňuje odvedenie odpadových vôd z navrhovanej IBV. V r. 2015 bolo na splaškovú kanalizáciu napoje-
ných 675 obyvateľov - údaj je prevzatý z Územného plánu obce.  

Navrhovaný stav 

Výškové usporiadanie existujúcej splaškovej kanalizácie, priľahlého terénu a budúcej IBV umožňuje 
gravitačné odvedenie splaškových odpadových vôd z priestoru budúcej IBV kanalizačného systému obce Čirč 

Splašková kanalizácia pozostáva z nasledujúcich stôk: 

Názov stoky dimenzia dĺžka 
Stoka S 300  387,0 m 
Stoka SA 300  73,0 m 
Stoka SB 300 183,0 m 
Stoka SC 300 204,0 m 
Splašková kanalizácia spolu 786,0 m 

Stoka „S“ 

Predmetná stoka zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z priestoru budúcej IBV do exis-
tujúcej splaškovej kanalizácie. Za napojením do existujúcej splaškovej kanalizácie je stoka „S“ vedená v miest-
nej komunikácii, súbežne s ostatnými inžinierskymi vedeniami. Priestorové pomery v tejto časti obce sú po-
merne stiesnené. Stoka „S“ je následne vedená smerom k budúcej IBV, pričom je ukončená na hranici IBV. 
Stoka „S“ je navrhnutá v dĺžke 368,0 m, profil kanalizácie DN 300 je konštantný v celej dĺžke.  

Stoka „SA“  

Stoka „SA“ zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z budúcich rodinných domov situova-
ných pozdĺž miestnej komunikácie „Úsek 1“ do stoky „S“, ktorá je ukončená na hranici IBV.  

Do stoky „SA“ budú postupne zaústené stoky splaškovej kanalizácie z vedľajších ulíc. Stoka „SA“ je na-
vrhnutá v dĺžke 153,0 m, profil kanalizácie DN 300 je konštantný v celej dĺžke.  

Stoka „SB“ 

Táto stoka zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z budúcich rodinných domov situova-
ných pozdĺž miestnej komunikácie „Úsek 2“. Stoka „SB“ je navrhnutá v dĺžke 96,0 m, profil kanalizácie DN 
300.  

Stoka „SC“ 

Predmetná stoka zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z budúcich rodinných domov 
situovaných pozdĺž miestnej komunikácie „Úsek 3“. Stoka „SC“ je navrhnutá v dĺžke 169,0 m, profil kanalizá-
cie DN 300.  

Materiál potrubia a uloženie potrubia 

Na výstavbu splaškovej kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr 
PVC, resp. PP. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300 
mm nad vrchol potrubia. V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. vzdialenosti 50,0 
m sa vybudujú typizované revízne šachty. Po celej dĺžke sa nad potrubie rozprestrie výstražná fólia hnedej 
farby. 
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Výpočet množstva splaškových odpadových vôd 

Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou 
vody. Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného pro-
stredia SR zo dňa 14.11.2006.   

 
Počet rodinných domov   19  
Počet obyvateľov spolu          19 * 4 = 76 obyvateľov  
Potreba vody    135 l/os/deň 

Priemerný denný prietok splaškových vôd 

Qp = Σ(n * q)  = 76 * 135 = 10 260 ld-1 = 0,119 ls-1   

Max. prietok splaškových vôd 

Qh max = Qp * kh max = 0,119 * 5,9 = 0,701 ls-1    

Min. prietok splaškových vôd 

Qh min = Qp * kh min = 0,119 * 0,0 = 0,0 ls-1   

Ročný prietok splaškových vôd 

Qr  = Qp * 365 = 10 260 * 365 = 3 744,90 m3rok-1 

3.1.2. SO 502-01 – Prípojky splaškovej kanalizácie 

Každá nehnuteľnosť bude odkanalizovaná samostatnou kanalizačnou prípojkou. Kanalizačné prípojky 
sú navrhnuté z plastových kanalizačných rúr profilu DN 150. Kanalizačné prípojky budú ukončené v revíznych 
šachtách, ktoré budú umiestnené na pozemku vlastníkov nehnuteľnosti vo vzdialenosti cca 1,0 m za oplote-
ním. Profil revíznych šachiet musí byť min. 400 mm. Celkovo je v tejto etape výstavby navrhnutých 19 ks prí-
pojok splaškovej kanalizácie. 

3.1.3. SO 511-01 – Dažďová kanalizácia 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá dažďová kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie zráž-
kových vôd z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií ako aj z pozemkov budúcich rodinných do-
mov do existujúcej priekopy, ktorá je následne zaústená do pravostranného prítoky vodného toku Soliská.  

V prípade odvedenia zrážkových vôd z pozemkov budúcich rodinných domov, musia byť v rámci vý-
stavby rodinného domu zrealizované dodatočné vodozádržné opatrenia – napr. výstavba akumulačnej ná-
drže, resp. vsakovacieho zariadenia.  

Navrhovaný stav 

Výškové usporiadanie navrhovanej dažďovej kanalizácie, priľahlého terénu ako aj navrhovanej zá-
stavby umožňuje gravitačné odvedenie zrážkových vôd z celej IBV. 

 

Dažďová kanalizácia pozostáva z nasledujúcich stôk: 

Názov stoky dimenzia dĺžka 
Stoka DA 300  232,0 m 
Stoka DB 300 98,0 m 
Stoka DC 400 170,0 m 
Dažďová kanalizácia spolu 500,0 m 
 

Stoka „DA“ 

Stoka „DA“ je kmeňovou stokou dažďovej kanalizácie, ktorá zabezpečuje odvedenie všetkých zrážkových 
vôd z priestoru navrhovanej IBV do existujúcej otvorenej priekopy, ktorou budú zrážkové vody odvedené do 
recipientu – pravostranného prítoku potoka Soliská .  

Od zaústenia do existujúcej priekopy je stoka „DA“ vedená smerom k navrhovanej IBV, kde sa trasa lomí 
a následne je vedená v priestore budúcej miestnej komunikácie „Úsek 1“, súbežne so splaškovou kanalizáciou. 
Do stoky „DA“ budú postupne zaústené kanalizačné stoky z jednotlivých častí IBV. Stoka „DA“ je navrhnutá 
v dĺžke 232,0 m, profil potrubia DN 300.  
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Stoka „DB“ 

Táto stoka zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z budúcich rodinných domov situovaných pozdĺž 
miestnej komunikácie „Úsek 2“. Stoka „DB“ je navrhnutá v dĺžke 98,0 m, profil kanalizácie DN 300.  

Stoka „DC“ 

Predmetná stoka zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z budúcich rodinných domov 
situovaných pozdĺž miestnej komunikácie „Úsek 3“. Stoka „DC“ je navrhnutá v dĺžke 170,0 m, profil kanalizá-
cie DN 300.  

Materiál potrubia a uloženie potrubia 

Na výstavbu dažďovej kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr PVC, 
resp. PP. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300 mm 
nad vrchol potrubia. V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. vzdialenosti 50,0 m sa 
vybudujú typizované revízne šachty. Po celej dĺžke sa nad potrubie rozprestrie výstražná fólia hnedej farby. 

Hydrotechnické výpočty 

Pri výpočte množstva dažďových vôd sme použili tieto základné výpočtové parametre : 
- doba trvania dažďa    15 min.  
- periodicitu dažďa    p = 0,5 
- výdatnosť dažďa    q = 180,24 l/s/ha 

Súčinitele odtoku 

- z komunikácii    ψK = 0,9 
- z rodinných domov   ψRD = 0,4 
- zo zelene    ψZ = 0,15 
- z lúk     ψL = 0,15 

Zastavanosť územia 

- existujúci stav 

V súčasnosti sa v priestoru budúcej IBV nachádzajú lúky.  
- plochy lúk v priestore IBV  SL = 1,8863 ha  

- navrhovaný stav 

Po vybudovaní obytného súboru bude zastavanosť územia nasledovná: 
- plocha komunikácii   SK = 0,2905 ha  
- plocha rodinných domov  SRD = 1,5198 ha 
- plocha zelene    SZ = 0,0760 ha 
Plocha spolu    SC = 1,8863 ha 
 

Výpočet množstva zrážkových vôd 

Qd  = q * ∑(Si*ψi ) 

- existujúci stav 

Qd_Ex = 180,24 * (1,8863*0,15) = 51,00 ls-1  
V súčasnosti sú z priestoru budúcej IBV odvádzané zrážkové vody v množstve 51,00 ls-1 .  
 

- navrhovaný stav – bez realizácie vodozádržných opatrení 

Qd_NS = 180,24 * (0,2905*0,9 + 1,5198*0,4 + 0,0760*0,15) = 158,75 ls-1   
 
Po ukončení výstavby by bez realizácie vodozádržných opatrení boli z priestoru budúcej IBV odvádzané 

zrážkové vody v množstve 158,75 ls-1 . Nárast množstva odvádzaných zrážkových vôd je výrazný a bez realizá-
cie dodatočných technických opatrení (vodozádržných opatrení) nie je možné uvedené množstvo zrážkových 
vôd odviesť do recipientu.  
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Vodozádržné opatrenia 

Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z priestoru navrhovaného 
obytného súboru je potrebné vybudovať vodozádržné opatrenia, ktoré počas prívalových dažďov zabezpečia 
zachytenie a akumuláciu časti zrážkových vôd z povrchového odtoku a ich postupné vypúšťanie do dažďovej 
kanalizácie.  

Zdržanie odtoku z priestoru navrhovanej IBV bude zabezpečené pomocou retenčných nádrží, ktoré 
budú vybudované v rámci výstavby jednotlivých rodinných domov. Retenčné nádrže budú vybudované ako 
prefabrikované nádrže, ktoré sa uložia na podkladnú betónovú dosku. Retenčné nádrže pre jednotlivé RD 
musia byť vybudované s objemom cca 5,0 m3. Retenčné nádrže budú v spodnej časti na odtoku vybavené 
regulátorom prietoku, ktorý zabezpečí, aby odtok dažďových vôd z jednej nehnuteľnosti nepresiahol hod-
notu 1,5 ls-1 . Retenčné nádrže budú vybavené havarijným prepadom, ktorý bude osadený nad max. prevádz-
kovou hladinou. Potrubie havarijného prepadu bude zaústené do domovej revíznej šachty.  

V rámci tejto stavby bude vybudovaných celkom 19 ks retenčných nádrží s celkovým akumulačným 
objemom 95,0 m3. Objem retenčných nádrží je možné zvýšiť o akumulačnú časť. Akumulovanú vodu bude 
možné využívať na zalievanie zelene, resp. ako úžitkovú vodu.  

Výpočet množstva zrážkových vôd - navrhovaný stav – po realizácii vodozádržných opatrení 

Qd_NS_def = 180,24 * (0,2905*0,9 + 0,0760*0,15) + 19*1,5 = 77,68 ls-1   
 
Po realizácii vodozádržných opatrení budú z navrhovanej IBV odvádzané zrážkové vody v množstve 

77,68 ls-1 . Uvedené množstvo zrážkových vôd zodpovedá koeficientu odtoku cca ψ = 0,25.  

Výpočet potrebného akumulačného objemu retenčných nádrží 

Pri návrhu veľkosti retenčnej nádrže sme vychádzali z nasledujúcich predpokladov.  
 
Periodicita dažďa   p = 0,5 
Výdatnosť dažďa    q = 180,24 l/s/ha 
Plocha celého areálu  S = 1,8863 ha 
Max. odtok z IBV   Qodtok = 77,68 ls-1  (zodpovedá súčiniteľu odtoku cca 0,25) 

 

Veľkosť retenčnej nádrže v závislosti od trvania dažďa  

Doba trvania dažďa (min): 5 10 15 20 30 60 90 120 
Intenzita dažďa (l/s/ha):  316,5 229,7 180,2 148,3 109,5 61,4 42,6 32,7 
Potrebný objem nádrže (m3 ): 60,3 74,8 73,0 63,5 33,8 0,0 0,0 0,0 
 
Z uvedených výpočtov vyplýva, že najnepriaznivejší stav nastáva pri daždi v trvaní 10 minút, kedy je 

potrebný akumulačný objem cca 74,8 m3. Pre navrhovanú IBV je potrebné vybudovať retenčné nádrže s mi-
nimálnym akumulačným objemom 90,0 m3  .  

Upozornenie 

V prípade vyhovujúcich hydrogeologických pomerov v priestore IBV bude možné vypúšťať čisté zráž-
kové vody zo striech objektov do horninového prostredia pomocou vsakovacích zariadení.  

3.1.4. SO 512-01 – Prípojky dažďovej kanalizácie 

V rámci tohto stavebného objektu sú navrhnuté kanalizačné prípojky dažďovej kanalizácie, ktoré za-
bezpečia odvedenie zrážkových vôd z navrhovaných komunikácií a z priestoru budúcich rodinných domov.  

Odvodnenie komunikácií bude zabezpečené pomocou uličných vpustov. Uličné vpusty sú navrhnuté 
v rámci PD spevnených plôch a sú vo vyhotovení s kalovým priestorom a košom na zachytávanie plávajúcich 
nečistôt. 

Odvedenie zrážkových vôd z rodinných domov bude zabezpečené pomocou domových prípojok daž-
ďovej kanalizácie. Každá nehnuteľnosť bude odkanalizovaná samostatnou kanalizačnou prípojkou. Kanali-
začné prípojky sú navrhnuté z plastových kanalizačných rúr profilu DN 150. Kanalizačné prípojky budú ukon-
čené v revíznych šachtách, ktoré budú umiestnené na pozemku vlastníkov nehnuteľnosti vo vzdialenosti cca 
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1,0 m za oplotením. Profil revíznych šachiet musí byť min. 400 mm. Celkovo je v tejto etape výstavby navrh-
nutých 19 ks prípojok dažďovej kanalizácie. 

3.1.5. SO 521-01 – Vodovod 

Dodávka vody pre obec Čirč je zabezpečená z verejného vodovodu. V obci je vybudovaný vodojem 
s objemom 2x150 m3  , kóta dna je 557,10 m.n.m. Prevádzkový tlak v mieste napojenia na obecný vodovod 
sa pohybuje v rozmedzí 0,3 – 0,38 MPa. Nadmorská výška v bode napojenia je 519,10 m.n.m.  

Výškové pomery v priestore IBV 

Územie v mieste IBV je mierne svahovité, nadmorská výška v priestore staveniska sa pohybuje v roz-
medzí : 

- spodná úroveň IBV  cca 560,0 m n.m.  
- horná úroveň IBV  cca 572,0 m n.m.  

 
Uvedené tlakové pomery vo vodovodnej sieti sú nevyhovujúce a bez realizácie dodatočných technic-

kých opatrení na zvýšenie tlaku  - výstavby automatickej tlakovej stanice (ATS) nie je možné zabezpečiť do-
dávku vody do priestoru  navrhovanej IBV.  

Navrhovaný stav 

Zásobovanie navrhovanej IBV pitnou a požiarnou vodou bude zabezpečené napojením na existujúci 
verejný vodovod DN 100, ktorý je vybudovaný v blízkosti IBV.  

 

Vodovodná sieť pozostáva z nasledujúcich vetiev: 

Názov vetvy dimenzia dĺžka 
Vetva V 100  387,0 m 
Vetva V1 100  107,0 m 
Vetva VA 100  159,0 m 
Vetva VB 100 138,0 m 
Vetva VC 100 177,0 m 
Vodovod spolu  849,0 m 
 

Vetva „V“ 

Vetva „V“ zabezpečuje dodávku vody z existujúceho verejného vodovodu do AT stanice. Za napojením 
na existujúci rozvod vody je vetva „V“ vedená v miestnej komunikácii súbežne s ostávajúcimi inžinierskymi 
sieťami a ukončená je pred AT stanicou, kde sa napája na strojnotechnologickú časť AT stanice. Vetva „V“ je 
navrhnutá v dĺžke 387,0 m, profil potrubia D110 je konštantný v celej dĺžke.  

Vetva „V1“ 

Uvedená vetva zabezpečuje dodávku vody z AT stanice po hranicu IBV. Za napojením na strojnotech-
nologickú časť je vetva „V1“ vedená v priestore navrhovanej komunikácie a ukončená je na hranici IBV. Vetva 
„V1“ je navrhnutá v dĺžke 107,0 m, profil potrubia D110.  

Vetva „VA“ 

Predmetná vetva zabezpečuje dodávku vody do rodinných domov, ktoré sú situované pozdĺž komuni-
kácie „Úsek 1“. Za napojením na vetvu „V1“ je rozvod vody vedený v priestore navrhovanej komunikácie sú-
bežne s navrhovanou splaškovou kanalizáciou a STL plynovodom.  

Vetva „VA“ je navrhnutá v dĺžke 159,0 m, profil potrubia D110.  

Vetva „VB“ 

Vetva „VB“ zabezpečuje dodávku vody pre budúce rodinné domy, ktoré sú situované pozdĺž miestnej 
komunikácie „Úsek 2“. Vetva „VB“ je navrhnutá v dĺžke 138,0 m, profil potrubia D110. 

Vetva „VC“ 

Táto vetva zabezpečuje dodávku vody pre budúce rodinné domy, ktoré sú situované pozdĺž miestnej 
komunikácie „Úsek 3“. Vetva „VC“ je navrhnutá v dĺžke 177,0 m, profil potrubia D110. 
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Automatická tlaková stanica 

Automatická tlaková stanica je situovaná v oplotenom areáli, ktorý sa bude nachádzať v blízkosti navr-
hovanej komunikácie. Vstup do areálu bude umožnený pomocou vstupnej brány.  

Strojnotechnologická časť AT stanice bude osadená v čiastočne zapustenej prefabrikovanej nádrži, 
ktorá bude vybudovaná v blízkosti navrhovanej komunikácie. Svetlá výška AT stanice je min., 2 000 mm. AT 
stanica bude osadená na podkladovej doske, ktorá sa vybuduje na zhutnenej vrstve štrkopiesku. Vstup do 
nádrže bude pomocou uzamýkateľného poklopu.  

Na podlahe AT stanice je navrhnutá havarijná jímka, v ktorej bude osadené kalové čerpadlo ovládané 
pomocou plavákového spínača. Kalové čerpadlo umožní odčerpávať prípadnú priesakovú vodu z priestoru AT 
stanice. AT stanica bude vybavená osvetlením a zásuvkou.  

V AT stanici bude osadená kompaktná automatická tlaková stanica. Jednotlivé zariadenia ATS budú 
osadené na ráme, ktorý je potrebné pevne ukotviť do podlahy. Pred napojením ATS na rozvody vody sú osa-
dené gumené kompenzátory. Prevádzku AT stanice bude zabezpečovať riadiaca jednotka, pričom čerpadlá 
budú vo vyhotovení s frekvenčným meničom.  

 
Pri návrhu AT stanice sme vychádzali z nasledujúcich predpokladov: 
Osadenie AT stanice – dno   cca 541,0 m.n.m 
Najvyšší bod terénu   cca 572,0 m.n.m 
Min. tlak pred AT stanicou  0,10 MPa 
Max. tlak pred AT stanicou  0,14 MPa 
Požadovaný tlak za AT stanicou  0,8 MPa 
 

Materiál potrubia 

Na výstavbu vodovodu bude použité potrubie z HD-PE rúr profilu D110. Potrubie sa uloží do piesko-
vého lôžka hrúbky min. 15 cm a obsype sa pieskom do výšky min. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po 
celej dĺžke sa nad potrubie upevní vyhľadávací vodič a rozprestrie sa výstražná fólia modrej farby.  

Výpočet potreby vody 

Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného pro-
stredia SR zo dňa 14.11.2006.  

Počet rodinných domov    19  
Počet obyvateľov spolu           19 * 4 = 76 obyvateľov 
 
Potreba vody     135 l/os/deň 

Priemerná denná potreba vody 

Qp = Σ(n * q)  = 76 * 135 = 10 260 ld-1 = 0,119 ls-1   

Max. denná potreba vody 

Qd = Qp * kd = 0,119 * 1,6 = 0,190 ls-1    

Max. hodinová potreba vody 

Qh = Qd * kh = 0,190 * 1,8 = 0,342 ls-1   

Ročná potreba vody 

Qr  = Qp * 365 = 10 260 * 365 = 3 744,90 m3rok-1 

3.1.6. SO 522-01 - Vodovodné prípojky 

V rámci tohto stavebného objektu sa vybudujú vodovodné prípojky, ktoré zabezpečia dodávku vody 
pre budúce rodinné domy. Každá nehnuteľnosť bude zásobovaná samostatnou vodovodnou prípojkou, ktorá 
bude ukončená vo vodomernej šachte. Vodomerná šachta bude situovaná na pozemku budúcich investorov 
vo vzdialenosti max. 1,0 m za majetkovou hranicou. Vodovodné prípojky budú vybudované z HD-PE rúr pro-
filu D32. Celkovo sa vybuduje 19 ks vodovodných prípojok. 
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4. Podmienky prípravy územia, bilancia zemných prác 

Podstatná časť zemných prác je spojená s realizáciou objektu SO 501, SO 511 a SO 521. Prevládajúcimi 
zemnými prácami na stavbe sú výkopové a zásypové práce.  

Bilancia zemných prác spolu 

Výkop :         5 011,0 m3  
Prebytok zeminy – vyrovnanie nerovností v mieste stavby:  1 675,0 m3 

4.1. Úpravy plôch, sadové úpravy 

Po ukončení stavebných prác sa všetky plochy dotknuté výstavbou sa uvedú do pôvodného stavu.  sa 
plocha zariadenia staveniska uvedie do pôvodnému stavu.  

5. Hospodárenie s odpadmi 

Stavba nemá výrobný charakter, preto nie je  možné uvažovať s akoukoľvek manipuláciou s mate-
riálmi, skladovaním surovín, materiálov, výrobkov a odpadov.  

Počas výstavby za manipuláciu so stavebnými materiálmi, skladovaním surovín, materiálov, výrobkov 
a odpadov v plnej miere bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý vypracuje a schváli príslušné dokumenty. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim konta-
mináciám životného prostredia. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. 
o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prá-
cami a prácami na stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.365/2015 
Z.z. Ministerstva životného prostredia SR) do kategórie O (ostatné) a do kategórie N (nebezpečné).  

5.1. Zoznam odpadov z výstavby 

Názov Zatriedenie Druh Množstvo Zneškodnenie 

Výkopová zemina 17-05-06 O 5 011,0 m3 D 1 

Spracovanie odpadov vznikajúcich počas výstavby 

Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 
Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, vznikne počas výkopových prác, sa použije 

na spätný zásyp. Prebytok zeminy v množstve 1 675,0 m3 sa použije na zarovnanie terénnych nerovností 
v mieste stavby, resp. v katastri obce Čirč. 

6. Podmieňujúce podklady 

Stavba neobmedzuje existujúce prevádzky, stavba nevyvoláva podmieňujúce a súvisiace investície. 
Vzhľadom na skutočnosť, že výstavba vodovodu je situovaná v celej dĺžke v ochrannom pásme cesty III/3446 
bude doprava organizovaná pomocou dočasného dopravného značenia. Po realizácii stavby sa dočasné do-
pravné značenie odstráni. Počas stavebných  prác musia byť zabezpečené vstupy na okolité pozemky. 

7. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Priestorová po-
loha inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne.  

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia 
stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ   oboznámiť pracov-
níka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
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Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť 
riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pra-
videlnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť 

umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 
Počas výstavby je potrebné, aby zo strany jednotlivých účastníkov výstavby boli dodržiavané všetky 

predpisy týkajúce bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počnúc prípravnými prácami a končiac vyprataním 
stavby a likvidáciou zariadenia staveniska. Zvýšenú pozornosť na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci je potrebné venovať pri situáciách ak v priebehu výstavby dôjde ku kumulácii väčšieho počtu pra-
covníkov na jednom mieste. V takýchto prípadoch by mohlo dôjsť k vzájomnému ohrozeniu pracovníkom 
v dôsledku vykonávania rôznych činnosti na jednom mieste. V týchto prípadoch je potrebné aby došlo k vzá-
jomnému oboznámeniu o možných ohrozeniach vyplývajúcich z jednotlivých pracovných činnosti medzi 
účastníkmi výstavby. Tak isto je potrebné prihliadať a rešpektovať navrhované opatrenia zo strany koordiná-
tora bezpečnosti práce. 

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do ob-
naženia živých častí, ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elektrické zariadenia sú vysokého 
a nízkeho napätia. Montážne práce smie vykonávať len oprávnená organizácia podľa vyhl. 508/2009 – mini-
málna odborná spôsobilosť podľa §21 - elektrotechnik. Obsluhovať ako aj pracovať na častiach el. zariadení 
bez napätia môže osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 – elektrotechnik, resp. pod dozorom  §22 – 
samostatný elektrotechnik. Jednoduché el. zariadenia NN môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na 
ich častiach pracovníci poučení § 20 vyhl. 508/2009. Práce pri zapojovaní káblov prevádzať v beznapäťovom 
stave na odborne zaistenom pracovisku! Ochrana pred úrazom el. prúdom sa vykoná v zmysle vyššie uvede-
ných podmienok. 

8. Organizácia výstavby 

8.1. Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky 

Výstavba kanalizácie a vodovodného systému nevyžaduje rozdelenie na etapy. V závere výstavby sa 
vykoná úprava terénu v mieste zariadenia staveniska do pôvodného stavu. Narušené úseky komunikácie 
a zelene je potrebné uviesť do pôvodného stavu.  

8.2. Údaje o dodávateľskom systéme 

Dodávateľ stavby :  na základe výberového konania 
Dodávateľ technologickej časti : na základe výberového konania 
Investor :    Obec Čirč 

8.3. Zásady riešenia zariadenia staveniska 

Zariadenie staveniska bude situované v priestore budúcej IBV. Uvažovaná plocha je mierne svahovitá. 
Na tejto ploche budú skládky materiálu, prevádzkové a sociálne priestory. Celá plocha zariadenia staveniska 
je odvodnená do okolitého terénu. Prístup na stavenisko je umožnený z miestnej komunikácie.  

8.4. Časový postup výstavby 

Celková doba výstavby sa uvažuje 12 mesiacov 
Zahájenie výstavby :  09. 2020 
Ukončenie výstavby : 09. 2021 
 
 

 
 

 

Prešov, júl 2019       Vypracoval :  Ing. Richard Soporský 
 

 


