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Zlepšenie vzhľadu obce-tvorba pešej zóny v obci Ľubeľa
k.ú. Ľubeľa, KN-C 383/1, 639/2, okr. Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Revitalizácia priestoru
Obec Ľubeľa, Ľubeľa 346, 032 14 Ľubeľa
Ľubeľa
KN-C 383/1, 639/2

I N V E S T O R A :/ stavebníka /
Názov investora
: Obec Ľubeľa, Ľubeľa 346, 032 14 Ľubeľa
Sídlo investora
: Ľubeľa
Prevádzkovateľ/užívateľ/ : Obec Ľubeľa

Účel výstavby
Premetom projektovej dokumentácie je návrh revitalizácie uličky s vytvorením pešej zóny
spájajúcej hornú a dolnú ulicu v obci Ľubeľa. Predmetná stavba sa nachádza v obci Ľubeľa na parcele
383/1, 639/2. Jedná sa o vybudovanie spevnenej plochy v šírke 4,72 m z betónovej dlažby
s napojením na existujúce asfaltové komunikácie. Spevnené plochy sú navrhnuté ako vertikálna
komunikácia v polovičnom profile ako schodisko a v druhej polovici ako rampa, oddelená
vegetačným pásom so zabudovaným oceľovým zábradlím.

Údaje o pozemku
Ide o objekty, ktoré sa nachádzajú v obci Ľubeľa na parcele 383/1, 639/2.

Architektonické a výtvarné a funkčné riešenie
Z architektonického a výtvarného hľadiska sú navrhnuté objekty spevnené plochy a oceľové
zábradlie tvarovo a hmotovo navrhnutá tak, aby zapadla do existujúceho prostredia a svojim
vzhľadom nerušila okolité prostredie.
Stavba bude realizovaná tak aby sa nové konštrukcie plynulo napojili na existujúcu
komunikáciu.
Farebné odtiene povrchových úprav budú špecifikované na základe zvolených stavebných
materiálov tak aby boli identické s farebnou úpravou jestvujúcich okolitých objektov.
Z funkčného hľadiska objekt nie je rozdelený.
Dažďové vody budú zvedené do podložia.

Požiadavky na materiály
Všetky konštrukcie a stavebné práce sú navrhované z bežne dostupných stavebných
materiálov.

Postup výstavby
Počas výstavby sa nesmie pripustiť prejazd ťažkých mechanizmov cez nedokončený okraj
vjazdu v mieste ukončenia pracovnej etapy.
Nadväznosť jednotlivých pracovných etáp :
-

vytýčenie diela ( autorizovanou osobou)
odstránenie ornice, náletových kríkov a stromov, odstránenie spevnenej plochy
zhotovenie podsypu z lomového kameňa
zhotovenie línie palisád okrajov a palisád schodiska
zhotovenie línie parkových obrubníkov
zhotovenie predpísaných vrstiev spevnenej plochy v sklone
osadenie oceľového zábradlia
dosypanie zeminy so zhutnením a následné zatrávnenie

Spôsob likvidácie odpadových látok
Kategorizácia odpadu (z výstavby)
Pri výstavbe (asanácii) je predpoklad vzniku odpadov ostatných – O (v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov)
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch,
smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečený ich odvoz na riadenú skládku resp. vhodné
zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej
organizácie. Využitie recyklovateľných odpadov bude zabezpečené prostredníctvom
kompetentnej organizácie.
Skladovanie a likvidácia všetkých druhov odpadov musí byť zabezpečená v zmysle
platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Likvidácia odpadov musí byť zabezpečená
stavebníkom alebo dohodnutou firmou, ktorá má všetky povolenia a oprávnenia na
zabezpečenie prepravy, skladovania príp. likvidácie odpadu na vhodnom zariadení.
Pri nedodržaní platných legislatívnych predpisov môže orgán štátnej správy uložiť
zhotoviteľovi alebo prevádzkovateľovi stavby pokutu.

Všeobecné technické požiadavky
Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Do objektov navrhnutých touto dokumentáciou je možné zabudovať výlučne
materiál s príslušným atestom a zeminu schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom na základe vykonania patričných rozborov na základe ktorých sa stanový technológia sypania
a zhutňovania násypov .
Okrem v texte uvedených a súvisiacich noriem je nevyhnutné dodržať :
- zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o stavebných výrobkoch
- zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vyhl. č. 520 / 2001 Z. z. MVaRR SR ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti
o preukazovaní zhody

Bezpečnosť pri práci
V rámci BOZP je potrebné pred stavebnými prácami poučiť pracovníkov o dodržiavaní
bezpečnosti pri práci v súvislosti s požiadavkami obsiahnutými vo vyhláške SÚBP č.374/1990 Zb.
a nasledovných STN. Z pozície projektantov doporučujeme preukázateľne zaškoliť pracovníkov
stavby z predpisov BOZP, aby v prípade pracovného úrazu bol investor (realizátor) právne krytý.

Záver
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle Vyhl. SÚBP č. 374/1990
Zb., Nariadenia vlády č.510/2001 a Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb.
V zmysle §47 Stavebného zákona č.50/76 Zb. a jeho noriem je zhotoviteľ diela povinný použiť
výrobky, ktoré majú certifikát prípadne atest o vhodnosti použitia na slovenskom trhu.
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude podrobne dopracované riešenie jednotlivých
objektov a profesií, vrátane špecifikácií výrobkov a materiálov. Akékoľvek zmeny projektu je
potrebné konzultovať s vedúcim projektantom a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.
Všetky zmeny, vyplývajúce z pripomienok vo vyjadreniach jednotlivých orgánov a inštitúcií k
projektu budú zohľadnené a zapracované v projekte pre realizáciu stavby.
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