
 
Kováč Architects s.r.o. 

Štvrť SNP 997/11 
Galanta 924 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA 
V OBCI SEMEROVO 

 
 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 

Investor – objednávateľ: 
Obec Semerovo 

Semerovo č. 345, 941 32 Semerovo 
 

 
 
 
 
 
 

 

Júl 2019 



1.       Identifikačné údaje stavby 
 
        Zodpovedný projektant :  Ing.arch. Ing. Ján Kováč 
 Hlavný inžinier projektu :  Ing.arch. Ing. Ján Kováč 

Vypracoval   :  Ing.arch. Ing. Ján Kováč 
        Ing. Tímea Králiková 
Stavba    :  Rekonštrukcia chodníka v obci Semerovo 
Investor   :  Obec Semerovo 
Miesto    :  Semerovo 
Stupeň PD   :  Projekt stavby pre stavebné povolenie 

 Dátum    :  07/2019 
 
2.       Základné údaje o stavbe 
 

Rekonštrukcia existujúceho chodníka pri športovom ihrisku v obci Semerovo predpokladá 
ukľudnenie dopravy so zvýšením bezpečnosti a komfortu. Cieľom riešenia je obnova 
konštrukcie skladby existujúceho chodníka a existujúcej betónovej lávky. 
 

2.1  Technické riešenie 
 

Rekonštrukcia existujúceho chodníka pri športovom ihrisku v obci Semerovo 
uvažuje s odstránením a vybúraním existujúcich podkladov a  krytov o rozlohe 136,00 m2 
(odstránenie vrstiev betónových plôch a podkladových konštrukcií 109,00 m2, odstránenie 
ornice 27,00 m2). 
Cieľom riešenia je obnova povrchu chodníka a existujúcej betónovej lávky, osadenie 
chodníkových obrubníkov v dĺžke 209,00 m a plošná úprava okolitého terénu 105,00 m2. 
Jedná sa rekonštrukciu existujúceho chodníka a existujúcej betónovej lávky, ktoré sú 
v nevyhovujúcom technickom stave, miestami sú vytvorené jamy, priehlbiny a praskliny. 
Po odstránení konštrukcie existujúceho chodníka sa zrealizuje nová skladba celkom 
147,00 m2. Plocha betónovej lávky 17,60 m2. 
 

3.       Prehľad východiskových podkladov 
 

- Konzultácia s investorom 
- Pracovné štúdia riešenia 
- Kópia  pozemkovej mapy 
- Geodetické zameranie  
- Obhliadka miesta stavby 
 

4. Zdôvodnenie stavby 
 

Existujúci chodník a existujúca betónová lávka sa nachádza pri športovom ihrisku, kde sa 
nachádzajú rodinné domy. V niektorých miestach má chodník aj betónová lávka poškodený 
a porušený povrch, nevhodný spád. Vzhľadom k pomerne vysokej intenzite premávky môže 
tu dochádzať ku kolíziám pešej a motorizovanej dopravy. 
Cieľom rekonštrukcie existujúceho chodníka a betónovej lávky je zvýšiť bezpečnosť 
premávky, vylepšiť estetickú a technickú úroveň objektov a skvalitnenie komunikačných 
plôch . 



 
5.       Geologická charakteristika 
 

 Prevládajúcou zložkou horninového prostredia v lokalite navrhovanej činnosti a jej 
blízkom okolí sú jemnozrnné kvartérne fluviálne sedimenty. V náplavoch toku Nitra a 
Žitava majú prevahu nesúdržné sedimenty – štrky, piesky a ich kombinácie, organogénne 
zeminy.  
Súdržné zeminy predstavujú pokryvnú vrstvu a sú reprezentované hlinami piesčitými, ílmi 
piesčitými, sprašami, pieskami, štrkmi a štrkmi s prímesou jemnozrnnej zeminy. 

 
6.        Členenie stavby 
 
 Stavba sa nečlení na stavebné objekty. 
 
7.        Vecné a časové väzby na okolie 
 

Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné investície.  
 

8.       Prehľad užívateľov  
 

Užívateľom objektu bude investor obec Semerovo, obyvatelia, návštevníci. 
 

9.       Plánovaný predpokladaný termín zahájenia a ukončenia stavby 
 
Zahájenie výstavby:   09/2019 

        Ukončenie výstavby:     10/2019 


