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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
 
 
Názov stavy  : Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurová 

v úseku zosunutia svahu  
Objekt   : SO 01 - Komunikácia 
Miesto stavby  : Bratislava III, Horná Van čurová 
Zadávateľ  : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
    Junácka 1,  832 91  Bratislava 
Stupeň PD  : Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  
Spracovateľ   : PK-Mažgút s.r.o. 
    Mlynská 34; 841 07  Bratislava 
Zod. projektant  : Ing. Mažgút M. 
Dátum   : apríl 2012 
Hlavný inž. projektu : Ing. Mažgút M. 
     
 
1. Návrh riešenia 

Stavebný objekt SO 01 – Komunikácia navrhuje rekonštrukciu poškodenej vozovky, ktorá vznikla 
zosuvom zeminy. Vozovka je podopretá kombinovaným múrom z kameňa a betónu. Riešenie spočíva 
vo vybudovaní nového oporného múru, založeného do únosného podložia pod komunikáciou 
a následným vybudovaním novej časti komunikácie s prepojením na jestvujúcu  komunikáciou.     
 
1.1 Vytyčovacia schéma 
Vytýčenie navrhovanej časti rekonštrukcie komunikácie je dané hranicou právneho stavu katastra 
a priľahlých oporných múrov na susedných pozemkoch.  
  
1.2 Búracie práce 
Búracie práce pozostávajú zo zarovnania celej konštrukcie vozovky pre dôkladné prepojenie s novou 
časťou konštrukcie vozovky.  
Predpokladaná konštrukcia vozovky : 
- asfaltobetón    100 mm 
- cementobetónový podklad  200 mm 
Vybúraná suť sa vyvezie na skládku do vzdialenosti cca 30 km.  
 
 
1.3 Konštrukcia vozovky a priečne usporiadanie 

Návrh konštrukcie vozovky : 

- asfaltový betón (modif. PMB50/70, AC 11 O)  ABS    50 mm 
- asfaltový betón (AC 16 L)    ABL    50 mm 
- spojovacia živičná cestná emulzia 
- podkladný betón (C20/25)    CB   250 mm 
- štrkodrva      ŠD  100 mm 
- štrkopiesok      ŠP  150 mm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Spolu         600 mm 
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Nová konštrukcia je z časti položená na betónovom podklade z oporného múru a z časti na upravenej 
zemnej pláni. Podložie sa zhutní tak, aby únosnosť podložia bola min. E = 40 MPa. 
Prepojenie s konštrukciou jestvujúcej komunikácie je navrhnuté pomocou previazania s oceľovými 
tŕňmi o 30 mm o dĺžke 1,00 m so zapustením po 0,50 m do pôvodnej komunikácie a do konštrukcie 
novej časti vozovky. Rozmiestnenie tŕňov je po 1 m. Na takto pripravený podklad sa nanesie 
spojovacia cestná živičná emulzia a položia sa nové vrstvy asfaltobetónu. Priečny aj pozdĺžny sklon 
vozovky je zhodný s jestvujúcou komunikáciou.   
V prípade, že jestvujúca konštrukcia vozovky neumožňuje toto prepojenie, dodávateľ stavby zvolá 
zástupcov investora a projektanta pre zvolenie najvhodnejšieho spôsobu prepojenia konštrukcií.  
   
 
2. Rôzne 
Počas realizácie stavby bude organizáciu dopravy zabezpečovať dočasné dopravné značenie, viď 
prílohu č. 4 – Dočasné dopravné značenie.  
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Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Spracoval: Ing. Mažgút M.                          

Projektant: PK-MAŽGÚT s.r.o. JKSO : 822277

Dodávateľ: Dátum: 12.04.2012

Stavba : REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE HORNÁ VANČUROVÁ

Objekt : SO 01 - Komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná J. Cena Spolu Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka EUR EUR SKK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11310-7132   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2      10,350 m2     

41,40*0,25 =   10,350

2 221 11310-7143   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2            10,350 m2     

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

3 221 56425-1111   Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm                                                68,000 m2     

4 221 56483-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm                                                  68,000 m2     

5 221 56714-5115   Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 25 cm                                    68,000 m2     

6 221 57323-1111   Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2                        68,000 m2     

7 221 57715-1113   Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS š.do 3 m hr. 6 cm                              68,000 m2     

8 221 57715-1223   Betón asfaltový tr. 2 ložný ABL š. do 3 m hr. 6 cm                              68,000 m2     

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9 272 91973-1114   Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm            41,400 m      

10 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm                 41,400 m      

11 221 91974-1111   Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou                                         68,000 m2     

12 272 97908-2213   Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                            8,446 t      

13 272 97908-2219   Príplatok za každý ďalší 1 km sute                                              244,934 t      

29*8,446 =   244,934

14 272 97908-7212   Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                         8,446 t      

15 221 99822-5111   Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný                       94,320 t      

16 221 R21       Prepojenie konštrukcií vozovky kotevnou tyčou a asfaltovou zálievkou            42,000 ks     

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :
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