
   www.argus-ds.sk 

  ARGUS - DS, s.r.o., projektovanie dopravných stavie b 
adresa: Dolný Šianec 1, 911 01 Tren čín, tel.: 032 658 36 31, mobil: 0905 322 789, email: argus@argus-ds.sk  

  
 

1 

 

 
 
 

sídlo firmy: 
ARGUS-DS s.r.o., Puškinova 2646/23, 911 01  Tren čín 

IČO: 44 343 311 
DIČ: 2022674412 
korešpondenčná adresa: Dolný Šianec 1, 911 01 Tren čín 
 

OBSAH 

1. Opis výstavby ................................................................................................................................................ 1 

2. Zariadenie staveniska ................................................................................................................................... 2 

3. Organizácia výstavby a obchádzkové trasy .................................................................................................. 2 

4. Búracie práce a nadkladanie s odpadmi ....................................................................................................... 4 

5. Dopravné značenie počas výstavby .............................................................................................................. 4 

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ........................................................................................................ 5 

 
 

 
Jedná sa o líniovú stavbu, ktorá je umiestnená v priemyselnej časti mesta Trnava. Navrhnuté riešenie si 

vyžaduje stavebné práce vykonávať etapovite. Z dôvodu minimalizácie dopadov na organizáciu dopravy počas 
výstavby bude stavba rozdelená na šesť etáp. 

 

1.  OPIS VÝSTAVBY 

 
 Predmetom riešenia je rekonštrukcia križovatky Bratislavská - Strojárenská.  Súčasťou riešenia sú i 

preložky dotknutých inžinierskych sietí. 
 
Všetky stavebné práce budú zasahovať do premávky na ul. Bratislavskej a Strojárenskej. Výrazným 

spôsobom buded obmedzené napojenie z ul. Strojárenskej na hlavnú cestu - ul. Bartsilavská. Z tohoto dôvodu 
je výstavba rozetapizovaná tak, aby obmedzenie dopravy bolo minimalizované. Prevádzky, ktoré sa nachádzajú 
v priemyselnej zóne, budú na vzniknuté obmedzenia upozornené min. dva týždne vopred. Počas výstavby 
križovatky bude obmedzenie na ul. Coburgovej (vjazd nákladných vozidiel) dočasne zrušené. Pre prístup tiež 
bude intenzívnejšie využívané dopravné napojenie pri väznici. 

Materiál z výkopov bude ihneď odvážaný mimo staveniska. Spätný zásyp ryhy bude vždy vykonaný 
štrkopieskom a bude ukladaný po vrstvách s priebežným hutnením. Pri hutnení je potrebné zachovať optimálnu 
vlhkosť. Po vykonaní spätného zásypu bude terén upravený do pôvodného stavu.  Spätná úprava vozovky v 
mieste ryhy bude vykonaná s podbetónovaním a prekrytím dvomi vrstvami asfaltového betónu. Okraje ryhy 
budú zarezané. Konštrukčné vrstvy vozovky budú napojené s preplátovaním do jestvujúcej vozovky. Pod 
obrusnú vrstvu bude v mieste stykovej špáry vložená výstužná geomreža zo skleného vlákna. 

Na komunikáciách nebudú zriaďované žiadne skládky materiálu. Materiál (štrk, piesok, rúrový materiál, 
prefabrikáty) bude po dovezení ihneď zabudovaný.  

Všetky mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať po verejných komunikáciách, musia byť spôsobilé na 
prevádzku po pozemných komunikáciách. Počas vykonávania prác budú mechanizmy a dopravné prostriedky 
umiestnené mimo prevádzkovaných jazdných pruhov. Pre oddelenie verejnej premávky od pracoviska bude 
osadené prenosné dopravné značenie. Pri manipulácii nesmie dochádzať k presahu pracovného stroja, alebo 
jeho časti, do jazdného pruhu s verejnou premávkou. Pracovné stroje budú obsluhované pracovníkmi s 
prílušným osvedčením na obsluhu stroja.  

Mimo pracovnej zmeny budú pracovné stroje a mechanizácia odstavené v priestore zariadenia 
staveniska. Pracovné stroje musia byť zabezpečené tak, aby nebola možná manipulácia cudzími osobami. 
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Všetok materiál potrebný pre výstavbu, bude privezený na stavenisko a bezodkladne bude zabudovaný 
do stavby. Skládkovanie materiálu (stavebných výrobkov) je možné v obmedzenej miere len v oplotenej časti 
staveniska.  

 Pre dopravu materiálu na stavenisko, ako aj odvoz prebytočnej zeminy zo stavby, bude slúžiť jestvujúca 
ul. Bratislavská. Vozidlá stavby pri výjazde zo stavby nesmú znečisťovať verejné komunikácie. Preto bude pri 
výjazde zo stavby zriadená spevnená plocha, určená na očistenie náprav vozidiel vychádzajúcich zo stavby.  

Práce v blízkosti vzrastlej zelene budú vykonávané so zvýšenou opatrnosťou. Vykonávanými prácami 
nesmie byť poškodená žiadna časť vzrastlých drevín. Dodávateľ stavby musí vykonať také opatrenia 
(organizačné, konštrukčné), aby k poškodeniu drevín nedošlo.   

  

2. ZARIADENIE STAVENISKA 

    Zariadenie staveniska bude umiestnené v priestore jestvujúceho otoču autobusov. Táto plocha má 
rozlohu 1800m2. Tieto plochy budú slúžiť na uskladnenie materiálu, strojov a umiestnenie sociálnych zariadení.    
Autobusová zastávka a otoč ostanú počas výstaby v používaní. Objekty zariadenia staveniska a skládky 
stavebných hmôt nesmú zasahovať do prejazdného profilu komunikácií.  
  Vrámci zariadenia staveniska budú umiestnené mobilné bunky pre kanceláriu vedenia stavby, šatne 
zamestnancov a príručný sklad. Stavenisko bude vybavené mobilným WC. Objekty zariadenia staveniska budú 
oplotené. Stavenisko a ZS bude osvetlené spôsobom, ktorý nebude oslňovať vodičov na okolitých 
komunikáciách. Stavenisko bude strážené strážnou službou. 
 Objekty ZS budú napojené na elektrickú energiu z miestnej rozvodnej siete. Zásobovanie vodou bude 
riešené umiestnením semimobilnej nádrže na vodu. Telefonické spojenie bude zabezpečené pomocou 
mobilného operátora. 
 Zriadenie staveništnej prípojky el. energie a zásobovanie vodou je súčasťou dodávateľských prác. Po 
skončení stavby bude celé zariadenie staveniska odstránené a plochy budú uvedené do pôvodného stavu. 
 
 Prístup na stavenisko je z Bratislavskej ulice. Prísun materiálu je po Bratislavskej ul. z oboch smerov. 
Odvoz prebytočného materiálu a vybúraných hmôt je v smere na Trnavu.  

 

3. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY A OBCHÁDZKOVÉ TRASY 

   

   Realizácia výstavby bude prebiehať v pracovných etapách : 

 

0.ETAPA: 

     Predmetom prvej etapy projektu organizácie výstavby je prekládka vodovodu a kábla VN v priestore 
jestvujúcej stykovej križovatky. Práce nie sú priamo viazané na výstavbu križovatky, preto je možné ich 
realizovať samostatne a bez časovej väzby na výstavbu OK. 

Aby bolo minimalizované obmedzenie dopravy v križovatkovom uzle, budú práce na preložke vodovodu 
rozdelené na tri podetapy. V podetape 0a, 0b budú vykonané búracie a zemné práce na výkope ryhy v 
čiastkových úsekoch trasy preložky. Na nevyhnutnú dobu počas búracích a zemných prác bude príslušná vetva 
križovatky uzavretá. Po vykonaní výkopových prác bude ryha prekrytá dočasným premostením oceľovou 
platňou, v hrúbke, ktorá umožní prejazd návesového vozidla. Následne budú vykonané montážne práce na 
potrubí, obsypy a spätný zásyp ryhy. Spätný zásyp bude vykonaný až po úroveň okolitej vozovky. Následne 
bude premávka na príslušnej vetve obnovená. Dodádvateľ stavby bude ryhu vo vozovke priebežne kontrolovať 
a dosýpať podľa potreby tak, aby prípadné sadanie nespôsobilo nerovnosti väčšie ako 50 mm. 
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V podetape 0c budú realizované montážne jamy, v ktorých bude prepojená prekladaná trasa s 
pôvodným vodovodom. Tieto montážne jamy budú počas celej doby montáže prístupné pre montážnych 
pracovníkov. V tejto podetape je preto potrebné vylúčenie premávky z dotknutého priestoru. Pre tento účel musí 
byť uzavretá spojovacia vetva križovatky (Vetva 07). Pre zabezpečenie prejazdu od Trnavy do priemyselnej 
zóny bude časť smerovacieho ostrovčeka spevnená. 

Trasa preložky VN bude realizovaná počas etapy 0c. Montážne jamy a štartovacie jamy pretláčky budú 
realizované mimo prevádzkovaných komunikácií. 

 
Stavebné práce na styku s prevádzkovanými komunikáciami budú prebiehať pod ochranou prenosného 

dopravného značenia. 
 
1.ETAPA: 

Predmetom prvej etapy je vybudovanie centrálnej časti križovatky.  
Najskôr bude vybudované dočasné spevnenie deliaceho ostrovčeka. Následne bude doprava 

presmerovaná v hlavnom smere do dvoch protismerných jazdných pruhov, ktoré budú vyklonené k ľavému 
okraju spevnenej komunikácie (v smere na Bratislavu),  pre prístup do priemyselnej zóny bude využitá 
spojovacia vetva (07) jestvujúcej križovatky spolu so spevneným ostrovčekom.   

Ohraničenie jazdných pruhov bude realizované smerovými doskami Z4a, Z4b a Z4d. Jazdné pruhy 
budú vyznačené vodorovným značením pomocou značkovacej fólie.  

Stavebné práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dopravného značenia. V tejto etape budú 
vybudované plochy komunikácií v uzavretom obvode staveniska, všetky zostávajúce preložky káblov a výstavba 
V.O. 

 

2.ETAPA: 

V druhej etape výstavby bude trasovanie hlavného smeru križovatky zachované pri ľavom okraji 
vozovky (v smere na Bratislavu) , s čiastočným využitím dočasnej panelovej cesty pozdĺž okraja tejto 
komunikácie. Dočasná panelová cesta je predmetom SO 00 Príprava územia. 

Pre odbočenie do priemyselnej zóny a výjazd z priemyselnej zóny bude využitý okružný pás OK a vetva 
07. Prednosti v jazde budú označené zvislým dopravným značením.  

Stavebné práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dopravného značenia. Ohraničenie jazdných 
pruhov bude realizované smerovými doskami Z4a, Z4b a Z4d. Jazdné pruhy budú vyznačené vodorovným 
značením pomocou značkovacej fólie.  

 

 

3.ETAPA: 

     V tretej etape výstavby bude vykonané presmerovanie dopravného prúdu v smere Trnava - 
Bratislava  do okružného pásu križovatky. Opačný smer Bratislava  - Trnava  bude presmerovaný cez dočasnú 
panelovú cestu. Odbočenie do priemyselnej zóny bude možné len zo smeru od Trnavy. Výjazd z priemyselnej 
zóny bude možný len v smere na Bratislavu. V opačných smeroch odbočenie nebude možné.  

V tejto etape budú dokončené práce na výstavbe okružného pásu a vetvách 01 a 04. Stavebné práce 
budú prebiehať pod ochranou prenosného dopravného značenia. Ohraničenie jazdných pruhov bude 
realizované smerovými doskami Z4a, Z2a, Z4b a Z4d. Jazdné pruhy budú vyznačené vodorovným značením 
pomocou značkovacej fólie.  
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4.ETAPA: 

     Predmetom štvrtej etapy projektu organizácie výstavby je prepojenie novovybudovaných konštrukcií 
s jestvujúcimi vozovkami na vetvách 05 a 06. Pracovný priestor bude od premávky oddelený prenosným 
dopravným značením. Stavebné práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dopravného značenia.  

V tejto etape bude výrazne obmedzený prístup do závodu John Manville, preto musia byť stavebné 
práce rozsahom i časovo koordinované s prevádzkou závodu. 

 

5. ETAPA: 

     V tejto etape bude položená obrusná asfaltová vrstva jednotne na celú plochu križovatky. Uvedené práce si 
vyžadujú úplnú uzávierku okružnej križovatky spolu s jej vetvami na dobu minimálne 28 hodín. Vhodným 
termínom je preto víkend a to v sobotu od 13-tej do nedele do 17-tej hodiny. Počas tejto doby bude doprava v 
hlavnom smere križovatky (Bratislava - Trnava) usmernená do jednoho jazdného pruhu na dočasnú panelovú 
cestu. Premávka na tejto vetve bude striedavo riadená prenosným svetelným signalizačným zariadením. Dĺžka 
intervalu bude 90 sec. Odbočenie do priemyselnej zóny a výjazd z priemyselnej zóny v tejto križovatke nebude 
umožnený. Rovnako bude zamedzený vjazd z ul. Strojárenská k závodu John Manville.  
 

4. BÚRACIE PRÁCE A NADKLADANIE S ODPADMI 

     Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Trnava. Nemá za následok zvýšenie hluku a emisií, má nevýrobný 
charakter, je líniovou dopravnou stavbou. Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu úrovne hluku, vibrácií 
a prašnosti. Dodávateľ je povinný účinky týchto nepriaznivých vplyvov obmedziť na nevyhnutnú mieru.
 Výstavbou vznikne stavebný odpad – zemina z výkopov, frézovaný materiál(asfalt) a stavebná suť pri 
búracích prácach. Stavebný odpad je zatriedený v zmysle vyhlášky č.2854/2001 Zb. v Sprievodnej správe. 
Spôsob zhodnotenia: 

- Asfaltové vrstvy budú odstránené frézovaním. Odfrézovaný materiál bude použitý do podkladných vrstiev 
vozoviek MK. 
- Betón bude odvezený a uložený na skládku k následnej recyklácii 
- Kamenivo bude odvezené a uložené na recyklačnej skládke. Zemina bude odvezená a uložená na 
recyklačnej skládke alebo na depóniu určenú mestom. 
Najbližšia skládka odpadov sa nachádza 5km od staveniska v obci Zavar. 
 
 

5. DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY 

 
 

 Dopravné značenie počas výstavby bude pozostávať z oddelenia pracovného priestoru od verejnej 
premávky. Práce na výstavbe budú vykonané v  pracovných etapách. Každá pracovná etapa bude označená 
prenosným dopravným značením osobitne. 
 Priečne uzávery budú zhotovené zo smerovacích dosiek Z4, pozdĺžna uzávera bude zhotovená zo 
smerovacích dosiek Z4d (klemfix) 
 Značky na ceste I/61 budú vyhotovené v zväčšenom rozmere, značky na ostatných komunikáciách 
budú vyhotovené v základnom rozmere. Značky nesmú zasahovať do jazdného pruhu, spodný okraj bude 1,00 
m nad povrchom v mieste osadenia značky.  
 Vodorovné dopravné značenie jednotlivých pracovných etáp bude zhotovené z nalepovacej fólie 
oranžovej farby. Po skončení platnosti príslušnej etapy bude značenie odstránené. 
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 Zvislé prenosné dopravné značky je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, napríklad sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo 
pneumatiky vyplnené betónom. Stĺpik alebo iná nosná konštrukcia, na ktorých sú umiestnené zvislé prenosné 
dopravné značky, musia byť zreteľne označené, a to striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi; červeno-
biela úprava obsahuje najmenej dva biele a dva červené pruhy, z ktorých vždy musí byť najmenej jeden biely a 
jeden červený v retroreflexnej úprave. 
 Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii možno umiestniť iba zvislé dopravné značky 
v rovnakej veľkosti a nemožno kombinovať zvislé dopravné značky rôzneho vyhotovenia, ako je napríklad rôzna 
úroveň retroreflexnej úpravy alebo retroreflexné a neretroreflexné alebo presvetlené zvislé dopravné značky. 
 

 

6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko sú ustanovené vo vládnom nariadení č. 
96/2006 : 
 
§ 3 
Stavebník 
(1) Stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 
5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé 
stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, 
ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 
(2) Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa § 5 ods. 2 písm. b). 
(3) Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko 
nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1, ak 
 a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku      bude 
súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo 
 b) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. 
(4) Stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1, ktoré v prípade 
zmeny aktualizuje. 
(5) Ak stavebník poverí jedného koordinátora alebo viacerých koordinátorov plnením úloh podľa § 5 a 6, 
nezbavuje sa tým zodpovednosti za plnenie týchto úloh. 
 
 Za bezpečnosť a životné prostredie počas výstavby je plne zodpovedný stavbyvedúci, ktorý musí byť 
uvedený v stavebnom denníku spolu so zodpovednými osobami vedenia zhotoviteľa a údajmi o spojení na 
požiarne, zdravotné a bezpečnostné služby. 

 
 
 
V Trenčíne, marec 2014            

  

Vypracoval : Ing. Igor Ševčík 
 
 


