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Príloha č.1 - Rozsah predmetu obstarávania 

 

Názov zákazky: Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou – RO 
Domaša. 

Opis predmetu zákazky: 

Cieľom projektovej dokumentácie je vypracovať projektovú dokumentáciu pre cyklistické komunikácie, 
ktoré sú súčasťou vetvy  P5 Vranovská a vetvy P7 – Dukla – Domaša  Kostrovej siete cyklistických 
komunikácií v Prešovskom kraji. Cyklistická trasa predstavuje nástroj ako zabezpečiť bezpečný pohyb 
cyklistov medzi okresným mestom a významnou rekreačnou oblasťou RO Domaša. Zároveň táto trasa 
umožní zlepšenie dopravnej dostupnosti spádových obcí do regionálneho centra pre nemotorových 
účastníkov cestnej premávky.  

Je plánovaná v katastroch samospráv: Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Benkovce, 
Slovenská Kajňa.  

Navrhovaná cyklotrasa bude pozemná komunikácia – predovšetkým ako segregovaná cyklistická 
cestička s voľnou šírkou koruny 3,5 m v extraviláne s najvyššu dovolenou rýchlosťu 15 km/hod, kde 
budú mať cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1,5 m. Intenzita sa odhaduje na 200 cyklistov za 
hodinu 

Uvedený úsek cyklistikej komunikácie predstavuje plánovanú novostavbu a modernizáciu 
v predpokladanej dĺžke 21,027  km.  

samospráva dĺžka riešených úsekov podľa katastrálneho územia v m 

Slovenská Kajňa 4012 

Benkovce 4515 

Sedliská 4546 

Majerovce 2660 

Vranov nad Topľou 5294 

celkom  21027 
 

Projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať v nasledovných stupňoch:  

1. Technická štúdia cyklistickej komunikácie hlavnej osi Západ - Východ,  v meste Vranov nad 

Topľou:  v uličnom priestore od železničnej stanice ulice Duklianskych hrdinov, Nám.Slobody, 

M.R.Štefánika, Dlhá ,Domašská. Technická štúdia bude obsahovať min. dva variantné riešenia 

organizačných opatrení, stavebných opatrení, dopravného značenia ako východiskový podklad pre 

ďalšie stupne projektovej dokumentácie. Rozsah: cca 5294 m. 

2.  Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR –  cyklistická komunikácia v katastroch obcí  

Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa a  mesta Vranov nad Topľou. Dokumentáciu 

žiadame vypracovať podľa katastrálnych území jednotlivých obcí. Rozsah: cca 21 027  m. 

3. Dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu - cyklistická 

komunikácia  v katastroch obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa a  mesta Vranov 
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nad Topľou.  Dokumentáciu žiadame vypracovať podľa katastrálnych území jednotlivých samospráv. 

Rozsah: cca 21 027 m  – upresnenie na základe dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

Špecifikácia navrhovaných opatrení vrátane zakreslenia trasy v mapovom podklade je prílohou tohto 

opisu . 

Rozsah  

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných noriem a vyhlášok. 

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a 

zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie. Položkový 

rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí obsahovať 

konkrétne množstvá (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.) 

Požadované je aj vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré vedú k získaniu 

kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb k realizačnej projektovej dokumentácii pre 

získanie právoplatného stavebného povolenia. 

Požadovaný je aj výkon autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby. Zhotoviteľ v 

rozsahu tejto zákazky v zmysle ustanovení o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (autorský zákon) vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a s potrebnou odbornou starostlivosťou vykoná odborný autorský dohľad nad 

uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní od okamihu ukončenia projektových prác až po skončenie prác na stavbe a vydanie všetkých 

rozhodnutí súvisiacich s dielom.    

V rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2012 pre navrhovanie ponukových cien projektových 

prác a inžinierskych činností a zabezpečenie činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s 

vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Výstupom dohody o dielo bude: 

1. Technická štúdia cyklistickej komunikácie hlavnej osi Západ – Východ v meste Vranov 
nad Topľou. Investor: mesto Vranov nad Topľou,  Objednávateľ diela: OOCR Horný Zemplín 
a Horný Šariš. 

2. Kompletná projektová dokumentácia pre územné konanie pre cyklistickú komunikáciu 
v katastroch obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa a  Vranov nad 
Topľou. Investor: samosprávy, Objednávateľ diela: OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš. 

3. Kompletná dokumentácia pre stavebné konanie v prevedení realizačnej stavebnej 
dokumentácie, pre cyklistickú komunikáciu v katastroch obcí Majerovce, Sedliská, 
Benkovce, Slovenská Kajňa a  mesta Vranov nad Topľou. Investor: samosprávy, 
Objednávateľ diela: OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš. 

4. Výkon autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby pre cyklistickú 
komunikáciu v katastroch obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa a  mesta 
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Vranov nad Topľou. Investor: samosprávy, Objednávateľ: OOCR Horný Zemplín a Horný 
Šariš. 

 

Špecifikácia diela 

Požadovaný rozsah dokumentácie pre územné rozhodnutie: 

Požadovaný rozsah projektovej dokumentácie: 

Textová časť 

A Sprievodná správa 

B Technická správa 

Charakteristika územia a jeho vplyv na návrh stavby, vhodnosť pozemku, použité mapové podklady, 

súčasný stav a základné údaje o stavbe. Hlavnou časťou je popis technického  a organizačného 

riešenie stavby: 

- opis a plánované využitie rekreačnej trasy 

- priestorové vedenie trasy, križovatky, križovania, mimoúrovňové križovania - základné technické 

parametre vrátane zdôvodnenia ich umiestnenia 

- zemné teleso, konštrukcie vozovky a stavebné objekty 

- rozsah zemných prác 

- odpočívadlá a ďalšia doplnková vybavenosť na rekreačnej trase 

- návrh organizácie výstavby 

C. Výkresy 

- Prehľadná situácia M=1:25 000 

- Situácia stavby M=1:10 000/1000 

- Ortofotomapa M=1:10 000/1000 

- Vizualizácie - významných alebo charakteristických objektov  

- Rezy  - pozdĺžne rezy v primeranej mierke,  vzorové priečne rezy M=1:100,  priečne rezy po 100m  v 

M=1:200. 

- Križovania -  prehľadné výkresy  lávok cez vodné toky, prípadne brody, drevené chodníky na 

pilieroch na podmáčaných alebo mokraďových územiach board walking  (pôdorys, pozdĺžny rez, 

priečny rez) so zakreslením existujúcich alebo preložených inžinierskych sietí. 

- Súvisiace objekty stavby v primeranom rozsahu a mierke napr. Priepusty, oporné alebo zárubné 

múry a pod. – obsahujú  koordinačnú situáciu v  M 1:1 000, 1:2 000, pozdĺžny rez v primeranej mierke, 

geotechnický pozdĺžny rez v primeranej mierke, vzorové priečne rezy M 1:50, 1:100, schému 

bezpečnostných stavebných úprav, schéma odvodnenia stavby 

- Odpočívadlá M=1 

- Demolácie - uviesť parcelné číslo a popis objektov /ak bude relevantné 

D. Podklady a prieskumy 

Orientačný inžiniersko geologický prieskum, hydrologický alebo hydrogeologický prieskum, 

pedologický  prieskum, inventarizácia  a  spoločenské  ohodnotenie  biotopov  európskeho  a  
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národného  významu, inventarizácia  a  spoločenské  ohodnotenie  drevín  rastúcich v lese a mimo  

lesa. 

Polohopis a výškopis priľahlého územia M=1:1000, prípadne geodetický elaborát. 

E. Doklady 

zápisy z rokovaní a jednaní, vyjadrenia 

F. Orientačný rozpočet  

G. Záber pozemkov 

H 1 Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF  

- sprievodná správa, výkresy - prehľad M=1:10 000, v katastrálnej mape M=1:1000,  

- výpočet odvodov za trvalý a dočasný záber LPF  

- tabuľky - celkový záber pozemkov podľa druhu a katastrálneho územia, zoznam záberu lesných 

pozemkov 

H2. Dokumentácia na majetkovo-právne vysporiadanie 

- mapové podklady M=1:1000 

- tabuľky - prehľad rozsah záberu pozemkov podľa vlastníkov 

I. Posúdenie vplyv stavby na životné prostredie 

Rozsah spracovania je v súlade so zák.50/76Zb.vplatnom znení (stavebným zákonom) a obsah PD 

musí byť podľa §3vyhlášky MŽPSRč.453/2000Z.z. a TP 03/2006.  

Dokumentáciu žiadame vyhotoviť v šiestich tlačených exemplároch a v digitálnej podobe vo 

formátoch: PDF, DOC, XLS, DWG, JPG, SHP. podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. 

 

Požadovaný rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti 

realizačného projektu 

Obsah: 

Základný obsah DSP je určený vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z.z. DSP musí obsahovať samostatnú 

prílohu o plnení podmienok ZS EIA a opatrenia na ochranu životného prostredia s podrobnosťou 

primeranou stupňu dokumentácie.  

Pri spracúvaní dokumentácie musia byť uplatnené najmä : 

- podklady a požiadavky stavebníka, 

- podmienky územného rozhodnutia, 

- dokumentácia na územné rozhodnutie, 

- výsledky vlastných a prevzatých prieskumov, 

- príslušné technické a právne predpisy a normy, 

- všetky zmluvné dojednania, 

- rozhodnutie o trvalom vyňatí pôdy z PPF a LPF 
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- majetkovo-právne vysporiadanie – zabezpečia dotknuté samosprávyObsah: 

1. Textová časť 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa: 

- charakteristika územia stavby 

-  urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie stavby 

- hlavné stavebné práce ako napr. zemné práce, vozovky, križovania, odvodnenie s vplyvom na 

podzemnú a povrchovú vodu, realizácia stavby ako prístup na stavenisko, nakladanie s odpadmi, 

zariadenie staveniska, zemníky atď. 

C. Stavebné objekty – podrobná technická správa v rozsahu potrebnom na realizáciu stavby, kde 

bude popísaný existujúci stav a novo navrhovaný stav vrátane riešenia, ako pristupovať k objektom 

interferujúcim s projektom (napr. križovania s motorovou premávkou ako sú vjazdy ku objektom, 

v prípade poľných ciest prejazd poľnohospodárskych vozidiel cez cyklotrasu, v prípade lesných ciest  

prejazdu lesných vozidiel cez cyklotrasu, v prípade hrádzí prejazd obslužnej techniky.  

Pre všetky objekty sa stručne uvedie zdôvodnenie objektu, jeho umiestnenie (katastrálne územie, v 

prípade prechodu viacerými k.ú.; treba uviesť v akej dĺžke (približne) ktorým k.ú. objekt prechádza, 

charakter, jeho väzba na jestvujúci stav, podmieňujúce predpoklady, prístup k oddielu/objektu počas 

výstavby, základné údaje o objekte (šírkové usporiadanie, dĺžka, konštrukcia vozovky, materiál a profil 

odvodňovacích zariadení ak sa to týka, prípadne iný zaujímavý alebo charakteristický údaj o objekte. 

D.  Náklady stavby – súhrnný rozpočet, rozpočty jednotlivých stavebných objektov, výkaz výmer. 

E.  Doplňujúca projektová dokumentácia , ak je potrebná (napr. búracích prác, hydrogeologický 

posudok, geologický posudok, projekt rekultivácie ornej pôdy, lesné pozemky, oporný múr, oplotenie, 

statický posudok a iné.). 

2. Grafická časť 

Prehľadná situácia M 1:25 000 

Celková situácia stavby M 1:10 000/1000 

Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000 

Ortofotomapa M 1:10 000/1000 

Ortofotomapa M 1:1 000 

Vizualizácie 

Koordinačné výkresy M 1:1 000 

D. Písomnosti a výkresy objektov 

E. Doklady 
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F. Dokumentácia meračských prác - Účelová mapa a profily, , , Podklady pre geometrické plány,  

G. Dokumentácia majetkovo - právneho vysporiadania – výkresy:  Geometrické plány,  Geometrické 

plány na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete), Situácia záberu pozemkov.  

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy 

grafická časť geometrického plánu (stav KN + PK) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne 

hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého 

výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie objektu,  

mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, 

dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená).  

Mierka od M= 1:500 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný). Výkres tvorí 

podklad na uzatváranie nájomných zmlúv s vlastníkmi respektíve správcami pozemkov. 

H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF: 

- Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF – podľa vyhlášky č.508/2004 Z.z., ktorou 

sa vykonáva § 27 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

Do vyňatia pôdy z PPF sa nezahrnú: 

-zábery do jedného roka, 

-zábery v zastavanom území obce, ak nepôjde o plochu väčšiu ako 1 000 m2, 

-zábery na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty 

nadzemného a podzemného vedenia, a ak v uvedených prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 25m2. 

- Dokumentácia na trvalé alebo  dočasné vyňatie pôdy z LPF 

vypracovať v zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch. Obsahuje sprievodnú správu, grafickú časť 

a prehľadné tabuľky v ktorých budú uvedené:  

a. prehľad záberov pozemkov z LPF – trvalý záber, 

b. prehľad záberov pozemkov z LPF – dočasný záber a záber do 1 roka 

c.  celkový záber lesných pozemkov podľa katastrálnych území, doplnený 

zákresom stavby (trvalé a dočasné zábery). 

Súčasťou bude výpočet odvodov za vyňatie lesa (znalecký posudok).  

I. Dokumentácia prieskumov 

L. Vplyv stavby na životné prostredie 

M. Orientačný rozpočet 

Interné PD – rozpočet, ocenený výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch 

(katastroch) a prevádzkových súboroch stavby. 

Externé PD – neocenený výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch (katastroch) 

a prevádzkových súboroch pre potreby verejného obstarávania. 

N Vyvolané investície 

Podrobné technické riešenie vyvolanej investície musí byť zapracované v dokumentácii pre stavebné 

povolenie. Dokumentácia bude tvoriť samostatnú prílohu. V prípade riešenia vyvolanej investície sa 
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táto dokumentácia spracováva ako samostatná. V dokladovej časti musí byť stanovisko vlastníka 

prekladaného zariadenia/stavby. 

Ak sa jedná o prekládku inžinierskych sietí a prekládku zabezpečuje vlastník zariadenia, musí to byť 

uvedené aj v projektovej dokumentácii. 

Dokumentáciu žiadame vyhotoviť v ôsmych tlačených exemplároch a v digitálnej podobe vo 

formátoch: PDF, DOC, XLS, DWG, JPG,. podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. 
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Príloha č. 1. Zoznam navrhovaných technických opatrení podľa katastrov jednotlivých dotknutých obcí. 

obec 

odha
d 

dĺžka 
v m 

dĺžka 
celko
m v m  

stavebné opatrenia v m typ cesty   

poznámka novostavb
a 

rekonštr
. 

moderniz
. 

organizačn
é opatrenia 

bez úprav 
- 

existujúca 

CYK,MK, 
UK, CTT, 

KaSC 

odbočka/križovatk
a 

Slovenská 
Kajňa 

508 

4012 

        508 KaSC   štátna cesta na Domašu - 3635 

2210     2210     UK   stará cesta - účelová komunikácia, SPF 

493         493 KaSC   málo frekventovaná cesta 3633 

801 801         CYK   popri ceste č.15, cyklopruhy, alebo cyklocestička 

Benkovce 

425 

4515 

425         CYK   popri ceste č.15, cyklopruhy, alebo cyklocestička 

1370 1370         CYK   
okolo obce - východný okruh, alternatíva cez obec 

po ceste 1.tr.č.15 

2720 2720         CYK   cyklocestička medzi cestou č.15 a riekou Ondava 

Sedliská 

1730 

4546 

1730         CYK   cyklocestička popri rieke  

355         355 MK   
MK  - organizačné opatrenia, doplniť dopravné 

značenie 

1110 1110         CYK   
cyklocestička po západnom okraji obce, poza 

záhrady 

196         196 MK   
MK  - organizačné opatrenia, doplniť dopravné 

značenie 

667       667   KaSC   
v súbehu s cestou 1.tr č.15 v intraviláne obce, 
doplniť dopravné značenie, prvky upokojenia 

dopravy 

488 488         CYK   cyklocestička okolo cesty 1.tr.č.15 

Majerovce 2660 2660 2660         CYK   cyklocestičky po západnom okraji obce 

Vranov nad 
Topľou 

4860 
5294 

      4860   MK   
po miestnych komunikáciách, doplniť dopravné 
značenie, alternatíva jednostranný cyklochodník 

okolo záhradiek, ulica Domašská 

434       434   MK   ulica P.J.Šafárika 
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Legenda: 

červená - samostatná cyklistická cestička - len pre nemotoristov 

zelená - účelová cesta s povoleným prejazdom motorových vozidiel 

čierna - existujúca komunikácia s nízkou intenzitou vozidiel, alebo cesta v 
intraviláne obce 

modrá - miestna komunikácia s organizačnými opatreniami pre ukľudnenie 
dopravy 
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