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Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov

a) Stavebník

Sprievodná správa

So sídlom:
V zastúpení:

Obec Renčišov
Obec Renčišov, Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice
Miroslav Paločko - starosta obce

b) Stavba
Názov:
Druh stavby:
Účel stavby:
Miesto stavby:

Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov
Inžinierska stavba trvalá
Stavba pre šport a rekreáciu
parcela č. 244, 242, k. ú. Renčišov

c) Vlastnícke práva
Č.parcely
Druh pozemku
244
Ovocné sady
242
Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Renčišov, 082 63 Renčišov 10
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Renčišov, 082 63 Renčišov 10

d) Projektant
Zodp. projektant: Ing. arch. Peter Hajtáš, reg. č. 1116AA SKA
Dokumentácie je vypracovaná v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), Nariadením vlády
č. 396/2006 Z. z., Vyhlášky MŽPSR č.453/2000 v platnom znení, Vyhlášky MŽPSR č.532/2002 Z.z.
e) Podklady pre spracovanie projektu
o Základné zadanie investora
o Technologické pravidlá a technické listy pre navrhované materiály
o Platné pravidlá pre hracie športové plochy
o Ortofotomapa
o Katastrálna mapa
o Fotodokumentácia
f) Uskutočnenie stavby
Stavba bude vykonávaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní.
Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a
sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.
g) Základné údaje o stavbe
Stavba je členená na dva stavebné objekty:
SO-01 Multifunkčné ihrisko
SO- 02 Osvetlenie ihriska
SO-03 Terénne a sadové úpravy
Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek stavebníka. Rieši viacúčelové ihrisko s povrchom
z umelej trávy. Ihrisko je určené pre malý futbal, volejbal, tenis (nohejbal, basketbal, bez čiarovania). Rozmer
hracej plochy ihriska je 33x18m,pričom celková hracia plocha ihriska je 594m² + 2x vysunuté bránkovisko a 2x
bezbariérové vstupy na ihrisko, celkom 611m2.
Ihrisko bude ohraničené oplotením výšky 4m, pozostávajúcim z obvodových sendvičových hliníkových
mantinelov hr. 6,0mm, šírky 2200mm, výšky 1000mm, ktoré sú opatrené madlom a ochrannej siete v celkovej
výške 4,0m napnutej pomocou vrchného stuženia oplotenia osadeného do výšky 4m. Povrch vlastnej hracej
plochy bude tvorený umelou trávou a vyhotovený na podklade zo štrkových vrstiev.

h) Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície
Stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu.

2

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov

Sprievodná správa

i) Charakteristika územia stavby

Ihrisko je situované v zastavanej časti obce Renčišov, v centrálnej polohe obce v blízkosti OcÚ. P
Určená plocha je nezastavaná, zatrávnená. Pozemok je sklonitý západným smerom k prístupovej komunikácii a
potoku. Na pozemku v mieste navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne dreviny ani kroviny. Situovanie
bezbariérových vypustených vstupov na navrhované ihrisko je riešené zo západnej strany, s ohľadom k
možnosti optimálneho prístupu na hraciu plochu.

j) Vplyv stavby na životné prostredie a zdravie ľudí, súvisiace opatrenia

Výstavba ihriska nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Použité materiály a stavebné
postupy nepredstavujú ekologickú záťaž záujmového územia. Na hracej ploche nebude vykonávaná
manipulácia s nebezpečnými látkami vyžadujúca v zmysle zákona o ochrane podzemných vôd vykonať
opatrenia voči ich prieniku do podložia. Prebytok zeminy z výkopových prác a ostatné odpady vzniknuté počas
výstavby (obaly z papiera a lepenky, obaly z kovu, odpadové stavebné drevo, železo, betonárska výstuž,
zmiešaný odpad zo stavby) sú zatriedené, v zmysle zákona SR č. 79/2015 Z. z., do kategórie ostatný odpad,
nenachádzajúci sa v zozname škodlivín a budú zneškodnené skládkovaním na skládke osobami oprávnenými
nakladať s odpadmi, podľa zákona o odpadoch. Zemina z výkopových prác bude v zmysle zákona o odpadoch
použitá na zhodnotenie.
Vzhľadom k charakteru stavby nebude mať stavba počas výstavby a jej budúca prevádzka nepriaznivý
vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Počas výstavby je potrebné dodržiavať legislatívne opatrenia na
ochranu okolia pred nadmerným hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robiť ďalšie súvisiace opatrenia.

k) Informácie o výsledku vykonaných prieskumov a meraní

Pred zahájením projektových prác objednávateľ zabezpečil polohopisné a výškopisné merania územia.
Hydrogeologický prieskum nebol vykonaný, ani overenie informácie o existencii podzemných inžinierskych sietí.

Vypracovala : Ing. arch. Alena Hajtášová
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