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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 

 

Názov stavby: KOMPOSTÁREŇ Bajany 

Miesto stavby: Bajany  

 p.č. 766 kat. územie Bajany 

 Kraj Košický 

 Okres Michalovce 

Investor: Obec Bajany  

Obecný úrad Bajany 

Bajany 160  

072 54  Lekárovce 

Obsah: Projekt na stavebné povolenie 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY, PROJEKTANTOV PROFESIÍ: 

Projektant: Kačír Peter, Ing., Levočská 97, 080 01  Prešov.  

 

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU, VÝSTAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 

Kompostáreň sa zriaďuje pre občanov obce Bajany, ako miesto pre zber biologický rozložiteľného odpadu. 

Zber biologický rozložiteľného odpadu sa vykonáva za účelom ďalšieho spracovania, triedenia, sekania, drvenia,... 

Predpokladaná produkcia kompostu v areáli je 100 ton ročne. 

Príjem odpadu do kompostárne bude nepravidelný. Obyvatelia ho budú donášať v čase jeho výskytu. Od 

prevádzkovateľa je potrebné, aby vytvoril prevádzkový poriadok, ktorý bude zverejnený na verejne prístupných 

miestach ako aj na internetovej stránke. Ďalej by tam mal byť kontakt aby sa dalo operatívne dohodnúť príjem podľa 

potrieb obyvateľov. 

Biologický rozložiteľný odpad sa po dovezení roztriedi, poseká, rozdrví, zmieša a uloží do otvoreného 

kompostovacieho priestoru. Odpad bude skladovaný v otvorených skládkach a podľa potreby bude premiešavaný. 

Čerstvo donesený odpad sa uloží na plochu vyhradenú pre príjem čerstvého biologického odpadu. 

 

Hlavné nosné konštrukcie  

Základy - pre kompostáreň sa vytvoria základy pod múriky kompostárne do nezámrznej hĺbky. 

Steny kompostárne sú tvorené betónovými tvárnicami vyplnenými betónom a vystužené armatúrou. 

Základy sa týkajú aj prevedenia základových pásov pre prístrešok a základových pätiek pre oplotenie.   

Ostatné konštrukcie sa týkajú prevedenia spevnených plôch a obrubníkov areálu ekodvora. 

 

Technické vybavenie 

Vykurovanie – riešenie nie je potrebné.  

Príprava TUV – riešenie nie je potrebné. 

Vodovod – riešenie nie je potrebné. 

Kanalizácia – riešenie nie je potrebné. 

Elektroinštalácia – riešenie je zdokumentované v samostatnom objekte.  

 

4. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV SÚLAD STAVBY K VÝCHODISKOVÝM PODKLADOM: 

kópia z katastrálnej mapy 

rokovanie s vedením obce 

vizuálna obhliadka so zameraním 

fotodokumentácia 

podklady poskytnuté investorom 
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5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 

Stavbu môžeme členiť na :  

SO-01  - Oplotenie  

SO-02          - Kompostáreň /plocha pre uloženie BRO/ 

SO-03  - Vybavenie objektu  

 

 

6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU: 

Areál kompostárne je situovaný na parcele číslo 766 v katastrálnom území obce Bajany. Charakter stavby 

nebude mať negatívny vplyv na okolitú prevádzku, naopak podporí rast životnej úrovne obyvateľov obce, a umožní im 

prispievať k zvýšeniu čistoty životného prostredia. 

Táto stavba nevyvolá žiadne iné súvisiace investície. 

 

7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV: 

Užívateľom a prevádzkovateľom objektu je obec. 

Pre zber biologický rozložiteľných odpadov je nutné vypracovať prevádzkový poriadok. Zariadenie musí byť 

označené informačnou tabuľou ktorá spĺňa požiadavky zákona o odpadoch a vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších noviel. Informačná tabuľa bude obsahovať: 

a) Názov zariadenia 

b) Obchodné meno a miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia 

c) Prevádzkový čas zariadenia 

d) Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá 

e) Názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia 

f) Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo 

 

V prípade donáškového spôsobu sa dovoz odpadu nahlási zodpovednému pracovníkovi a podľa druhu odpadu 

sa umiestni na určené miesto. Pri vstupe do kompostárne budú odpady vážené a evidované. 

 

8. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY: 

 

Predpokladaná doba výstavby: 
 

Zahájenie stavby:  07.2016 

Ukončenie stavby: 09.2017 

Doba výstavby:  14 mesiacov 

 

9. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA S POSTUPNÝM UVÁDZANÍM STAVBY DO 

PREVÁDZKY: 

Pri tejto stavbe neuvažujeme so skušobnou prevádzkou a postupným uvádzaním stavby do prevádzky. Po 

úspešnej kolaudácii je možné okamžite spustiť využívanie stavby. 

 

10. PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY: 

Celkové náklady stavby : cca 49 348,- € bez DPH –stavba  

    cca 99 996,- € bez DPH –technologické vybavenie 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa  22.06. 2016     Vypracoval: Ing. Peter Kačír 

 


