Stavba: VÝSTAVBA MALEJ KOMPOSTÁRNE ZBOJNÉ NA ZHODNOCOVANIE BRKO

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
NÁZOV STAVBY:
VÝSTAVBA MALEJ KOMPOSTÁRNE ZBOJNÉ
NA ZHODNOCOVANIE BRKO
MIESTO STAVBY:
ZBOJNÉ, okres MEDZILABORCE
KÚ:
ZBOJNÉ
DRUH STAVBY:
NOVOSTAVBA
OBSTARÁVATEĽ:
Obec ZBOJNÉ, okres MEDZILABORCE
PROJEKTANT :
Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ, autorizovaný stav. inžinier
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu malej kompostárne – obecné
kompostovisko s ročnou produkciou kompostu neprevyšujúcou 100 t.
Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných
druhov biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO"), čiže
kompostárne. Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, ods.3, písm. m)
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch"), ktorým sa zakazuje zneškodňovať
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú
súčasťou komunálneho odpadu. V kompostárni budú teda zhodnocované uvedené BRKO zo
záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ktoré vznikajú v rámci
komunálneho odpadu na území obce Zbojné. Zhodnocovanie tohto odpadu bude spočívať v
jeho kompostovaní.
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
- Mapa z evidencie katastra.
- Obhliadka a zameranie riešených objektov v obci so vznesením požiadaviek investora na
úpravy.
- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby.
4. ČLENENIE STAVBY
Stavba rieši tieto stavebné objekty:
SO 01 KOMPOSTOVISKO na parcele č. 930/1, 955/1, 955/2
- zaizolovaná spevnená betónová plocha – kompostovanie, 10 x 20 m = 200 m2.
- spevnená betónová plocha – manipulačný priestor, 120 m2.
- spevnená betónová plocha – prístup na kompostovisko, 62,50 x 3 m = 188 m2.
SO 02 SKLAD na parcele č. 930/1
- murovaný sklad umiestnený na manipulačnej ploche, 12,60 x 6,60 m.
SO 03 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ na parcele č. 930/1
- podzemná plastová nádrž, objem 10 m3.
SO 04 OPLOTENIE na parcele č. 930/1
- oplotenie kompostoviska z pozinkovaného pletiva výšky 2 m so vstupnou uzamykateľnou
bránou výšky 2,0 m, šírky 4,0 m. Celková dĺžka oplotenia – 85,20 m.
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5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU
Plánovaná výstavba nenaväzuje na ďalšiu stavbu. Riešené objekty pre svoju prevádzku
nepotrebujú napojenie na žiadne jestvujúce inžinierske siete.
6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY
Užívateľom stavby sú obyvatelia obce, prevádzkovateľom stavby je obec Zbojné.
7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY
Termín výstavby je ovplyvnený dotáciou z fondov.
8. POSTUPNÉ ODOVZDÁVANIE STAVBY DO UŽÍVANIA
Stavba nie je náročná, preto sa odovzdá ako jeden celok po jednotlivých objektoch.
9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
Celkové náklady stavby sú vyčíslené v súhrnnom rozpočte stavby a rekapitulácii
objektov stavby.
Humenné jún 2018

Ing. Božena Hamaďaková
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