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V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných. parametrov mostov na cestách. I.triedy-2 etapa- I/66Hámor- most ev. č.
66-123" - oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica /ďalej len
„SSC, IVaSC, Banská Bystrica/, požiadal listom č. SSC/2322/2023/6251/1429 zo dňa 17.1.2023, Okresný úrad
Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Výstavba a
zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa I/66 Hámor – most ev. č. 66 - 123“.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný miestny orgán
štátnej správy podľa § 2 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad, podľa § 3a
ods. 2 cestného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, po doplnení žiadosti dňa 13.9.2022 a posúdení žiadosti

oznamuje

v zmysle § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb., začatie stavebného konania pre stavbu:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa I/66 Hámor – most ev. č.
66 - 123“
Stavebné objekty:
SO 010-00 Rekultivácia opusteného úseku cesty I/66
SO 020-00 Asanácia jestvujúceho mosta
SO 101-00 Preložka cesty I/66
SO 201-00 Most ev. č. 66 - 123

Projektant: Valbek SK, s. r. o., Stredisko Košice, Rozvojová 2, Košice, zodpovedný projektant Ing. Martin Hančulák.
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Zhotoviteľ: Bude určený na základe výsledkov verejnej súťaže.
Stavebný dozor stavby: Stavebný dozor stavby bude vykonávať pracovník odboru investičnej výstavby, SSC, IVSC,
Banská Bystrica, ktorý bude určený po uskutočnení procesu verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby. Jeho meno, údaje
a kontakt na jeho osobu, bude písomne oznámené v dostatočnom predstihu pred zahájením stavebných prác.

Termíny: /návrh/ predpokladané zahájenie stavby 06/2023
predpokladané ukončenie stavby 12/2025
Katastrálne územie: Polomka

Stavba si vyžiada záber nasledovných pozemkov:
Trvalý záber:
Parcela č. KN-C:
3255/2, 3256/8, 3256/9, 3256/10, 3256/11, 3256/12, 3256/13, 3256/14, 3256/15, 3256/16, 4200/11, 4200/12, 4140/5,
4140/6, 4140/7, 4140/8, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3286/5, 3286/6, 3286/7, 3286/8, 3286/9, 3286/10, 3286/11,
3286/12, 3286/13, 3286/14, 3286/15, 3286/16, 3286/17, 3286/18, 3286/19, 3286/23, 3286/24, 3286/25, 3286/26,
4141/2, 4141/3, 4141/4, 4141/5, 3285/4, 3285/5, 3285/8, 3285/11, 3285/13, 3285/14, 3285/15, 3285/16, 3285/17,
3285/18, 3285/19, 3259/2, 3282/10, 3282/11, 3282/12, 3282/13, 4205/5, 4205/6, 4205/12, 4205/15, 4205/16,
4205/17, 4205/21, 4205/22, 4205/23, 4205/24, 4205/25, 4205/26, 4205/27,
Parcela č. KN-E:
1174/3, 1190/3, 1189, 1178, 1175/2, 1175/1, 1176, 1177, 6581, 6582, 6599/2, 6600/1, 6600/2, 6600/3, 6601/1,
6601/2, 6604/1, 6605/1, 6606/1, 6607/2, 6608/2, 6609/2, 6610/2, 6611/2, 6611/3, 6612/1, 6612/2, 6612/3, 9362/5,
6613/1, 6613/2, 9424/5, 9424/7, 9403/1, 9403/4, 9403/5, 9404/1,

Dočasný záber:
Parcela č. KN-C:
4140/1, 3253, 3255/1, 3256/1, 3256/5, 3256/6, 3256/7, 3257/1, 3257/2, 3259/1, 3282/1, 3285/3, 3286/1, 4141/1,
4141/3, 4141/4, 4200/2, 4205/1, 4205/2,
Parcela č. KN-E:
1174/1, 1174/2, 1174/3, 1190/3, 1189, 1178, 1175/1, 1175/2, 1176, 1177, 4140/7, 6613/2, 6613/1, 6612/2, 6611/3,
6611/2, 6610/2, 6609/2, 6608/2, 6607/2, 6607/1, 6606/1, 6605/1, 6604/1, 6601/2, 1185/2, 9424/3, 6290/1, 6290/2,
6599/1, 6581, 6582, 6599/2, 6599/3, 6601/3, 9424/5, 6602/5, 6602/4, 6598/1, 6600/2, 6600/1, 6322/2, 6322/3,
9402/48, 9403/5, 9404/1,

Podkladom pre určenie rozsahu záberu vyššie uvedených pozemkov je geometrický plán č. 18211001 zo dňa
20.04.2020 – trvalý záber, geometrický plán č. 18211021 zo dňa 30.04.2020 – dočasný záber, spracované firmou
Valbek, s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava, v rámci dokumentácie pre majetkové vysporiadanie pozemkov s
náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).
Stavebník má s vlastníkmi pozemkov uzatvorené kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, v zmysle Občianskeho zákonníka
a zabezpečené právoplatné vyvlastňovacie rozhodnutia. Zavkladovaním predmetných kúpnych zmlúv (trvalý záber)
na príslušnej správe KN (katastra nehnuteľností) tieto pozemky prešli do vlastníctva SSC resp. štátu .
Oprávnenie zriadiť na stavbou zaberaných pozemkoch predmetnej stavby cesty, vo vzťahu k vlastníckemu právu má
SSC, Bratislava, ako investor, v zastúpení partnerom zabezpečené v súlade s ustanoveniami § 139 ods. 1 písm. a)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebník má s vlastníkmi pozemkov uzatvorené súhlasné stanoviská, resp. uzavreté zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve, povoľujúce realizáciu stavby na dotknutých pozemkoch.
Obec Polomka – stavebný úrad na predmetnú stavbu vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. UR-
A2021/21-05-Ing.Pr zo dňa 05.08.2021, právoplatnosť nadobudlo dňa 06.09.2021.
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán, štátnej správy
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie z hľadiska potreby posúdenia navrhovanej činnosti, podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. OU-BR-
OSZP-2021/000811-006 zo dňa 19.2.2021 konštatuje, že navrhovaná činnosť „Výstavba a zlepšenie
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa I/66 Hámor most ev. č. 66 – 123“ sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa I/66 Hámor – most ev. č.
66 - 123“
Cieľom stavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti účastníkov premávky napriamením predmetného úseku,
odstránenie bezpečnostných rizík a zvýšenie technicko – dopravných parametrov.
V rámci stavby dôjde k preložke časti predmetného úseku, k rozšíreniu a vybudovaniu nového telesa cesty,
nahradeniu existujúceho mostného objektu ev. č. 66 - 123 a ku komplexnej výmene existujúceho rámového priepustu
za nový. Zhotoví sa nové vodorovné dopravné značenie, doplní sa zvislé dopravné značenie.
- stavebné objekty:

010 – 00 Rekultivácia opusteného úseku cesty I/66
Účelom realizácie stavebného objektu je rekultivácia opustenej časti cesty I/66. Dokumentácia objektu 010 - 00
"Rekultivácia opusteného úseku cesty I/66“ vyvolaná realizáciou prekládky úseku cesty I/66. Okrem rekultivácie
dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy dotknutej stavbou sa v rámci objektu 010-00 rieši aj poľnohospodárska
rekultivácia opusteného úseku cesty I/66. Ide o krátky, cca 310 m dlhý, úsek cesty I/66, ktorý sa po ukončení stavby
v dôsledku zrušenia pôvodného mosta a napriamenia oblúka cesty stane nefunkčným a bude potrebné ho zrušiť a
pôdu uviesť do pôvodného stavu, zodpovedajúceho okolitým pozemkom (trvalým trávnym porastom) - dotknuté
plochy zrekultivovať postupmi technickej a biologickej rekultivácie na poľnohospodársku pôdu s cieľovým druhom
pozemku trvalý trávny porast.
V prvej etape sa zrealizuje vybúranie a odvezenie všetkých konštrukčných vrstiev existujúcej vozovky a rozobratie
telesa násypu. Materiál z rozobratého násypu sa vyžije do násypu nového úseku (preložky) cesty v rámci objektu
101-00 Preložka cesty I/66.
Ďalší postup rekultivácie bude rovnaký ako v prípade spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej
pôdy.
V rámci technickej rekultivácie sa vykoná skyprenie podložia, na ktoré sa navozí humusová zemina (ornica)
zo skrývky z trvalých záberov PP stavby a rozprestrie sa v hrúbke 20 cm, zodpovedajúcej profilu pôd v okolí
rekultivácie.

020 – 00 Asanácia jestvujúceho mosta
Mostný objekt ev. č. 66-123 je riešený ako jednopoľový cestný most s dĺžkou premostenia 3,8 m. Mostný objekt
bol postavený v roku 1900.
V rámci predprojektovej prehliadky mosta bolo zistené nasledovné:
Železobetónová doska nosnej konštrukcie je poznačená značnou degradáciou betónu. Na dolnej hrane dosky je
pozorovateľný rozpad betónu, odlupovanie krycej vrstvy. Betonárska výstuž je vypadaná a poznačená koróziou.
Pomocné prúty prehrdzavené a ovisnuté.
Opory sú značne erodované účinkom pudiacej vody. Krídla pri vtoku a odtoku sú poznačené rozpadom betónu a
podlomením. Na povrchoch opôr sú badateľné vlhké škvrny, odlupovanie cementovej malty a navetraný pohľadový
povrch.
Povrch vozovky vyzerá dobre, jemne vyjazdené koľaje. Vozovka má nadmernú hrúbku predpoklad 0,6 m, lokálne
miesta s vypranými zrnami. Betónové rímsy sú zasiahnuté degradačnými procesmi, ktoré sa prejavujú odpadávaním
krycej vrstvy, koróziou výstuže, rozpadom a odlamovaním betónu, pozdĺžnou trhlinou v dôsledku degradačných
procesov vplyvom zatekania v priestore pod rímsami. Na rímsach je odpadnutá zvodnica zvodidla. Horný povrch
ríms je značne napadnuté nežiadajúcou vegetáciou.
Koryto toku v okolí mosta nie je upravené a pod mostom sú predpokladané značné nánosy Súčasná výška dna je
prispôsobená okolitému terénu.
V rámci stavebného objektu budú odstránené všetky časti mosta. V rámci búracích prác sa demontuje záchytné
bezpečnostné zariadenie (oceľové zvodidlo) nachádzajúce sa na rímse mosta. Vyfrézujú sa živičné vrstvy vozovky.
Vybúrajú sa stávajúce rímsy. Odstráni sa izolácia mostovky vrátane prípadnej vrstvy vyrovnávajúceho betónu až
po nosnú konštrukciu. Odstráni sa železobetónová doska nosnej konštrukcie do a následne sa vybúrajú gravitačné
opory spolu s krídlami.

101 – 00 Preložka cesty I/66
V rámci realizácie stavebného objektu sa vylepšia smerové a výškové pomery v šírkovom usporiadaní C9,5/80
podľa STN 73 6101 v celkovej dĺžke 675m. Dôjde k vyrovnaniu výškového a smerového vedeniu trasy čím dôjde k
vybudovaniu nového telesa cesty. Budú vybudované nové konštrukčné vrstvy vozovky v km 0,002-0,673, vodiace
a bezpečnostné zariadenia. Existujúca cesta bude v km cca 0,185-0,540 odstránená a zrekultivovaná. Napojenie
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šírkového usporiadania novonavrhovaného telesa cesty na existujúce teleso bude v dĺžke 10m na začiatku a na konci
úseku.
Hospodárske zjazdy sú navrhované približne v miestach existujúcich, ich šírka je 4m s jednostranným priečnym
sklonom. Navrhované zjazdy budú spevnené v dĺžke min. 3m od hrany vozovky hlavnej trasy, ďalej bude ich
konštrukcia nespevnená s priečnym sklonom 3%. V zjazde v km 0,550 vľavo je navrhnutý okrem priepustu aj
odvodňovací žľab.
V km 0,164 vpravo sú navrhnuté vegetačné úpravy v okolí pietneho miesta „božie muky“, ku ktorému je navrhnutý
zatrávnený prístupový chodník, pri ktorom bude obrubník zjazdu č.2 znížený bezbariérovo.
V novej trase bude vybudovaný nový mostný objekt v km 0,394 75 a v rámci stavby bude upravený potok Rakyťanka
a vykonaná úprava koryta v dĺžke 66,18m. V km 0,022 je navrhnutý rámový priepust DN 2000x1500, ktorý
bude budovaný po poloviciach. Budú vybudované nové spevnené priekopy, nadzárezová priekopa, rigol, trativody,
priepusty a existujúce odvodňovacie zariadenia budú prečistené alebo zrušené.
V predmetnom úseku je navrhnuté nové smerové vedenie trasy. Smerové oblúky sú navrhnuté ako kružnicové oblúky
s prechodnicami. Smerové vedenie celej trasy je navrhnuté s ohľadom na dodržanie zásad trasovania t.j. striedania
opačných orientácií oblúkov a vyrovnania jestvujúcej trasy. Navrhnuté boli 2 protismerné prechodnicové oblúky s
polomermi R= 400m a R= 800m.
Výškové vedenie bolo prispôsobené novému smerovému vedeniu. Výškové vedenie zohľadňuje konfiguráciu terénu
a umelé prekážky (pietne miesto, vodné toky), na konci a na začiatku úseku sa plynulo pripája na existujúcu cestu.
Na trase boli navrhnuté 2 vyduté oblúky s polomermi R=5000m a R=4800m a 2 vypuklé oblúky s polomermi R=
7500m a R= 4000m. Najmenší pozdĺžny sklon je navrhnutý 0,25% a najväčší pozdĺžny sklon je 3,80%.
Šírkové usporiadanie cesty je definované kategóriou C 9,5/80 podľa STN 73 6101. Cesta I/66 je navrhnutá ako
dvojpruhová smerovo nerozdelená komunikácia. Pôvodné šírkové usporiadanie komunikácie zodpovedá kategórii
C7,5/70. Prechod na navrhované šírkové usporiadanie je navrhnuté na začiatku a na konci úseku v dĺžke 10m.
Šírkové usporiadanie komunikácie C 9,5/80 podľa STN 73 6101:
- jazdné pruhy 2 x 3,50 m, t. j. spolu 7,00 m
- vodiace prúžky 2 x 0,25 m, t. j. spolu 0,50 m
- spevnená krajnica 2 x 0,50 m, t. j. spolu 1,00 m
- nespevnená krajnica 2 x 0,50 m, t. j. spolu 1,00 m
- Základná voľná šírka 9,50 m

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do otvorených spevnených priekop, rigolov
resp. do okolitého terénu. Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym sklonom min. 3,0%. Existujúce
nespevnené priekopy sa prečistia.
Rigol spevnený betónovým prefabrikovaným žľabom:
km 0,146 50 – 0,174 00 vpravo, dĺžky 28,5m
-ukončenie rigolu bude napojením na vsakovaciu studňu v km 0,145 50 vpravo, DN 800
Žľab univerzálny s roštom:
km 0,546 30 – 0,553 70 vľavo, dĺžky 5,7m
Priekopa spevnená:
km 0,025 15 – 0,203 00 vľavo, dĺžky 176m
km 0,312 50 – 0,600 00 vľavo, dĺžky 289m
Priekopa spevnená nadzárezová:
km 0,069 95 – 0,176 25 vľavo, dĺžky 113m
Trativod:
km 0,024 75 – 0,203 00 vľavo, dĺžky 176,5m, ukončenie výustným objektom
km 0,430 00 – 0,600 00 vľavo, dĺžky 174m, ukončenie výustným objektom
km 0,146 50 – 0,174 00 vpravo, dĺžky 28m, ukončenie do vsakovacej studne v km 0,145 50 vpravo, DN800
trativodné šachty
km 0,125 vľavo, DN 800, TŠ1
km 0,430 vľavo, DN 800, TŠ2
km 0,540 vľavo, DN 800, TŠ3
Priepusty:
Rámový priepust km 0,022 DN 2000x1500, dľžky 14,7m
Priepusty na zjazdoch:
Rúrový priepust km 0,045 vľavo DN 600, dĺžky. 9,16m
Rúrový priepust km 0,055 vľavo DN 600, dĺžky. 10,10m
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Bezpečnostné zariadenie – záchytné:
Navrhnuté je jednostranné oceľové zvodidlo v nespevnenej krajnici v zmysle STN 73 6101, minimálna úroveň
zadržania H1 podľa TP 010.
- km 0,000 00 – km 0,132 80 vpravo, úroveň zachytenia H1, účinná dĺžka 145,00m + 2x krátky výškový nábeh
- km 0,002 00 – km 0,039 52 vľavo, úroveň zachytenia H1, účinná dĺžka 41,00m + 1x dlhý výškový nábeh, 1x
krátky výškový nábeh
- km 0,250 00 – km 0,500 00 vpravo, úroveň zachytenia H1, účinná dĺžka 250,00m + 2x dlhý výškový nábeh
- km 0,330 00 – km 0,460 00 vľavo, úroveň zachytenia H1, účinná dĺžka 130,00m + 2x dlhý výškový nábeh
Navrhnuté je zábradlie na rámovom priepuste v km 0,022, výšky 1,10m a celkovej dĺžky 6,54m.
Bezpečnostné zariadenie – vodiace:
Smerové stĺpiky sa osadia v zmysle STN 73 6101. Budú osadené ako samostatné stĺpiky, ako nástavce na oceľová
zvodidlá (TP 105) v podobe smerových stĺpikov, nástavcov alebo odrážačov.
- smerový stĺpik biely: 17ks vľavo, 11ks vpravo, spolu 28ks
- smerový stĺpik na zvodidlo biely: 4ks vľavo, 10ks vpravo, spolu 14ks
- smerový stĺpik modrý: 8ks vľavo, 6ks vpravo, spolu 14ks
- smerový stĺpik na zvodidlo modrý: 3ks vľavo, 5ks vpravo, spolu 8ks
Konštrukcia vozovky:
Vzhľadom na dopravné zaťaženie a životnosť vozovky je navrhovaná konštrukcia vozovky v nasledovnom zložení:
Na začiatku a na konci úseku v dĺžke 2m sa vymení vozovka v hr. 0,10m.
Konštrukcia vozovky hr. 0,10m:
- asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; PMB 45/80-75; 40 mm
- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP
- asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L; PMB 45/80-75; 60 mm
- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP
Celkom 100 mm
Konštrukcia vozovky v km 0,002-0,673:
- asfaltový koberec mastixový SMA 11; PMB 45/80-75; I 40 mm
- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP
- asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L; PMB 45/80-75; I 60 mm
- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP
- asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 16 P; B 35/50; I 80 mm
- infiltračný postrek 1,0 kg/m2 PI; B
- mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 GB 220 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD; 31,5 Gc 240 mm
Celkom min. 640 mm
Konštrukcia vozovky zjazdov (spevnený úsek):
- asfaltový koberec mastixový SMA 11; PMB 45/80-75; I 40 mm
- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP
- asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L; PMB 45/80-75; I 60 mm
- infiltračný postrek 1,0 kg/m2 PI; B
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD; 31,5 Gc 200 mm
Celkom min. 300 mm
Minimálny požadovaný modul deformácie na pláni Edef,2 ≥ 90 MPa, pomer Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.
Konštrukcia vozovky zjazdov (nespevnený úsek):
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 min. 300 mm
Minimálny požadovaný modul deformácie na pláni Edef,2 ≥ 50 MPa, pomer Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.

201 – 00 Most ev. č. 66 – 123
Priestorové usporiadanie mosta bude zodpovedať šírkovému usporiadaniu priľahlej komunikácie. V mieste mosta
je cesta I. triedy I/66 v šírkovej kategórii C 9,5 s návrhovou rýchlosťou 80 km/h. Komunikácia je v mieste mostného
objektu smerovo v priamej. Priečny sklon vozovky na moste je strechovitý so sklonom 2,5 %. Niveleta komunikácie
je na moste vedená v stúpaní 2,46 %. Dopravný priestor na moste šírky 9,5 m je ohraničený cestnými zvodidlami s
úrovňou zachytenia H1 po oboch stranách komunikácie. Celková šírka mostného objektu je 17,49 m. Na okrajoch
nosnej konštrukcie sú navrhnuté prefabrikované rímsy ako súčasť prefabrikovanej nosnej konštrukcie so zábradlím.
Mostný objekt je navrhnutý ako presypaná rámová dosková konštrukcia svetlosti 5,50 m.
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Založenie prefabrikovanej nosnej konštrukcie je navrhnuté ako plošné na štrkovom vankúši fr. 0-63 hrúbky 1 000
mm. Monolitické krídla budú založené a štrkovom vankúši fr. 0-63 hrúbky 500 mm. Na hornom povrchu bude
dosiahnutá hodnota Edef,2 = 90 MPa (Edef,2 / Edef,1 <2,5). Vankúš bude od okolitého prostredia separovaný
geotextíliou min. 500 g/m2. Spodná doska prefabrikované rámu a základy krídel sa zhotovia na podkladový betón
hr. 150 mm. Horný povrch základov krídel bude vyspádovaný smerom od rubu krídel spádom 7 %. Všetky zvislé aj
vodorovné plochy betónových konštrukcií, ktoré budú v definitívnom stave zasypané zeminou budú ochránené proti
zemnej vlhkosti penetračným náterom a dvojnásobným asfaltovým náterom (á 300 g/m2) a ochránené geotextíliou
min. 500 g/m2. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová prefabrikovaná rámová konštrukcia svetlosti
5,50 m, šírky 17,49 m. Skladať sa bude z prefabrikovaných dielcov v počte 7 párov (spodný a horný dielec). 5 párov
dielcov sú medziľahlé a dva krajné páry spolu s prefabrikovanými rímsami (ako súčasťami nosnej konštrukcie),
na ktorých bude osadené zábradlie výšky 1,1 m. Spodná doska mostného objektu je navrhnutá ako vodorovná.
Koryto potoka bude na nej vytvarované do navrhnutého prierezu (objekt 240-00 Úprava koryta Rakyťanka). Horný
povrch hornej dosky rámu je navrhnutý v priečnom smere v sklone 3,0 % na obe strany (strechovite) z dôvodu
zabezpečenia odvodnia povrchu nosnej konštrukcie. Všetky plochy nosnej konštrukcie okrem rubových plôch stojok,
ktoré budú v definitívnom stave zasypané zeminou, budú ochránené proti zemnej vlhkosti penetračným náterom a
dvojnásobným asfaltovým náterom (á 300 g/m2) a ochránené geotextíliou min. 500 g/m2. Rub stojok rámu bude
izolovaný natavovacími asfaltovými pásmi hr. 5 mm, ktoré budú ochránené dvoma vrstvami geotextílie (á min 500
g/m2, celkovej hr. min. 6 mm po stlačení) – plošná drenáž. Pre zlepšenie priľnavosti bude pred natavením izolácie
povrch betónu opatrený penetračno-adhéznym náterom.
Pri výstavbe NK je nutné zohľadniť požadované nadvýšenie všetkých konštrukčných častí, predovšetkým hornej
dosky rámu.
Krídla mostného objektu sú navrhnuté monolitické kolmé, so základom šírky 2,0 m a výšky 0,5 m. Horný povrch
základov krídel bude vyspádovaný smerom od rubu krídel spádom 7,0 %. Drieky krídel sú navrhnuté šírky 0,5 m.
Výška drieku krídel je premenná. Dĺžka krídel je 5,50 m. Na drieku krídel je navrhnutá monolitická rímsa v sklone
4,0 %, na ktorej bude osadené zábradlie výšky 1,1 m. Pracovná škára na krídle je nad základom a pod rímsou.
Všetky plochy krídel, ktoré budú v definitívnom stave zasypané zeminou, budú ochránené proti zemnej vlhkosti
penetračným náterom a dvojnásobným asfaltovým náterom (á 300 g/m2) a ochránené geotextíliou min. 500 g/m2.
Konštrukcia vozovky na moste je súčasť objektu 101-00. Vozovka bola navrhnutá nasledovného zloženia:
- asfaltový koberec mastixový SMA 11; PMB 45/80-75; I 40 mm
- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP
- asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L; PMB 45/80-75; I 60 mm
- 8 -

- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP
- asfaltový betón pre podkladnú vrstvu AC 22 P; B 35/50; I 80 mm
- infiltračný postrek 1,0 kg/m2 PI; B
- mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 GB 220 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD; 31,5 Gc 240 mm
Celkom 640 mm
Pred pokladaním izolácie je nutné preveriť povrch betónu, či spĺňa technické podmienky platné pre pokladanie
izolácie. Ide hlavne o rovinnosť, vlhkosť a povrchovú pevnosť podkladu.
Izolácia mostovky je navrhnutá celoplošná z voľne položených asfaltových izolačných pásov v jednej vrstve hrúbky
5 mm a bude zatiahnutá na zvislú plochu stojok. Pred položením izolácie bude obrokovaný povrch betónu opatrený
1x penetračným náterom a 2x asfaltovým náterom. Ochrana izolácie bude zabezpečená zásypom hr. 100 mm alt.
betónová mazanina hr. 50 mm.
Rímsy na moste sú súčasťou krajných prefabrikátov nosnej konštrukcie. Navrhnuté sú šírky 400 (450) mm s výškou
lícnej časti 600 mm. Povrch ríms bude vyspádovaný v priečnom smere v sklone 4,0 % do žľabu a v pozdĺžnom
smere kopírujú sklon horného povrchu hornej dosky prefabrikovanej nosnej konštrukcie (strechovitý so sklonom
3,0 % ku koncom nosnej konštrukcie).
Rímsy na krídlach sú monolitické šírky 550 mm so sklonom 4,0 % do žľabu na rube krídel. Pozdĺžny sklon kopíruje
priľahlý terén (1:2,5).
Dopravný priestor na moste bude ohraničený cestnými zvodidlami s úrovňou zachytenia H1 (súčasť objektu 101-00).
Na rímsach mosta aj krídel bude osadené zábradlie výšky 1,10 m. Kotvenie zábradlia je navrhnuté pomocou
dodatočne vlepených kotiev.
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Odvodnenie mosta je zabezpečené kombináciou pozdĺžneho a priečneho sklonu vozovky. Voda z vozovky bude
zvedená na svah a následne do žľabu pred rímsou, ktorým bude voda ďalej odvedená popri krídlach do toku potoka,
resp. do priekopy.
Odvodnenie povrchu izolácie mosta je zabezpečené pozdĺžnym spádom horného povrchu hornej dosky rámu (3,0
% na obe strany).

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Špeciálnym stavebným úradom pre hore uvedené objekty stavby je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií v Banskej Bystrici.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný miestny orgán
štátnej správy podľa § 2 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad, podľa
§ 3a ods. 2 cestného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení žiadosti o stavebné povolenie v súlade s ustanovením
§ 61 ods. 1 stavebného zákona

o z n a m u j e

dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania, začatie stavebného konania a pretože sú stavebnému
úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa
v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k stavbe, má sa za to, že s uskutočnením stavby z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, 5. poschodie, číslo kancelárie 516.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Obec Polomka, aby
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obce, na dobu 15 dní, podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase, v
miestnej tlači aj na webových stránke obce. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku zaslať
späť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením dátumu jej
vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia:

...........................................
odtlačok pečiatky, podpis

dátum zvesenia:

...........................................
odtlačok pečiatky , podpis
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Oznámenie sa doručí :
Účastníci konania
1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
2. Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
3. Ostatní účastníci konania podľa § 78 ods. 1 a § 140c ods. 2 stavebného zákona

Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy:
1. Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
2. Valbek SK, s .r. o., Stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice
3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
4. Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody
6, 810 05 Bratislava
3. Železnice SR, š. p., Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Železnice SR, š. p., Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
5. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hrona, odštepný závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská
Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
10. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
kraja, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
11. Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
12. Okresný úrad Brezno, Pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
13. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Mostárenská 13, 977 01 Brezno
14. Štátna ochrana prírody Správa Národného parku Nízke Tatry, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
15. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
16. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Na vedomie
Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Valbek SK, spol. s r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 11
Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
ŽSR , Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Slovenský vodohospodársky podnik - štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod, Partizánska cesta 69, 974 01
Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Hydromeliorácie, Vrakunská 23, 825 63 Bratislava 211
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
Okresný úrad Brezno - pozemkový a lesný odbor, Nám.gen.M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 5586/44b, 825 11 Bratislava 26
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne, ODI, Mostárenská 13, 977 03 Brezno 3
Správa Národného parku Nízke Tatry, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica 1

Ing. Marta Pernišová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


