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Príloha č. 2 Schválenie žiadosti za účelom realizácie projektu: „Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry v Meste Spišské Vlachy“

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
cez Integrovaný operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách
a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry
a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním
systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-
SC431-2017-16

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Mesto Spišské Vlachy podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt :
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste Spišské Vlachy“

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: celková žiadaná dotácia 282 072,10 €,
spoluúčasť mesta 14 845,90 €

D) Dopad na personálne náklady:

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Prijať Uznesenie MsZ  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
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II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu

„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy” realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
a platným programom rozvoja mesta

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

14 845,90 €
d)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Spišské

Vlachy

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ pripraviť a doplniť podklady k žiadosti o nenávratný

finančný príspevok na projekt : „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste
Spišské Vlachy“

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne



T E C H N I C K Á          S P R Á V A  . 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE. 
 

Názov  a  miesto  stavby: Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry 
v meste Spišské Vlachy 

Katastrálne  územie:  Spišské Vlachy 
Parcelné  číslo:  C 1952/3 a 1952/2  /plocha kruhového objazdu / 
                                               C 2101/1 a 1060/1  / zelená plocha pri kostole a slepej ulici / 
    C 2001/1 a 2001/3  /zelené plochy určené pre športovú činnosť 
Investor:   Mesto Spišské Vlachy 
Časť:    ASR - Architektonicko-stavebné  riešenie 
Zodpovedný  projektant: Ing. Ladislav Komjáthy  

           (aut. stav. inžinier – reg. č. 5022*SP*I1)  

 
 
2.   ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ   PREVÁDZKU. 
 
Technické parametre revitalizovaných území: 
 
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy  na parcelách : 
 
1 - p.č. 1952/3 a 1952/2  ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA   =  1095,00 m2 
2 - p.č. 2101/1 A 1060/1 ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA   =  1322,00 m2 
3 - p.č. 2001/1 A 2001/3 ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA   = 13426,00 m2 
 

CELKOM UPRAVENÁ PLOCHA:             15 843,00 m2 
 

1. Parcela 1952/3 a 1952/2    je evidovaná na  LV 1 následovne: 
 
- parcela   - registra "C"  1952/3 a 1952/2    
- druh  pozemku   - ostatné plochy a zastavané plochy  
- výmera  pozemku  - spolu 813 m2 
- umiestnenie  pozemku  - v zastavanom území obce 
- vlastník     - mesto Spišské Vlachy 
   

2. Parcela 2101/1 a 1060/1 je evidovaná na  LV 1 následovne: 
 
- parcela   - registra "C"  č 2101/1 
- druh  pozemku   - pozemok na ktorom je inžinierska stavba - cesta 
- výmera  pozemku  - spolu 3284 m2 

- umiestnenie  pozemku  - v zastavanom území obce 
- parcela   - registra "C"  č 1060/1 
- druh  pozemku   - ostatné plochy 
- výmera  pozemku  - spolu 3756 m2 

- umiestnenie  pozemku  - v zastavanom území obce 
- vlastník     - mesto Spišské Vlachy  
 
     3. Parcela C 2001/1 a 2001/3  je evidovaná na  LV  1 následovne: 
 
- parcela   - registra "C"  2001/1 
- druh  pozemku   - zastavané plochy 



- výmera  pozemku  - spolu 6804 m2 
- umiestnenie  pozemku  - v zastavanom území obce 
- vlastník     - obec Geča 
 
 

4. Parcela 569 je evidovaná na  LV 566 následovne: 
 
- parcela   - registra "C"  č 569 
- druh  pozemku   - pozemok na ktorom je inžinierska stavba - cesta 
- výmera  pozemku  - spolu 4159 m2 

- parcela   - registra "C"  č 2001/3 
- druh  pozemku   - ostatné plochy 
- výmera  pozemku  - spolu 6584 m2 

- umiestnenie  pozemku  - v zastavanom území obce 
- vlastník     - mesto Spišské Vlachy  

 
Všeobecne.    

  
Projekt zahŕňa tri územia v meste , z toho 1 územie – plocha kruhového objazdu 

v centre mesta a 2 územia  zelených verejných plôch pri cestnej komunikácii  a zástavbou 
rodinných domov .  Projekt sa  zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia 
pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj 
hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so 
zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Charakter riešenia všetkých plôch 
prinesie fyzický, psychologický a emocionálny prínos pre obyvateľov, čo prispeje k zdravotno-
rekreačnej a zároveň aj ekologicko-stabilizačnej funkcii. Cieľom realizácie projektu je 
zlepšenie environmentálnych aspektov územia pomocou výsadby zelene .   

Súlad s očakávanými výsledkami podpory IROP bude zabezpečený výsadbou pásov 
zelene v riešených územiach, začlenením predtým málo využívaných plôch do aktívnejšieho 
využívania obyvateľmi, bude zabezpečená väčšia starostlivosť o územia, keďže existuje 
predpoklad, že zvýšený výskyt obyvateľov v oblasti prirodzene podporí záujem o okolité 
prostredie. Vytvorením multifunkčných zón, oddelením cestnej komunikácie vysadením živého 
oplotenia od okolitej zástavby predstavujúcich systémový prvok znižovania hlučnosti 
prostredia a výsadbou zelene sa zabezpečí posilnenie ekologickej stability a zlepšenie 
sídelného prostredia. Vysadená zeleň ako adaptačné opatrenie, má zároveň významný podiel 
v snahe o zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými zmenami. V neposlednej rade má 
revitalizované prostredie významný vplyv aj psychickú rovnováhu človeka . 

V riešenej oblasti je bezbarierový pohyb po spevnených plochách v rámci územia. 
Výsledky realizácie projektu budú prístupné pre všetkých obyvateľov mesta.   Zároveň bol 
zohľadnený výber správnej vegetácie , použitá zeleň lokálna , vybraté boli listnaté stromy, 
pričom bolo prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a aj jednoduchú údržbu 
drevín.  

 
Súčasný stav  
 
ÚZEMIE č.1 
 V súčasnej dobe je parcela 1952/3- plocha kruhového objazdu nevyužívaná. Nachádza 
sa na nej pamätník , ku ktorému je zhoršený prístup . . Je v centrálnej časti mesta Spišské 
Vlachy . Okolo plochy kruhového objazdu je chodník so zámkovej dlažby . Na pozemku je 
chabá výsadba kvetín , ktoré nie sú pútavé . Taktiež chodník ku pamätníku je z betónových 
kociek , ktoré sú v dezolátnom stave a popraskané . 



 Mesto by potrebovalo vybudovať nový prístup ku pamätníku a nové kvetinové záhony , 
ktoré by zatraktivnili centrálnu časť obce cez ktorú prechádzajú ako obyvatelia mesta , taka j 
turisti a cestná doprava 
 Pozemok si pred vybudovaním navrhovaných prvkov vyžaduje mierne búracie práce , 
ktoré si obec zabezpečí na vlastné náklady  
 
ÚZEMIE č.2  / ulica SNP a plocha pri kostole / 
 V súčasnej dobe sa  a parcele 1060/1 nachádza zelená plocha , kde sú chodníky , ktoré 
však nepokračujú cez túto plochu ďalej.  Táto plocha sa tým pádom v súčasnej dobe 
nepoužíva .Taktiež popri tejto ploche sa nachádza obslužná komunikácia  - ulica SNP , ktorá 
je ako slepá ulica. Na konci tejto plochy je táto plocha nespevnená a preto sa musí spevniť 
zatrávňovacími tvárnicami 
 Pozemok si pred vybudovaním navrhovaných prvkov vyžaduje mierne urovananie terénu 
a výkopové práce pre navrhovanú trasu chodníkov  
 
ÚZEMIE č.3 / zelená plocha určená pre oddych a šport / 
 V súčasnej dobe sa  na parcelách 2001/1 a 2001/3 nachádzajú zelené verejné plochy , 
ktoré sú v súčasnosti málo nevyužívané  . Tieto zelené plochy , majú výmole a sú nerovné a 
vedie cez nich nerovný chodník z betónových kociek  .  Vollejbalové ihrisko pre plážový 
volleyball je nevhodne umiestnené medzi stromami , kde na pieskovú plochu padajú konáre a 
tým prichádza k zraneniam nôh pri hre. Detské herné zariadenia sú už nevyhovujúce a v 
dezolátnom stave . Okrem toho nesplňajú súčasné požiadavky. Napriek tomu , že táto plocha 
je dostatočne veľká je nevyužívaná . Zelené plochy sú v súčasnosti chabo zatrávnené  a 
požiadavka investora je hlavne oddeliť cestu od zástavby rodinných domov výsadbou živého 
oplotenia a vytvoriť chodníky so zámkovej dlažby pre peších , vytvoriť nové ihriská a 
športoviská. 
  Pozemok si pred vybudovaním navrhovaných prvkov vyžaduje mierne urovananie terénu 
a výkopové práce pre navrhovanú trasu chodníkov .  
 Na parcele  sa zruší oceľové oplotenie a aj betónový múrik oplotenia.  
 

Dispozičné a funkčné riešenie revitalizovaných území: 
  
Územia sú navrhované a rozdelené na niekoľko zón podľa funkčnosti: 
 
Územie č.1  / plocha kruhového objazdu / 

- Posilnenie peších komunikácii v obci 
- Výsadba zelených prvkov a kvetinových záhonov vo farbách obce 
- Zatraktivnenie danej plochy v centre mesta 
- Prístup ku pamätníku a následné jeho využívanie  

 
Územie č.2  / zelená plocha pri kostole / 

- Posilnenie peších komunikácii v obci 
- Oddychovú zónu pri chodníku / osadenie lavičiek a smetných košov / 
- Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa 

 
Územie č.3 / zelená plocha pre oddych a športovú činnosť / 

- Oddychová zóna a detské ihriská + informačná tabuľa s údajmi o obci  
- Detské herné zostavy a chodník pre malých cyklistov z recyklovanej gumy 
- Verejno-spoločenská zóna – vytvorenie plochy pre usporiadanie obecných slávností 
-  Zóna pre šport , fitness a posilńovanie v exterierovom prostredí 
- Posilnenie peších komunikácii v obci 
- Výsadba zelených prvkov pre ochladenie a živých zelených oplotení od cestného telesa 



 
ODDYCHOVÁ ZÓNA A VEREJNO-SPOLOČENSKÁ PLOCHA: 
 Na parcelách sú plochy pre oddychovú zónu a plochy pre verejno-spoločenskú aktivitu 
pre stretávanie občanov obce. Oddychovú zónu tvoria hlavne chodníky so zámkovej dlažby a 
lavičky so stromami pre zatienenie okolia lavičiek. 
 Taktiež v oddychovej časti sa bude nachádzať info tabuľa s údajmi a zaujímavosťami o 
meste . Na ploche kruhového objazdu  budú kvetinové vo farbách obce  
  
DETSKÉ IHRISKO A PLOCHY PRE RODIČOV NA ODDYCH 
 Ďalšia zóna je určená pre detské ihrisko pre male aj väčšie deti s možnosťou sedenia 
pre rodičov V tejto časti sa nachádzaja  detská herná zostava s hojdačkami , šmýkalkami , 
preliezkami , pieskoviskom , detskou lanovou dráhou s dopadovou plochou s gumenným 
povrchom z recyklovanej gumy . Taktiež cyklistický chodník pre malých cyklistov z 
recyklovanej gumy  Okrem toho sa tu nachádzajú lavičky a piknikové stoly s lavicami pre 
možnosť oddychu rodičov.  
 
ZÓNA PRE ŠPORT A FITNESS: 
 Na parcelách  je navrhované woroutové ihrisko s gumenným dopadovým povrchom  pre 
možnosť posilňovania a cvičenia fitness v prírode . V blízkosti workoutového ihriska je aj 
preliezka pre staršie deti a pre posilňovanie s dvoma lanami so štrkovou dopadovou plochou. 
Taktiež v strede plochy je umiestnené pieskové ihrisko pre plážový volleyball.   
 
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA A POSILNENIE PEŠÍCH KOMUNIKÁCII : 
 Všetky revitalizované plochy budú na novo zazelenené a v okolí je navrhovaná zeleň s 
vysokými , strednými a nízkymi stromami. Živé zelené oplotenia sa nachádzajú v blízkosti 
miestnych komunikácii a  zamedzia hlavne prašnosti a hluku od cesty . 
 Posilnenie peších komunikácii v obci rieši vybudovanie nových peších komunikácii zo 
zámkovej dlažby , ktorá umožňuje vsakovanie dažďovej vody do podložia . 
 Na plochách , ktoré dnes sú nestabilné budú vytvorené zelené resp.štrkové pásy 
posilnené zatrávňovacími spevňovacími tvárnicami . 
 
3.   PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV. 
  
 Základné  východiskové  podklady  použité  pre  vypracovanie  projektu  : 
- zhodnotenie  staveniska  s  tvaromiestnou  obhliadkou so starostom obce 
- kópia  katastrálnej  mapy 
- list  vlastníctva   
- požiadavky  investora - obce 
 
 

Inžinierske siete: 
 Inžinierske siete ostávajú pôvodné a nebudú sa ani rušit ani upravovať. Všetky 
komunikácie asfaltové taktiež ostávajú pôvodné a bez zmien. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Starostlivosť o životné prostredie. 
DREVINY: 
 Na dotknutých parcelách  sa nachádzajú náletové a stare dreviny  , ktoré bude 
potrebné aj s koreňovým systémom odstrániť. Tieto dreviny v súčasnosti neplnia funkciu a 
skôr prekážajú a zamedzujú ostatným drevinám v ich raste.  Ďalšie pôvodné ihličnaté aj 
listnaté dreviny , ktoré sa nachádzajú v územiach sa ponechávajú , prípadne sa upravia 
mierným orezaním. 
 Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ 
stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. Ak si investor realizuje 
práce svojpomocne, zodpovedá za odpadové hospodárstvo v plnej výške. Investor by mal 
narábať s odpadmi na základe medzinárodne uznávaného štandardu pre systémy riadenia 
životného prostredia ISO 14 001. Na stavenisku budú umiestnené veľkoobjemové kontajnery 
na zhromažďovanie a separovanie odpadov.  
 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
odpadu (t)   
(m3) 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,1 t 

15 01 02 obaly z plastov O 0,1 t 

15 01 03 obaly z dreva O 0,1 t 

17 01 01 betón O 0,5 t 

17 01 02 tehly O 0,1 t 

17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O 0,0 t 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

     
O 

1,0 t 

17 02 01 drevo O 0,2 t 

17 02 02 sklo O 0,0 t 

17 02 03 plasty O 0,5 t 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,0 t 

17 04 05 železo a oceľ O 0,1 t 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,1 t 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 0,1 t 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,1 t 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a  
17 06 03 

O 0,0 t 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v  
17 08 01 

 
O 

0,1 t 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

      
O 

2,0 t 

 
Povinnosti držiteľa odpadu: 
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k: 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia 
rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

Pôvodca odpadu je: 
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 



Držiteľ odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je povinný: 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa 
Katalógu odpadov vyhlášky č. 365/2015 Z. z., 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich 
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými 
predpismi, 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
a to jeho 
1) prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 

nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 
2) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na recykláciu inému, 

3) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 
inému, 

4) zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 
alebo iné zhodnotenie, 

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 
79/2015 Z. z., ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) 
a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 
sám, 

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s 
nimi, 

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, 

h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými 
a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti 
predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov, 

i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie 
jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho 
zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu, 

j) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na 
pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na 
ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné 
informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného 
predpisu týmto nie sú dotknuté,24) 

k) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve (§ 116 ods. 3), 

l) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri 
spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,25) alebo 
ich vývoz podľa tohto zákona, na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového 
hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie 
potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu 
predchádzania vzniku odpadu. 

 



Bezpečnostné opatrenia: 
 
Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a vyhlášky, aby 

nedošlo k ohrozeniu ľudských životov , zdravia a majetku . Veľký dôraz na bezpečnosť je 

potrebný na práce vo výškach. 

      Dodržiavať zásady bezpečnosti a platné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SUBP o SBÚ č. 
124/2006 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a búracích prácach 
a ďalších nadväzujúcich predpisov. 
 Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 

• zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení 
neskorších predpisov a zákonov 154/2013 Z.z. 

• všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác 

• zákon č.311/2001 Z.z. –  Zákonník práce v znení neskorších zákonov  , z r.2015 

• vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností.  zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR 
 o ochrane zdravia ľudí 

• zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

• Zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia 
stavby musia zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a 
pracovníkov obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, 
vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť zorganizovaná tak, aby sa predišlo 
úrazom. 

• Základným spôsobom obmedzenia rizikových vplyvov je skutočnosť, že zariadenia smie 
obsluhovať len osoba tomu spôsobilá - poverená a dostatočne vyškolená. 

• Stavenisko musí byť opatrené dočasným oplotením a zabezpečené voči pohybu 
neoprávnených osôb  

• Pri búracích prácach postupovať obzvlášť opatrne, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 
osôb a majetku. 

 
Prístupové a obslužné komunikácie. 
 
 Prístupové a obslužné asfaltové  komunikácie ostávajú bez nejakých ďalších  úprav 
a naďalej budú slúžiť svojmu účelu v plnej miere. Vstupy na parcely ostávajú pôvodné .  
 

Záver. 
 Špecifický cieľ sa ťažiskovo sústreďuje na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, 
ako aj na zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Prvky 
zelenej infraštruktúry poskytujú pre spoločnosť celý rad ekosystémových služieb .  Z hľadiska 
zabezpečenia kvality života obyvateľov je nevyhnutné zabezpečiť ochranu a efektívne 
využívanie ekosystémov, zabezpečenie ekosystémových služieb a všetky opatrenia v oblasti 
zelenej infraštruktúry smerovať k efektívnemu a udržateľnému využívaniu územia mestskej 
funkčnej oblasti a okolitej krajiny.  
  
 
Košice,  05 /2018                       Ing. Ladislav Komjáthy 
                       Autorizovaný stavebný inžinier  
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LEGENDA :
BUDOVANIE PRVKOV ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE SPIŠSKÉ VLACHY 
NA PARCELÁCH :

1 - p.č. 1952/3 a 1952/2  ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA =  1095,00 m2
2 - p.č. 2101/1 A 1060/1 ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA =  1322,00 m2
3 - p.č. 2001/1 A 2001/3 ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA = 13426,00 m2

CELKOM UPRAVENÁ PLOCHA:    15 843,00 m2

STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ :
POPIS:
BUDOVANIE PRVKOV ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY SA TÝKA OBECNÝCH PARCIEL , 
KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ V NIEKOĽKÝCH ČASTIACH MESTA SPIŠSKÉ VLACHY
NA PARCELÁCH JE V SÚČASNOSTI TRÁVNATÁ PLOCHA  A MAJÚ ROVINATÝ POVRCH.  
PARCELY SÚ VOĽNE PRÍSTUPNÉ OBČANOM OBCE.
ÚZEMIE č.1 : / ZELENÁ PLOCHA KRUHOVÉHO OBJAZDU /
V CENTRE MESTA JE KRUHOVÝ OBJAZD KDE V STREDE OBJAZDU JE NEVYUŽÍVANÁ 
ZELENÁ PLOCHA A ZÁROVEŇ JE TAM VOĽNE STOJACI PAMATNÍK. CELÁ PLOCHA JE V 
SÚČASNOSTI ZATRÁVNENÁ BEZ  ZÁHRADNÝCH RIEŠENÍ. 
NA DANEJ PLOCHE NAVRHUJEME ZREALIZOVAŤ CHODNÍČEK KU PAMATNÍKU A LAVIČKY 
PRED PAMATNÍKOM. PLOCHU NAVRHUJEME KVETINOVO FAREBNE RIEŠIŤ VO FARBÁCH 
MESTA SPIŠKÉ VLACHY. TÝMTO RIEŠENÍM SA PLOCHA ZATRAKTIVNÍ , K PAMATNÍKU 
BUDE PRÍSTUP A PRI RÔZNÝCH AKCIÁCH BUDE MOŽNOSŤ PRI PAMATNÍKU SI NA CHVÍĽU 
SADNÚŤ. V DANEJ PLOCHE NAVRHUJEME NÍZKE KVETINOVÉ ZÁHONY , ABY 
NEPREKÁŽALI VÝHĽADU VODIČOV PRI MÍŇANÍ KRUHOVÉHO OBJAZDU.
ÚZEMIE č.2 : / PLOCHA PRI KOSTOLE A POZDLŽ ULICE /
V TESNEJ BLÍZKOSTI KRUHOVÉHO OBJAZDU JE AJ NEVYUŽÍVANÁ ZELENÁ PLOCHA PRI 
KOSTOLE  A POZDLŽ SLEPEJ ULICE. ZELENÁ PLOCHA NEMÁ UKONČENÚ KOMUNIKÁCIU 
PRE PEŠÍCH A PRETO NAVRHUJEME TÚTO PEŠIU KOMUNIKÁCIU ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY 
UKLADANEJ DO PIESKU , KDE BY V BLÍZKOSTI CHODNÍKA BOLI LAVIČKY A SMETNÉ 
KOŠE. TÝM BY TÁTO PLOCHA SLÚŽILA K ODDYCHU . V BLÍZKOSTI LAVIČIEK SA 
UMIESTNIA NÍZKE ZELENÉ STROMY , KTORÉ BUDÚ VRHAŤ TIEŇ V BLÍZKOSTI LAVIĆKY.
TAKTIEŽ NEVYUŽÍVANÁ PLOCHA PRI AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE SA SPEVNÍ 
ZATRÁVŇOVACÍMI TVÁRNICAMI A TÝM SA VYTVORÍ PLOCHA PRE ZHROMAŽĎOVANIE 
ĽUDÍ . 
ÚZEMIE č.3 : / ZELENÁ PLOCHA IHRISKA /
V SÚČASNEJ DOBE SA NA PARCELÁCH NACHÁDZAJÚ TRÁVNATÉ PLOCHY V 
DEZOLÁTNOM STAVE. KEDYSI NA TÝCHTO PLOCHÁCH BOLI NEVHODNE UMIESTNENÉ 
IHRISKÁ , DETSKÉ IHRISKÁ , CHODNÍK A LAVIČKY. PRETO INVESTOR SA ROZHODOL 
OBNOVIŤ TÚTO LOKALITU A ZREALIZOVAŤ NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ , ŠPORTOVÉ PLOCHY 
PRE LOPTOVÉ HRY , PLÁŽOVÝ VOLLEYBALL , WORKOUTOVÉ IHRISKÁ A ODDYCHOVÉ 
ZÓNY PRE RODIČOV A ŠPORTOVCOV.
TÁTO LOKALITA JE V CENTRE MESTSKEJ ČASTI V BLÍZKOSTI OBYTNÝCH BUDOV A 
MOHLA BY BYŤ VYUŹÍVANÁ OBYVATEĽMI. NACHÁDZAJÚ SA NA NEJ AJ STARÉ VYSOKÉ 
STROMY , KTORÉ BY BOLI ZACHOVANÉ , ALE NAVRHOVANÉ BUDÚI AJ NOVÉ DREVINY . 
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