
 

 

Príloha č.1 Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: 

Projektová príprava k Vybudovaniu trvalého systému ochrany migrujúcich 

obojživelníkov križujúcich cestné komunikácie

 

I. Rozsah : 
 

Projektová príprava k Vybudovaniu trvalého systému ochrany migrujúcich obojživelníkov križujúcich 

cestné komunikácie, má za cieľ získanie podkladov k vypracovaniu návrhu, riešenia týchto špecifických 

stavieb vo vybraných lokalitách s ohľadom na chránenú skupinu obojživelníkov na trasovanie systému 

a typ inžinierskej stavby. 

Rozsah prípravnej dokumentácie bude nasledovný: 

Projektová fáza 

 Základné biologické východiska 

 Trasovanie ochranného systému 

 Typy navádzacích a podchodných systémov 

 Prieskum a evidencia jednotlivých kľúčových úsekov cestných komunikácií podľa katastra 

nehnuteľnosti (KNC) a podľa databázy Slovenskej správy ciest (SSC) 

 Výpočet straty spoločenskej hodnoty obojživelníkov pri nezabezpečení ochrany počas 
reprodukčnej migrácie  
 

Inžinierska fáza 

 Prieskum a evidencia jednotlivých kľúčových úsekov cestných komunikácií podľa katastra 

nehnuteľnosti (KNC) a podľa databázy Slovenskej správy ciest (SSC) 

 Zabezpečenie povolení, vyjadrení dotknutých orgánov 

Koordinačná fáza 

K prípravnej fáze bude potrebná koordinácia – odborným koordinátorom, ktorý bude zúčastnený 

v procese projektovania ako odborník na životné prostredie a problematiku migrácie obojživelníkov. 

 prieskum vybraných lokalít a výber typu navádzacieho a podchodného systému vzhľadom na 
druh obojživelníkov križujúcich komunikáciu v danej lokalite 

 predloženie a požitie dostupnej legislatívy v súvislosti s výberom  konštrukcie a použitím 
špeciálnej dopravnej stavby 
 

II. Požadovaná úroveň spracovania : 
Požadovaná úroveň spracovania prípravnej projektovej dokumentácie bude v v súlade §3 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z. z. ( k §35 stavebného zákona) k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktorý 

navrhovateľ podáva na stavebný úrad najmä však: 



 

 

1. Textovú časť s údajmi (identifikačné údaje navrhovateľa, územia, predmet návrhu, súhlasy 

vlastníkov pozemkov) 

2. Prílohy 

- Situačné výkresy 

- dokumentáciu pre územné rozhodnutie (2 vyhotovenia) vypracovaná osobou s príslušným 

odborným vzdelaním (rozsah podrobnejšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 sadzobníka UNIKA 

2017) 

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia , súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov 

- stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie 

zisťovacieho konania, ak bolo vydané podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

III. Riešený objekty 
 

Projektová  príprava sa bude týkať nasledovných lokalít: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Podrobná špecifikácia úsekov v prílohe. 

 

 

IV. Podklady : 
 

1. Publikácia: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciách na Slovensku v rokoch 1986 – 2017  
Blanka Lehotská, Ivana Havranová a kolektív 2017,Univerzita Komenského v Bratislave  

2. Miestna obhliadka po dohode s povereným pracovníkom. 
 

V. Prílohy: 
2 Zoznam lokalít 
3 Požiadavky Štátnej ochrany prírody k ochrane migrujúcich obojživelníkov križujúcich už 

existujúce cestné komunikácie (Valachovič, D., 2017) 
 

VI. Predpokladaný termín dokončenia : 
 

Zo strany dodávateľa služby do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.  

 

 
V Bratislave 17.10.2018 

úsek správa lokalita 

1 CHKO Biele Karpaty Bodovka 

2 NP Veľká Fatra Budiš, Rudno 

3 CHKO Kysuce Horný Vadičov 

4 CHKO Cerová vrchovina Hostice, Šírkovce 

5 CHKO Záhorie Hradište 

6 NP Muránska planina Muránska dlhá lúka - Strelnica 

7 NP Malá Fatra Rajec 

8 CHKO Biele Karpaty Skalka 

9 NP VF + Napant Staré Hory 

10 NP Slovenský kras Vlachovo 



 

 

Vypracoval: Ing. Arch. Ľudmila Fialová, technická podpora 
 


