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A - Sprievodná správa 
1.0 Identifikačné údaje 

1.1  Stavba 
 Názov stavby :   Parkovisko Popradská ulica pri U-rampe  

 Miesto stavby :   Nitra 

     parcela č. 8371/1, 8607/129 

 Kraj :    Nitriansky 

 Katastrálne územie :  Nitra 

 Druh stavby :   novostavba 

 1.2 Investor stavby 
 Názov a adresa :  Mesto Nitra 

     Štefánikova trieda 60 

 1.3 Projektant 
 Názov a adresa :  Ing. Karol Slivkanič  

     Rastislavova 273 

     951 41 Lužianky 

 

2. Základné údaje charakterizujúcu stavbu 
Navrhujeme nové parkovisko na Popradskej ulici. Parkovisko navrhujeme v úseku medzi jestvujúcim 

parkoviskom a  križovatkou. Umiestnenie parkovacích státí je v súlade s STN 73 6056 čl. 12.  Navrhuje sa 

parkovisko pre osobné automobily s kolmým radením vozidiel. 

Kapacita navrhovaného parkoviska je 11 parkovacích státí. Parkovacie státia pre osobné automobily sú 

priestorovo usporiadané podľa STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel, prílohy č. 4, 

č. 14. Státia sú riešené pre vozidlá skupiny 01. 

Odstavné státia majú rozmery : 

šírka státia    2,50 m 

dĺžka státia    4,50 m 

šírka prístupovej komunikácie  7,00 m 

 

Plocha parkoviska:   117 m2 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 

 - stav katastra nehnuteľností 

 - polohopisné a výškopisné zameranie v mierke 1:200 

 - požiadavky investora na stavbu 

 

Projekt musí byť spracovaný v súlade so : 

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 

Z.z. a č. 532 /2002 Z.z. 
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- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 

- zákonom č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní 

- pre realizáciu navrhovaného projektu nie sú kladené žiadne požiadavky na dovoz licencií ani strojného 

zariadenia.  

 

4. Členenie stavby na stavebné objekty 
Stavba obsahuje stavebné objekty 

  SO 01 Komunikácia, parkovisko a chodníky 

 

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
Stavba tvorí samostatný funkčný celok bez väzieb na okolitú výstavbu. 

 

7. Prehľad vlastníkov a prevádzkovateľov 
Objekt Vlastník Prevádzkovateľ 
SO 01 Komunikácia, parkovisko a 

chodníky 

Mesto Nitra  Mesto Nitra  

 

8. Celková doba výstavby, zahájenia a ukončenia stavby 
Predpokladaná doba výstavby sú 2 mesiace.  

Predpokladaný začiatok stavby     04 2021 

Predpokladané ukončenie stavby    06 2021 

 

 Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním pred začatím stavby. 

 


