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1.0  Identifika čné údaje: 
 
Názov posúdenia: MÝTO POD ĎUMBIEROM – KANALIZÁCIA A ČOV 
  ČASŤ: STOKOVÁ SIEŤ 
 
Miesto:  k.ú. Mýto pod Ďumbierom,  
 
Okres: Brezno 
 
Kraj:                      Banskobystrický 
 
Druh stavby:         Líniová vodná stavba 
 
Objednávate ľ:           ELL s.r.o., Borovicová ulica 705/5, 900 42 Miloslavov
   
Stupeň: Štúdia 
 
Projektová činnos ť: StVS – servising s.r.o. 
 Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
 
Zodp. projektant:   Ing. Marek Ivanič – autorizovaný stavebný inžinier 
 

2.0 Základné údaje  
Štúdia je spracovaná na základe požiadavky spoločnosti ELL s.r.o. a obce Mýto pod 
Ďumbierom. Predmetom štúdie je spracovanie návrhu verejnej kanalizácie, ktorá by 
zabezpečila odvádzanie splaškových odpadových vôd od obyvateľov a rekreantov 
obce Mýto pod Ďumbierom.  
Súčasťou štúdie je aj návrh mechanicko biologickej čistiarne odpadových vôd (ďalej 
ČOV), ktorá zabezpečí prečistenie splaškových odpadových vôd z obce. 
 
Úlohou štúdie je definovanie rozsahu verejnej kanalizácie potrebnej na 
odkanalizovanie obce, zhodnotenie hydraulických parametrov pre navrhovanú ČOV 
a definovanie predpokladaných investičných nákladov potrebných k realizovaniu 
stavby. 
 

3.0 Východiskové podklady 
Podkladom pre spracovanie dokumentácie boli: 
 
- geodetické podklady  
- mapové podklady  
- územné plány obce 
- podklady od obce Mýto pod Ďumbierom 
- požiadavky objednávateľa štúdie 
- miestne terénne šetrenia so zisťovaním jestvujúceho stavu a s overením     



  vhodnosti technického riešenia 
- pracovné stretnutia za účasti zástupcu obce Mýto pod Ďumbierom 

 

4.0 Stručné zhodnotenie aktuálneho stavu  
 
Obec Mýto pod Ďumbierom sa nachádza v okrese Brezno a leží južne od strednej 
časti Nízkych Tatier. Väčšina objektov v obci nemá vyriešené nakladanie 
s odpadovými vodami, nakoľko v obci chýba vybudovaná verejná kanalizácia. 
Odpadové vody z rodinných domov a rekreačných objektov sú zachytávané 
v žumpách, prípadne bez čistenia odvádzané do miestneho potoka čo výrazne 
zhoršuje životné prostredie. 
 
V obci sú vybudované tri menšie čistiarne odpadových vôd.  
Prvá ČOV slúži na prečistenie odpadových vôd z bytového domu. ČOV Topas 75 je 
určená pre 40-75 E.O. Jedná sa o mechanicko biologickú ČOV. 
 
Druhá ČOV je situovaná na parcele 1052/52. Osadená je ČOV Topas 100, ktorá je 
určená na prečistenie odpadových vôd z 9 apartmánových chát. 
 
Tretia ČOV je osadená pri Hoteli Mýto, táto ČOV slúži k prečisteniu odpadových vôd 
z hotelového komplexu. ČOV je typu BCTS6 s dvomi technologickými jednotkami 
a kapacitou 118 E.O. 
 
Kataster Obce môžeme rozdeliť na 3 hlavné celky. 

- Obec Intravilán 
- Juh – Zapače 
- Sever - Mlynná 

 

5.0 Bilancia množstva odpadových vôd  
Bilancia množstva odpadových vôd vychádzala z aktuálnej spotreby pitnej vody v 
obci Mýto pod Ďumbierom, z predpokladaného rozvoja obce, z údajov v územnom 
pláne obce a z pracovných stretnutí zo starostom obce. Množstvo splaškových 
odpadových vôd sa predpokladá na úrovni spotreby pitnej vody. 
 
 
Zhodnotenie aktuálneho stavu: 
Z údajov od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. v rámci 
štúdie je vyhodnotená priemerná spotreba vody na jednu existujúcu vodovodnú 
prípojku v obci. 
 
Nasledujúca tabuľka udáva hodnoty celoročnej spotreby vody v obci Mýto pod 
Ďumbierom v časovom horizonte rokov 2018 -2021. 
 
 
 



 
   

Fakturované vodné v m3 

Rok 2018 25 824,742 

Rok 2019 26 997,343 

Rok 2020 31 694,206 

Rok 2021 33 311,170 

Počet odberných miest napojených na verejný vodovod 356 

Štatistický počet zásobovaných obyvateľov 529 

 
V roku 2021 v obci Mýto pod Ďumbierom bolo využívaných 356 ks vodovodných 
prípojok. Spotreba vody v roku 2021 bola 33 311 m3/rok  
Priemerná spotreba vody na prípojku = 256,36 l/deň 
 
Z uvedeného množstva vychádzajú približne 2 ekvivalentní obyvatelia na jednu 
vodovodnú prípojku. 
 
Výhľadový stav: 
Na základe dostupných informácií, konzultácií a podkladov od zástupcu obce Mýto 
pod Ďumbierom v zmysle požiadaviek objednávateľa štúdie je spracovaný prepočet 
predpokladanej produkcie odpadových vôd v obci Mýto pod Ďumbierom. 
 
 

Počet obyvateľov obce Mýto pod Ďumbierom k 30.12.2020 predstavoval 529 
obyvateľov. 

Po konzultáciách so zástupcom obce bol stanovený výhľadový stav počtu stálych 
obyvateľov obce.  

Obyvatelia obce s trvalým pobytom: 

Výhľad do r. 2040……………................................……………… 700 obyvateľov 

Produkcia odpadových vôd od obyvate ľov s trvalým pobytom …… 700 EO 

 

Rozvoj rekreácie a cestovného ruchu po konzultácií so starostom obce Mýto pod 
Ďumbierom vychádza z územného plánu obce, kde sa uvádza počet lôžok určených 
na rekreáciu. 

 

Rozvoj rekreácie a cestovného ruchu: 

        doplnok UzP č. 9 z r. 2017 uvádza:  
        V.6. ROZVOJ REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU 
 
        Spolu:                                                                               I. etapa      416 lôžok    
                                                                                                II. etapa      230 lôžok 
        Celkom:                                                                                              646 lôžok 
 

Produkcia odpadových vôd z rekreácie a cestovného r uchu…..…600 EO 



V obci Mýto pod Ďumbierom na základe predložených a schválených projektových 
dokumentácií sa plánuje výstavba hotelového komplexu: 

 

Areál hotelového komplexu Mýto pod Ďumbierom: 

        Územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby č. UR-926/08, Ca 

        SO 014 – ČOV s kapacitou 600 EO. 

Produkcia odpadových vôd z Areálu hotelového komple xu.…..…600 EO 

 

Vychádzajúc z dostupných podkladov z územného plánu a informácií od starostu 
obce Mýto pod Ďumbierom sa navrhuje ČOV vo veľkosti 1900 E.O.  

 

Potrebu vody počítame podľa Vyhlášky 684/2006 Z.z.  
 
Špecifická potreba bytový fond...................135 l/os/d 
Občianska a technická vybavenosť..............25 l/os/d 
 
Pre 1900 EO to bude: 
 
Qp = 160x1900 = 304 000 l/d.....304 m3/d = 3,52 l/s 
Qd = Qp x kd = 314 000 x 1,6 = 486 400 l/d = 5,63 l/s 
Qh = Qm x kh = 486 400 x 1,8 = 10,13 l/s = 36,48 m3/h 

 

Navrhovaná kapacita ČOV bude 1900 EO. ČOV bude riešená ako dvojlinková 
2x950 EO.  

Pre možnosť spustenia ČOV do prevádzky bude potrebné zabezpečiť minimálnu 
napojenosť jednej linky vo výške 40% čo predstavuje min. 380 EO počas celého 
obdobia prevádzkovania ČOV. 
 
 
V prípade, že v obci Mýto pod Ďumbierom dôjde k rozsiahlejšej výstavbe ďalších 
rekreačných zariadení, ktoré aktuálne nemajú vydané územné ani stavebné 
povolenie, bude potrebné prehodnotiť a navýšiť kapacitné možnosti ČOV.  
Kapacitné možnosti navrhovanej ČOV vychádzajú z požiadaviek a rozsahu 
objednávateľa štúdie a požiadaviek zástupcu obce. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



6.0 Rozsah navrhovanej stokovej siete  
Táto časť štúdie bola spracovaná za účelom vyhodnotenia predpokladaných dĺžok 
stokovej siete potrebnej k odkanalizovaniu územia Mýto pod Ďumbierom. Podkladom 
k spracovaniu bola katastrálna mapa územia, čiastkové geodetické zamerania 
územia, obhliadka územia. 
 
Potrubie verejnej kanalizácie sa navrhuje prevažne z PVC potrubia DN300 s triedou 
tuhosti minimálne SN10. Prevažná časť kanalizácie bude tvorená gravitačným 
systémom odvádzania splaškových odpadových vôd. 
V úsekoch, kde to sklonové pomery územia neumožňujú, aby splaškové odpadové 
vody boli odvádzané gravitačne, bude potrebná výstavba čerpacích staníc. Z týchto 
ČS za použitia čerpadiel cez výtlačné potrubie budú splaškové odpadové vody 
odvádzané do najbližších šácht gravitačnej splaškovej kanalizácie. Všetky splaškové 
odpadové vody budú odvádzané na ČOV. 
 
Trasa potrubia bude vedená v nespevnených plochách, v telese miestnych 
asfaltových komunikácií, ale aj v telese štátnej cesty. V niektorých úsekoch bude 
trasa potrubia vedená v blízkosti vodného toku Štiavnička.  
 
Obec Mýto pod Ďumbierom môžeme rozdeliť na 3 územné celky. 
 

- Obec Intravilán 
- Zapače 
- Mlynná 

Rozsah stokovej siete je zakreslený v situačných výkresoch, ktoré sú súčasťou tejto 
štúdie. 
 

- Obec Intravilán 

  Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA  A 2944 

STOKA  A - 1 201 

STOKA  B 1830 

STOKA  B1 172 

STOKA  B2 518 

STOKA  B2-1 361 

STOKA  B2-2 186 

STOKA  B2-3 162 

STOKA  B3 57 

STOKA  B4 301 

STOKA  B5 172 

STOKA  B6 41 

STOKA  B7 38 

STOKA  B8 51 

STOKA  B9 25 

STOKA  C 220 

STOKA  C1 42 



  Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA  C2 47 

VETVA  C2V 61 

STOKA  LS 101 

STOKA LS-1 59 

SPOLU   7589 

 
 
 

- Juh – Zapače 

  Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA Z 1321 

STOKA Z1 206 

STOKA Z2 191 

STOKA Z2-výtlak 200 

STOKA Z3 158 

STOKA Z4 450 

STOKA Z4-1 121 

STOKA Z4-1-1 35 

STOKA Z4-2 86 

STOKA Z4-3 77 

STOKA  P 615 

STOKA P1 198 

SPOLU   3658 

 
 

- Sever - Mlynná 

  Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA  M 739 

STOKA  M1 1088 

STOKA  M1-1 47 

STOKA  M1-2 284 

STOKA  M2 317 

STOKA  M3 301 

STOKA  M4 157 

STOKA  M5 153 

SPOLU   3086 

 
 
Prepojenie Stoka A – časť Mlynná  - 580 m. 
 
 
 
 
 



Počet kanalizačných prípojok: 
Kanalizačné prípojky v tejto štúdií sú navrhované k existujúcim objektom 
a k parcelám, na ktorých sa v budúcnosti predpokladá výstavba.  
 
Počet prípojok ks 

Obec - intravilán 366 

Sever - Mlynná 140 

Zapače 82 

Spolu: 588 

 

7.0. Alternatívy odkanalizovania územia obce 
 
Obec Mýto pod Ďumbierom je rozsiahla obec, pozostávajúca z viacerých územných 
častí.  Nakoľko časť Mlynná je od centrálnej časti obce vzdialená vyše pol kilometra, 
jednou z možností je samostatné odkanalizovanie tejto lokality, čo by viedlo 
k zmenšeniu dĺžky stokovej siete. 
Počas spracovávania štúdie na základe konzultácií so zástupcom obce 
a s prihliadnutím na už vybudovanú infraštruktúru, sú navrhované dve alternatívne 
riešenia odkanalizovania územia. 
 
Alternatíva č. 1 
Prvá alternatíva uvažuje s výstavbou jednej centrálnej ČOV, na ktorú by boli napojení 
stály obyvatelia obce Mýto pod Ďumbierom, existujúce a plánované rekreačné chaty 
a tiež jeden plánovaný hotelový komplex s platným územným rozhodnutím č. UR-
926/08, Ca.  
V rámci tejto alternatívy by na centrálnu ČOV na parcele 1061/6 boli privádzané 
odpadové vody z centrálnej časti intravilánu obce, z miestnej Časti Zapače, ale aj 
z oblasti Mlynná.  
Existujúci Hotel Mýto v miestnej časti Mlynná, ktorý má aktuálne funkčnú ČOV 
a vyriešené nakladanie s odpadovými vodami,  môže odpadové vody aj naďalej čistiť 
na tejto ČOV.  
Existujúca ČOV pri bytovke a ČOV pri 9 apartmánových chatách by boli zrušené 
a odpadové vody z nich odvádzané na centrálnu novo navrhovanú ČOV. 
 
Táto alternatíva by pozostávala z výstavby stokovej siete rozsahu: 
 

  Názov stoky Dĺžka (m)   Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA  A 2944 STOKA  M 739 

STOKA  A - 1 201 STOKA  M1 1088 

STOKA  B 1830 STOKA  M1-1 47 

STOKA  B1 172 STOKA  M1-2 284 

STOKA  B2 518 STOKA  M2 317 

STOKA  B2-1 361 STOKA  M3 301 

STOKA  B2-2 186 STOKA  M4 157 

STOKA  B2-3 162 STOKA  M5 153 

STOKA  B3 57 STOKA Z 1321 

STOKA  B4 301 STOKA Z1 206 



  Názov stoky Dĺžka (m)   Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA  B5 172 STOKA Z2 191 

STOKA  B6 41 STOKA Z2-výtlak 200 

STOKA  B7 38 STOKA Z3 158 

STOKA  B8 51 STOKA Z4 450 

STOKA  B9 25 STOKA Z4-1 121 

STOKA  C 220 STOKA Z4-1-1 35 

STOKA  C1 42 STOKA Z4-2 86 

STOKA  C2 47 STOKA Z4-3 77 

VETVA  C2V 61 STOKA  P 615 

STOKA  LS 101 STOKA P1 198 

STOKA LS-1 59 STOKA PREPOJ INTRAVILÁN -MLYNNÁ 580 

 
Realizácia tejto alternatívy bude pozostávať z vybudovania stokovej siete dĺžky cca 
14,9 km a z realizácie ČOV o veľkosti 1900 E.O. 
 
 
Alternatíva č. 2 
Táto alternatíva rieši samostatné odkanalizovanie oblasti Mlynná a samostatne 
odkanalizovanie oblasti Intravilán obce plus časť Zapače. 
 

Táto alternatíva odporúča rozšírenie ČOV pri Horeli Mýto. 

Časť Mlynná v ktorej sú vybudované prevažne chaty na rekreáciu je od centrálnej časti 
intravilánu vzdialená približne 580 m.  

V časti Mlynná je aktuálne vybudovaný Hotel Mýto, ktorý má funkčnú ČOV pre 180 
E.O. s kapacitnými parametrami Q24 = 17,76 m3.deň-1, Qmax = 1,25 l.s-1 = 4,5 m3.h-1 

V oblasti Mlynná, kde časť územia patrí do k.ú. Mýto pod Ďumbierom a časť už 
vybudovaných objektov do k.ú. Brezno sa predpokladá možnosť napojenosti na 
verejnú kanalizáciu v rozsahu približne 140 kanalizačných prípojok. Tento údaj 
zodpovedá rozsahu stokovej siete zobrazenej v situačných výkresoch štúdie. 

Celková predpokladaná produkcia odpadových vôd pri vyťaženosti chatových objektov 
na úrovni 2 E.O. na jednu kanalizačnú prípojku zodpovedá 44 800 l/deň, Q24 = 0,52 
l/s. 

Aby nebolo nutné riešiť prepojenie miestnej časti Mlynná s centrálnou časťou obce 
Mýto pod Ďumbierom stokou dĺžky 580 m, jednou z možností riešenia odkanalizovania 
oblasti Mlynná je rozšírenie kapacitných možností ČOV pri Hoteli Mýto na približne 400 
E.O. a riešiť centrálne nakladanie so splaškovými odpadovými vodami z hotela ako aj 
z rekreačnej oblasti Mlynná. Realizácia tohto riešenia je závislá na splnení všetkých 
majetkoprávnych a legislatívnych podmienok, prioritne súhlas vlastníka Hotela Mýto. 

 

 

 

 

 



Zoznam stôk s prítokom na ČOV na parcele Hotela Mýto C KN 1181/1 k.ú. Mýto pod 
Ďumbierom. 

  Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA  M 739 

STOKA  M1 1088 

STOKA  M1-1 47 

STOKA  M1-2 284 

STOKA  M2 317 

STOKA  M3 301 

STOKA  M4 157 

STOKA  M5 153 

 

Rozšírenie existujúcej ČOV zo 180 na minimálne 400 E.O. 

 

 

 

Zoznam stôk s prítokom na ČOV na parcele C KN 1061/6 k.ú. Mýto pod Ďumbierom. 

  Názov stoky Dĺžka (m)   Názov stoky Dĺžka (m) 

STOKA  B3 57 STOKA Z 1321 

STOKA  B4 301 STOKA Z1 206 

STOKA  B5 172 STOKA Z2 191 

STOKA  B6 41 STOKA Z2-výtlak 200 

STOKA  B7 38 STOKA Z3 158 

STOKA  B8 51 STOKA Z4 450 

STOKA  B9 25 STOKA Z4-1 121 

STOKA  C 220 STOKA Z4-1-1 35 

STOKA  C1 42 STOKA Z4-2 86 

STOKA  C2 47 STOKA Z4-3 77 

VETVA  C2V 61 STOKA  P 615 

STOKA  LS 101 STOKA P1 198 

STOKA LS-1 59 STOKA   

 

Výstavba ČOV 1900 E.O. na parcele 1061/6 k.ú. Mýto pod Ďumbierom. 

 

Táto alternatíva poukazuje na možnosť aj samostatného odkanalizovania miestnej 
časti Mlynná a vyhodnocuje rozsah stokovej siete pre túto oblasť. Pri samostatnom 
odkanalizovaní oblasti Mlynná si táto alternatíva vyžiada realizáciu stokovej siete dĺžky 
3 086 m a rozšírenie existujúcej ČOV pri Hoteli Mýto z 180 na približne 400 E.O. 

 

V prípade, že oblasť Mlynná bude samostatne odkanalizovaná, môže byť samostatne 
odkanalizovaná aj oblasť Intravilán obce + oblasť Zapače. 

Realizácia tejto alternatívy bude pozostávať z vybudovania stokovej siete dĺžky cca 



11 247 m, realizácie ČOV o veľkosti 1900 E.O. Táto alternatíva umožní zvýšený 
rozvoj centrálnej časti obce v porovnaní s alternatívou č.1. Existujúce čistiarne 
odpadových vôd pri bytovke a ČOV pri apartmánových chatách by boli zrušené 
a splaškové odpadové vody by boli odvádzané na centrálnu ČOV na parcele C KN 
1061/6 k.ú.. 
 

 

8.0. Predpokladané investi čné náklady 
 
Alternatíva č. 1 
Stoková sieť: 
14 913 m x 450 € b/m = 6 710 850 €. 
 
Kanalizačné prípojky: 
588 ks x 5 m x 350 € b/m = 1 029 000 €. 
 
Čerpacie stanice – 1 ks 
Stavebná a technologická časť ČS.......................... 78 000 € 
Náhradný zdroj  pre ČS ........................................... 16 000 €   
 
Nakoľko štúdia bola spracovaná bez podrobného geodetického zamerania celej 
obce, vychádzala z dostupných mapových podkladov a pochôdzky, nebolo možné 
jednoznačne určiť miesta s nutnosťou osadenia čerpacích staníc.  Z tohto dôvodu 
v rámci štúdie sa predpokladá výstavba 4 ks čerpacích staníc v celkovej sume 
376 000 €. 
 
Domové čerpacie stanice s výtlačným potrubím – realizácia na súkromnom pozemku 
Domová  ČS............................................................ 2500 € 
Výtlačné potrubie HDPE DN100 dl. 10 m...............  2000 € 
Predpokladaný počet ..................................................80 ks 
Cena spolu...........................................................360 000 € 
 
Celkové predpokladané investičné náklady na výstavbu stokovej site predstavujú 
8 475 850 €. 
 
 
Alternatíva č. 2 
Časť Intravilán obce + oblasť Zapače 
Stoková sieť Intravilán obce + oblasť Zapače dĺžka spolu.................... 11 247 m 
11 247 m x 450 € b/m = 5 061 150 € 
 
Kanalizačné prípojky Intravilán obce + oblasť Zapače 
448 ks x 5 m x 350 € b/m = 784 000 € 
 
Nakoľko štúdia bola spracovaná bez podrobného geodetického zamerania celej 
obce, vychádzala z dostupných mapových podkladov a pochôdzky, nebolo možné 
jednoznačne určiť miesta s nutnosťou osadenia čerpacích staníc.  Z tohto dôvodu 
v rámci štúdie sa predpokladá výstavba 4 ks čerpacích staníc v celkovej sume 
376 000 €. 



 
Domové čerpacie stanice s výtlačným potrubím – realizácia na súkromnom pozemku 
Domová  ČS............................................................ 2500 € 
Výtlačné potrubie HDPE DN100 dl. 10 m...............  2000 € 
Predpokladaný počet ...................................................80 ks 
Cena spolu...........................................................360 000 € 
 
Predpokladané investičné náklady na výstavbu stokovej siete v oblasti Intravilánu 
obce a časti Zapače predstavujú 6 581 150  €. 
 
 
Časť Mlynná 
Stoková sieť časť Mlynná dĺžka spolu.................... 3 086 m 
3 086 m x 450 € b/m = 1 388 700 € 
 
Kanalizačné prípojky časť Mlynná 
140 ks x 5 m x 350 € b/m = 245 000 € 
 
Výstavba novej ČOV s kapacitou 400 E.O. - odstránenie starej ........ 500 000 €. 
 
Predpokladané investičné náklady na výstavbu stokovej siete a ČOV v oblasti 
Mlynná predstavujú 2 133 700 €. 
 
 
Celkové investičné náklady na výstavbu stokovej siete podľa alternatívy 2 
predstavujú 8 714 850 €. 
 
Predpokladané investičné náklady vychádzali zo skúseností a s cien pri podobných 
typoch stavieb. Konečná cena stavby môže byť ovplyvnená hydrogeologickými 
podmienkami územia, k čomu bude vo vyšších stupňoch projektových dokumentácií 
nutné spracovať podrobný hydrogeologický prieskum spolu s podrobným 
geodetickým zameraním. 
 

9.0. Technické riešenie kanalizácie: 
 
Realizáciu verejnej kanalizácie sa navrhuje vykonať z PVC potrubia DN300 SN10. 
Celková dĺžka potrubia potrebného na realizáciu stavby sa predpokladá cca 14,9 km. 
V lomových bodoch a v maximálnych vzdialenostiach 50 m sa na potrubí verejnej 
kanalizácie navrhuje výstavba betónových revíznych kanalizačných šácht DN1000. 
Potrubie kanalizácie bude trasované prevažne v telese miestnych komunikácií, v 
nespevnených plochách, ale aj v štátnej ceste I. triedy.  
 
Z vykonaného hydrogeologického prieskumu, ktorý bol k dispozícií k spracovaniu 
štúdie a pokrýval len veľmi malú časť z celej obce, vyplynuli závery, že v miestach, 
kde bude potrubie kanalizácie trasované v blízkosti vodného toku Štiavnica,  je nutné 
počítať s odčerpávaním podzemných vôd zo stavebnej ryhy a od hĺbky cca 2,5 m pod 
terénom sa nachádza skalné podložie, ktoré bude sťažovať realizáciu stavby. 
 
 



Technický popis osadenia potrubia. 
Pri vedení potrubia v zelenom páse: 
Humus sa pred začatím zemných prác  na šírku ryhy 1,1m  odstráni  v hr. 150mm 
odstráni a uskladní. Vykoná sa výkop ryhy.  V Spodnej  časti ryhy sa vybuduje lôžko 
pod potrubie hr. 100 mm, ktoré bude zriadené  z piesku zo zrnom 0-4 mm  a obsyp  v 
zóne  potrubia (úroveň 300 mm nad vrchol rúry) bude pieskom zo zrnom 0-8 mm. 
Navrhovaná miera zhutnenia lôžka min. 95% P.S. 
Bočný obsyp potrubia - zhutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10-15 cm vždy po 
obidvoch stranách rúry. Pri zhutňovaní je potrebné kontrolovať, či sa jednotlivé rúry 
výškovo alebo smerovo neposunuli. Navrhovaná miera zhutnenia min. 97% P.S. 
Krycí obsyp potrubia - nad vrcholom rúry sa zemina nezhutňuje až do výšky 30 cm, 
zhutňuje sa iba nad úrovňou bočného obsypu.  
Zásyp ryhy v celej jej šírke bude  výkopkom hutneným  po vrstvách 300 mm. Vrch 
ryhy sa zahumusuje hr. 150mm.   
 
 
Pri vedení potrubia v nespevnenej ploche: 
Lôžko hr. 100mm bude zriadené  z piesku zo zrnom 0-4 mm  a obsyp  v zóne  
potrubia (úroveň 300 mm nad vrchol rúry) bude pieskom zo zrnom 0-8 mm. 
Navrhovaná miera zhutnenia lôžka min. 95% P.S. 
Bočný obsyp potrubia - zhutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10-15 cm vždy po 
obidvoch stranách rúry. Pri zhutňovaní je potrebné kontrolovať, či sa jednotlivé rúry 
výškovo alebo smerovo neposunuli. Navrhovaná miera zhutnenia min. 95% P.S. 
Krycí obsyp potrubia - nad vrcholom rúry sa zemina nezhutňuje až do výšky 30 cm, 
zhutňuje sa iba nad úrovňou bočného obsypu.  
Zásyp ryhy v celej jej šírke bude  výkopkom hutneným  po vrstvách 300 mm. Po 
zásype ryhy výkopkom sa zriadi kryt zo štrkopiesku ϕ 32-63mm hr. 150mm s 
výplňovým kamenivom. 
 
 
Pri vedení potrubia v chodníku v  dlažbe alebo betónovej ploche: 
Lôžko hr. 100mm bude zriadené  z piesku zo zrnom 0-4 mm  a obsyp  v zóne  
potrubia (úroveň 300 mm nad vrchol rúry) bude pieskom zo zrnom 0-8 mm. 
Navrhovaná miera zhutnenia lôžka min. 95% P.S. 
Bočný obsyp potrubia - zhutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10-15 cm vždy po 
obidvoch stranách rúry. Pri zhutňovaní je potrebné kontrolovať, či sa jednotlivé rúry  
výškovo alebo smerovo neposunuli. Navrhovaná miera zhutnenia min. 95% P.S. 
Krycí obsyp potrubia - nad vrcholom rúry sa zemina nezhutňuje až do výšky 30 cm, 
zhutňuje sa iba nad úrovňou bočného obsypu.  
Zásyp ryhy v celej jej šírke bude  výkopkom hutneným  po vrstvách 300 mm.  
Po zásype ryhy výkopkom sa v chodníku so  zámkovej dlažby zriadi dlažobné lôžko  
z piesku  frakcií  0-4mm v hr. 50mm a zámková dlažba hr. 70mm sa spätne položí. 
Po zásype ryhy výkopkom sa v chodníku s betónu  zriadi dlažobné lôžko  z piesku  
frakcií  0-4mm v hr. 50mm a stavebná ryha sa zaleje betónom hr. 70mm. 
 
Pri vedení potrubia v miestnych komunikáciách : 
Spevnená časť asfaltovej komunikácie sa živičný kryt sa vopred zapíli na šírku 
ryhy1,1m  +300mm na obe strany. Asfaltová suť bude odvezená na skládku 
triedeného komunálneho odpadu. 
Lôžko hr. 100mm bude zriadené  z piesku zo zrnom 0-4 mm  a obsyp  v zóne 



potrubia (úroveň 300 mm nad vrchol rúry) bude pieskom zo zrnom 0-8 mm, 
Navrhovaná miera zhutnenia lôžka min. 95% P.S. 
Bočný obsyp potrubia - zhutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10-15 cm vždy po 
obidvoch stranách rúry. Pri zhutňovaní je potrebné kontrolovať, či sa jednotlivé rúry 
výškovo alebo smerovo neposunuli. Navrhovaná miera zhutnenia min. 95% P.S. 
Krycí obsyp potrubia - nad vrcholom rúry sa zásyp nezhutňuje až do výšky 30 cm, 
zhutňuje sa iba nad úrovňou bočného obsypu.  
 
 
 
Spätná úprava miestnych komunikácii sa navrhuje vo vrstvách : 
- Asfaltobetón  AC 11 O; II STN EN 13108 – 1   hr. 50mm 
- Postrek živičný infiltračný  1,0 kg/m2 s podsypom z kameniva  
- Obaľované kamenivo  OB II  hr. 50mm 
- Štrk čiastočne vyplnený cementovou maltou  hr. 200 mm 
- Štrkodrvina  ŠD 45 Gc STN 73 6126  hr. 200 mm 
- Celková hrúbka: – 500mm 
 
 
Pri vedení potrubia v štátnych cestách I triedy  
Pri zemných  prácach  na kanalizačných vetvách,  ktoré sú situované v štátnej ceste  
sa uvažuje s  dočasnou - provizórnou úpravou stavebnej ryhy  ktorá sa vykoná ihneď 
po uložení potrubia a obsypaní potrubia v šírke výkopu . Konečná živičná úprava 
bude zhotovená najskôr po 6 mesiacoch  resp. po prekonaní jedného zimného 
obdobia.  Pred konečnou úpravou cesty  je potrebné odfrézovanie obrusnej vrstvy v 
ceste I/64 na celú šírku vozovky.  
 
Dočasná – provizórna úprava cesty  I. triedy: 
• Asfaltobetón   ABS I     STN EN 13108-1                       hr. 50mm 
• Asfaltobetón  ABS II     STN EN 13108-1                       hr. 50mm 
• Výstuž sklo-vláknitou mrežou z presahom 0,5m na obe strany ryhy 
• obaľované kamenivo  OK I                                              hr.100mm 
• štrkodrva fr. 16-32 mm  ŠD STN 73 6126                       hr. 200mm 
• štrkopiesok ŠP                                                                 hr.100mm 
Celková hrúbka: – 500mm 
 
 
Konečná úprava cesty I. triedy:  
Konečná živičná úprava ABS I bude zhotovená najskôr po 6 mesiacoch (po 
prekonaní jedného zimného obdobia) pred konečnou úpravou cesty investor 
zabezpečí odfrézovanie obrusnej vrstvy na celú šírku vozovky a jej nahradenie 
predpísanými konštrukčnými vrstvami; 
 skladba : 
• Asfaltobetón   ABS I     STN EN 13108-1                       hr. 50mm 
• postrek spojovací 0,2 kg/m2, PS STN  73 6129 
• Asfaltobetón  ABS II     STN EN 13108-1                       hr. 50mm 
• Výstuž sklo vláknitou mrežou z presahom 0,5m na obe strany ryhy 
• obaľované kamenivo  OK I                                              hr.100mm 
• štrkodrva fr. 16-32 mm  ŠD STN 73 6126                       hr. 200mm 
• štrkopiesok ŠP                                                                 hr.100mm 



           Celková hrúbka:                                                            – 500mm 
 
Spojovacie špáry medzi pôvodným a novým asfaltom v miestach napojenia zaliať 
asfaltovou zálievkovou hmotou a zasypať drvou.                  
Pri vedení potrubia v ceste I. triedy sa živičný kryt sa vopred zapíli na šírku ryhy + 
500mm na obe strany. 
 
Obnovu asfaltového krytu bude nutné vykonať podľa požiadaviak správcu 
komunikácie. 
 
Kanalizačné šachty  
V lomových bodoch a na konci stoky sa navrhuje vybudovať  kanalizačné šachty 
vnútorného priemeru DN1000. Šachty navrhujeme prefabrikované kruhové šachty 
betónové s integrovaným gumeným tesnením s vnútorným priemerom 1000 mm pri 
dne vystrojenom kynetami a šachtovými prechodkami pre PVC potrubie hladké. 
Uložené budú na zhutnenom lôžku zo štrkodrvy 4 – 16 mm hrúbky 150 mm  hutnenej 
na 95 % P.Š. a podkladnom betóne hr. 100 mm. Na podkladný betón je uložené 
šachtové dno TBZ-Q.1 100/80. Horná časť šachty  je zložená zo  skruží rovných 
TBS-Q.1 100/100, 100/50, resp. 100/25, prechodovej skruže TBR100-63/58 a 
vyrovnávacích  prstencov TBS 625/100 (625/60). Vstup do šácht je umožnený  
rebríkovanými  poplastovanými stupačkami. Steny z vnútra budú vyspravené 
cementovou maltou. Z vonku budú šachty opatrené asfaltovým náterom. Šachta 
bude ukončená poklopom liatinovým, kruhovým, bez odvetrania s uzamykaním  pre 
triedu zaťaženia do 400ton D400. 
Koncovú šachtu na vetve sa odporúča vybaviť poklopom s odvetraním, pre 
zabezpečenie odvetrávania stokovej siete.  
 
Nakoľko vo viacerých úsekoch bude potrubie stokovej siete trasované v blízkosti 
vodného toku a predpokladá sa výskyt hladiny podzemnej vody nad úrovňou dna 
stavebnej ryhy, počas realizácie bude potrebné zabezpečiť jej odčerpávanie. 
 
 
Čerpacie stanice šachty 
Čerpacia stanica je navrhnutá z dôvodu nedostatočného výškového spádu a tým 
nemožnosti použitia gravitačného odtoku splaškových odpadových vôd smerom na 
ČOV.  
Čerpacia stanica sa vybuduje zo železobetónových skruží TZR, vnútorný profil DN 
2200, dĺžky 2,0 m, 1,0 m, ako spúšťaná studňa ak to geologické podmienky umožnia. 
Každá ČS bude vybavená dvomi čerpadlami a technologickým vybavením. Každá 
ČS bude musieť byť napojená na el. energiu.  
 
 
Kanalizačné prípojky: 
Odvedenie odpadových vôd z rodinných domov, chát a iných objektov bude riešené 
pomocou kanalizačných prípojok z PVC potrubia D160x4,7 SN8.  Celkový počet  
navrhovaných prípojok je 588 ks.  Každá kanalizačná prípojka bude riešená 
pomocou PVC odbočky 300/160 87° a smerové vedenie prípojky bude riešené PVC 
kolenom DN160/30° na ktoré sa napojí PVC potrubie DN160 SN8. 
Vzhľadom na komplikované terénne podmienky dĺžka a presné umiestnenie prípojok 
bude spresnená v čase realizácie po dohode s majiteľmi pozemkov, ku ktorým budú 



navrhované prípojky dovedené  na základe skutočných, prípadne plánovaných 
vývodov z rodinných domov. 
 
Prevažná väčšina kanalizačných prípojok bude gravitačná. Vzhľadom na výškové 
pomery, pri objektoch z ktorých nebude možný gravitačný odtok splaškových 
odpadových vôd, bude nutná realizácia menších čerpacích staníc na pozemku 
vlastníka objektu a prečerpávanie odpadových vôd pomocou výtlačného potrubia 
DN100 do verejnej kanalizácie. Počet takýchto domových čerpacích staníc sa dá 
určiť len na základe podrobného geodetického zamerania, ktoré nebolo súčasťou 
štúdie. 
 

10.0. Záver: 
Predmetom štúdie bolo vyhodnotenie rozsahu verejnej kanalizácie v obci Mýto pod 
Ďumbierom potrebnej k zabezpečeniu odvedenia splaškových odpadových vôd od 
stálych obyvateľov a rekreantov obce. Výstavba verejnej kanalizácie výrazne zlepší 
životné prostredie v obci. 
 
Štúdia bola spracovaná na základe dostupných podkladov a požiadaviek 
objednávateľa. Nakoľko pre potreby štúdie nebolo spracované podrobné geodetické 
zameranie celej obce, nebolo možné podrobne overiť výškový priebeh jednotlivých 
stôk. 
Celková dĺžka stokovej siete, ktorá by zabezpečila odvedenie splaškových 
odpadových vôd z existujúcich a plánovaných objektov predstavuje približne 14,9 km. 
Počet kanalizačných prípojok pre napojenie existujúcich a predpokladaných 
plánovaných objektov predstavuje 588 ks. 
Priemerná spotreba pitnej vody z údajov od StVPS a.s. na jednu vodovodnú prípojku 
v obci Mýto pod Ďumbierom v roku 2021 predstavovala približne 256,36 l/deň. 
 
Počet obyvateľov obce Mýto pod Ďumbierom k 30.12.2020 predstavoval 529 
obyvateľov. Výhľadový stav k roku 2040 sa predpokladá 700 obyvateľov. 

Produkcia odpadových vôd od obyvate ľov s trvalým pobytom ……700 EO 

 

Rozvoj rekreácie a cestovného ruchu po konzultácií so starostom obce Mýto pod 
Ďumbierom vychádza z územného plánu obce, kde sa uvádza počet lôžok určených 
na rekreáciu 646 ks. 

Produkcia odpadových vôd z rekreácie a cestovného r uchu …....…600 EO 

 

V obci Mýto pod Ďumbierom na základe predložených a schválených projektových 
dokumentácií sa plánuje výstavba hotelového komplexu: 

 

Areál hotelového komplexu Mýto pod Ďumbierom: 

        Územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby č. UR-926/08, Ca 

        SO 014 – ČOV s kapacitou 600 E.O. 

Produkcia odpadových vôd z Areálu hotelového komple xu.…..…600 EO 



 

Vychádzajúc z dostupných podkladov z územného plánu a informácií od starostu 
obce Mýto pod Ďumbierom sa navrhuje centrálna ČOV na parcele 1061/6 k.ú. Mýto 
pod Ďumbierom vo veľkosti 1900 E.O.  

Táto ČOV umožní zrušenie menších existujúcich ČOV v obci a to ČOV pri bytovke 
a ČOV pri 9 apartmánových chatách.  

 

Kapacita ČOV vyhodnotená v tejto štúdií je nižšia, ako bola kapacita ČOV 
navrhovaná v územnom pláne obce Mýto pod Ďumbierom. Z územného plánu nie je 
možné zistiť reálny postup výpočtu spotreby vody.   

Štúdia uvažovala s existujúcou výstavbou. Rozvoj chát, rodinných domov sa 
predpokladal v rozsahu územného plánu. Štúdia tiež počítala s aktuálne schváleným 
objektom hotelového komplexu v zmysle UR-926/08, ktorý by v budúcnosti mohol byť 
tiež napojený na verejnú kanalizáciu.  

Predpokladané investičné náklady na výstavbu stokovej siete budú približne 8,7 
milióna € + cena centrálnej ČOV na parcele 1061/6 k.ú. Mýto pod Ďumbierom. 

V prípade väčšieho rozvoja rekreačných zariadení v obci Mýto pod Ďumbierom, ako 
sú hotely, penzióny a iné, bude potrebné prehodnotiť a zväčšiť kapacitu nami 
navrhovanej ČOV.  

Podrobnejší technický opis ČOV aj s predpokladanými investičnými nákladmi je 
spracovaný v samostatnej prílohe tejto štúdie s názvom – Čistiareň odpadových vôd. 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:                                                                            Ing. Marek Ivanič 

 


