
Minimálny rozsah PD pre stavebné povolenie s dopracovaním pre realizáciu : 

 

 

Prestupné bývanie v obci Jarovnice 5. etapa 

 

A - Sprievodná správa 

 

B -  Súhrnné riešenie stavby : Súhrnná technická správa 

      Energetické hodnotenie 

      Statický posudok 

      Protipožiarne zabezpečenie stavby 

 

C - Celková situácia stavby 

 

E - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 

 

  v členení: SO 023 – Rodinný dvojdom RD23 

    Koordinačná situácia 

    SO 023.1 – Rodinný dvojdom RD23 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 023.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 023.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 023.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 023.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 024 – Rodinný dvojdom RD24 

    Koordinačná situácia 

    SO 024.1 – Rodinný dvojdom RD24 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 



    SO 024.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 024.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 024.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 024.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 025 – Rodinný dvojdom RD25 

    Koordinačná situácia 

    SO 025.1 – Rodinný dvojdom RD25 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 025.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 025.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 025.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 025.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 026 – Rodinný dvojdom RD26 

    Koordinačná situácia 

    SO 026.1 – Rodinný dvojdom RD26 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 026.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 026.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 026.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 026.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  



               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 027 – Rodinný dvojdom RD27 

    Koordinačná situácia 

    SO 027.1 – Rodinný dvojdom RD27 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 027.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 027.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 027.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 027.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 028 – Rodinný dvojdom RD28 

    Koordinačná situácia 

    SO 028.1 – Rodinný dvojdom RD28 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 028.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 028.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 028.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 028.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 029 – Rodinný dvojdom RD29 

    Koordinačná situácia 

    SO 029.1 – Rodinný dvojdom RD29 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 



    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 029.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 029.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 029.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 029.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 030 – Rodinný dvojdom RD30 

    Koordinačná situácia 

    SO 030.1 – Rodinný dvojdom RD30 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 030.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 030.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 030.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 030.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 031 – Rodinný dvojdom RD31 

    Koordinačná situácia 

    SO 031.1 – Rodinný dvojdom RD31 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 031.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 032.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 



    SO 032.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 032.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 032 – Rodinný dvojdom RD32 

    Koordinačná situácia 

    SO 032.1 – Rodinný dvojdom RD32 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 032.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 032.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 032.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 032.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 033 – Rodinný dvojdom RD33 

    Koordinačná situácia 

    SO 033.1 – Rodinný dvojdom RD33 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 033.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 033.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 033.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 033.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 034 – Rodinný dvojdom RD34 

    Koordinačná situácia 

    SO 034.1 – Rodinný dvojdom RD34 



    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 034.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 034.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 034.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 034.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 035 – Rodinný dvojdom RD35 

    Koordinačná situácia 

    SO 035.1 – Rodinný dvojdom RD35 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 035.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 035.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 035.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 035.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 036 – Rodinný dvojdom RD36 

    Koordinačná situácia 

    SO 036.1 – Rodinný dvojdom RD36 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 036.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 



    SO 036.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 036.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 036.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 037 – Rodinný dvojdom RD37 

    Koordinačná situácia 

    SO 037.1 – Rodinný dvojdom RD37 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 037.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 037.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 037.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 037.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 038 – Rodinný dvojdom RD38 

    Koordinačná situácia 

    SO 038.1 – Rodinný dvojdom RD38 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 038.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 038.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 038.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 038.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 



SO 039 – Rodinný dvojdom RD39 

    Koordinačná situácia 

    SO 039.1 – Rodinný dvojdom RD39 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 039.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 039.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 039.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 039.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 040 – Rodinný dvojdom RD40 

    Koordinačná situácia 

    SO 040.1 – Rodinný dvojdom RD40 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 040.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 040.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 040.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 040.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 041 – Rodinný dvojdom RD41 

    Koordinačná situácia 

    SO 041.1 – Rodinný dvojdom RD41 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 



 

    SO 041.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 041.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 041.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 041.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 042 – Rodinný dvojdom RD42 

    Koordinačná situácia 

    SO 042.1 – Rodinný dvojdom RD42 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 042.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 042.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 042.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 042.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 043 – Rodinný dvojdom RD43 

    Koordinačná situácia 

    SO 043.1 – Rodinný dvojdom RD43 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 043.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 043.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 044.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 045.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  



               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 044 – Rodinný dvojdom RD44 

    Koordinačná situácia 

    SO 044.1 – Rodinný dvojdom RD44 

    - ASR /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - ZTI  /tech.správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Elektroinštalácia a bleskozvod / tech.správa, výkresová časť,  

     rozpočet, výkaz výmer/ 

    - Statika /technická správa, výkresová časť/ 

 

    SO 044.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 044.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 044.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 044.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

F - Projekt organizácie výstavby  

H - Celkové náklady stavby  

 

 

 

 


