
Minimálny rozsah PD pre stavebné povolenie s dopracovaním pre realizáciu : 

 

 

Prestupné bývanie v obci Jarovnice 4. 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 01 – Rodinný dvojdom RD1 

    Koordinačná situácia 

    SO 01.1 – Rodinný dvojdom RD1 

    - 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 01.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 01.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 01.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 01.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 02 – Rodinný dvojdom RD2 

    Koordinačná situácia 

    SO 02.1 – Rodinný dvojdom RD2 

    - 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 02.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 02.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 02.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 02.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 SO 03 – Rodinný dvojdom RD3 

    Koordinačná situácia 

    SO 03.1 – Rodinný dvojdom RD3 

    - 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 03.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 03.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 03.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 03.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 04 – Rodinný dvojdom RD4 

    Koordinačná situácia 

    SO 04.1 – Rodinný dvojdom RD4 

    - 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 04.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 04.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 04.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 04.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  



               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 05 – Rodinný dvojdom RD5 

    Koordinačná situácia 

    SO 05.1 – Rodinný dvojdom RD5 

    - 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 05.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 05.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 05.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 05.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 06 – Rodinný dvojdom RD6 

    Koordinačná situácia 

    SO 06.1 – Rodinný dvojdom RD6 

    - 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 06.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 06.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 06.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 06.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 07 – Rodinný dvojdom RD7 

    Koordinačná situácia 

    SO 07.1 – Rodinný dvojdom RD7 

    - 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 07.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 07.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 07.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 07.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 08 – Rodinný dvojdom RD8 

    Koordinačná situácia 

    SO 08.1 – Rodinný dvojdom RD8 

    - 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 08.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 08.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 08.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 08.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 09 – Rodinný dvojdom RD9 

    Koordinačná situácia 

    SO 09.1 – Rodinný dvojdom RD9 

    - 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 09.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 09.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 



    SO 09.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 09.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 010 – Rodinný dvojdom RD10 

    Koordinačná situácia 

    SO 010.1 – Rodinný dvojdom RD10 

    - 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 010.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 010.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 010.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 010.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 011 – Rodinný dvojdom RD11 

    Koordinačná situácia 

    SO 011.1 – Rodinný dvojdom RD11 

    - 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 011.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 011.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 011.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 011.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

SO 012 – Rodinný dvojdom RD12 

    Koordinačná situácia 



    SO 012.1 – Rodinný dvojdom RD12 

    - 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 012.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 012.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 012.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 012.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 013 – Rodinný dvojdom RD13 

    Koordinačná situácia 

    SO 013.1 – Rodinný dvojdom RD13 

    - 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 013.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 013.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 013.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 013.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 014 – Rodinný dvojdom RD14 

    Koordinačná situácia 

    SO 014.1 – Rodinný dvojdom RD14 

    - 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 014.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  



           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 014.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 014.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 014.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 015 – Rodinný dvojdom RD15 

    Koordinačná situácia 

    SO 015.1 – Rodinný dvojdom RD15 

    - 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 015.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 015.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 015.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 015.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 016 – Rodinný dvojdom RD16 

    Koordinačná situácia 

    SO 016.1 – Rodinný dvojdom RD16 

    - 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 016.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 016.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 016.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 016.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 



SO 017 – Rodinný dvojdom RD17 

    Koordinačná situácia 

    SO 017.1 – Rodinný dvojdom RD17 

    - 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 017.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 017.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 017.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 017.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 018 – Rodinný dvojdom RD18 

    Koordinačná situácia 

    SO 018.1 – Rodinný dvojdom RD18 

    - 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 018.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 018.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 018.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 018.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 019 – Rodinný dvojdom RD19 

    Koordinačná situácia 

    SO 019.1 – Rodinný dvojdom RD19 

    - 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 019.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 019.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 019.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 019.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 020 – Rodinný dvojdom RD20 

    Koordinačná situácia 

    SO 020.1 – Rodinný dvojdom RD20 

    - 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 020.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 020.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 020.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 020.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 021 – Rodinný dvojdom RD21 

    Koordinačná situácia 

    SO 021.1 – Rodinný dvojdom RD21 

    - 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 021.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 021.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 021.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 021.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  



               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

SO 022 – Rodinný dvojdom RD22 

    Koordinačná situácia 

    SO 022.1 – Rodinný dvojdom RD22 

    - 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 022.2 – Spevnené plochy /tech.správa, výkresová časť,  

           rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 022.3 – Vodovodná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                 rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 022.4 – Kanalizačná prípojka /tech.správa, výkresová časť,  

                  rozpočet, výkaz výmer/ 

    SO 022.5 – Sklad tuhého paliva /tech.správa, výkresová časť,  

               rozpočet, výkaz výmer/ 

 

 

F - Projekt organizácie výstavby  

H - Celkové náklady stavby  

 

 

 

 

 

 


