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Tento predpis je určený pre externých zhotoviteľov podieľajúcich sa na tvorbe 

dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) na zrealizovaných vodárenských 

a kanalizačných líniových stavieb v správe (prevádzke) PVPS a.s a majetku PVS a.s. 

Dokumentácia je rozdelená do štyroch celkov: 

- Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia (GZSV) 

- Projekt skutočného vyhotovenia (PSV) 

- Prevádzkový poriadok resp. dodatok 

- Elaborát kvality 

 

1. Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia 

Geodetické zameranie slúži ako podklad pre správne  zakreslenie a zaevidovanie 

novobudovanej, obnovenej, resp. rekonštruovanej siete (vodovod, kanalizácia) do 

Geodetického informačného systému (GIS) v jednotlivých spotrebiskách 

nachádzajúcich sa na území v pôsobnosti PVS, a.s.. Zároveň tvorí základ pre 

spracovanie projektu skutočného vyhotovenia. Geodetická zameranie musí byť 

zrealizované v zmysle platnej legislatívy. Výkon geodetických prác musí byť 

zabezpečený odborne spôsobilou osobou v odbore geodézia a overený 

autorizovaným geodetom s oprávnením. Každé GZ bude spracované 

v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), 

a výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv). Geodetická práce budú spracované 

v 3. triede presnosti pre polohopis a výškopis. Zameranie potrubia musí byť 

zrealizované pred zasypaním. Samotné zameranie a ako aj tlačový výstup musí 

spĺňať aj nasledovné podmienky. 

a. Technická správa 

Obsahom  technickej správy  okrem iného musí byť popis meracích prác, spôsob 

(metóda) merania a jeho vyhodnotenia, spôsob pripojenia na súradnicový systém, 

zoznam použitých prístrojov a pomôcok. Elaborát musí obsahovať zoznam 

súradníc, jednotlivé dĺžky podľa rozdelenia vetiev a radov, a sumarizáciu dĺžok. 

i. Zoznam súradníc  

zameraných bodov vodnej stavby nadmorskými výškami terénu a uloženie (dno 

a horná hrana potrubia) s presným pomenovaním nasledovných veci: 

- bod na trase - línia, odbočka, prípojka 

- uzáver – na trase, na prípojke 

- hydrant – vzdušník, kalník, všeobecný, alebo požiarny (nadzemný, 
podzemný) 

- šachta (realizovaná ako monolit) - vodomerná, redukčná, 
armatúrna, vzdušníková, kalníková, kanalizačná atď. 

- ostatné objekty na líniovej stavbe ako čerpacie stanice (ČS), 
odľahčovacie objekty, armované  šachty a iné objekty 
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- vodovodné tvarovky (koleno, T-kus, ....) a ostatné zariadenia 
(klapka, montážna vložka,...) 

- kanalizačné tvarovky a zariadenia (kanalizačná vpusť, odbočky,...) 

ii. Sumarizácia dĺžok 

- celková dĺžka vodovodu (hlavnej trasy), materiál, dimenzia  

- celková dĺžka kanalizácie (medzi šachtami), materiál, dimenzia 

- celková dĺžka vodovodu (odbočky), materiál, dimenzia 

- celková dĺžka vodovodu, kanalizácie spolu 

- celková dĺžka prípojok, materiál, DN 

- celkový počet osadených objektov: hydranty, uzávery, šachty, atď. 

 

b. Výkresový časť 

Výkresová časť zväčša je tvorená prehľadnou situáciou skutočného stavu novo 

realizovanej a zameranej líniovej stavby, musí obsahovať všetky:  

- zamerané vedenia a prípojky s popismi (zakresliť smer uloženia 
prípojky, označenie, dimenzia, materiál, výškové a hĺbkové kóty),  

- zamerané tvarovky a armatúry (hydranty, ventily, klapky a ostatné) 
s označením, 

- zamerané objekty nachádzajúce sa na danom vedení s popisom 
(šachty, ČS a ostatné objekty). Objekty kruhového tvaru zamerať 
jedným bodom na stred a u ostatných objektov zamerať rohy,  

- zamerané súbehy a križovania s inými inžinierskymi podzemnými 
sieťami (popísať) s hĺbkovými kótami v zátvorkách, doplnené 
o fotodokumentáciu týchto miest 

- zamerané hlavné uzly križovaní, odbočiek a napojení sa na 
existujúce vedenie s fotodokumentáciou (viď. obrázok) + 
samostatné adresne uložená fotodokumentácia na danom CD spolu 
s dokumentáciou. 

 

Elaborát Geodetického zamerania vyhotoviť a odovzdať v tlačenej forme obvykle 

v štyroch vyhotoveniach. Zákres situácie bude do aktuálnej katastrálnej mapy 

registra C-KN, resp. v prípade požiadavky objednávateľa do iného mapou určeného 

operátu.  

Súčasťou elaborátu GZ bude aj dodanie CD resp. DVD (štyri krát) v digitálnej forme: 

- technická správa vo forme *.doc, 

- zoznam súradníc a dĺžok vo forme *.xls +*.pdf 

- výkresy vo forme *.dgn, 

- fotodokumentácia zo zamerania v zmysle požiadaviek vyššie.  

Prípadné ďalšie požiadavky budú zahrnuté v podmienkach ZoD. 
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vzor situácie s fotodokumentáciou 

2. Projekt skutočného vyhotovenia (PSV) 

Tento projekt sa vypracováva v zmysle dokumentácie pre realizáciu stavby, kde 

musia byť zohľadnené skutočne vykonané práce. Táto dokumentácia musí byť jasne 

označená „Projekt skutočného vyhotovenia“, zároveň bude opečiatkovaná 

a potvrdená odborne spôsobilou osobou zhotoviteľa (stavbyvedúci). Predmetný PSV 

bude obsahovať: 

a. Technickú správu, ktorá musí obsahovať základné identifikačné údaje stavby, 

investora, zhotoviteľa, ďalej musia byť v nej popísané všetky zrealizované 

práce, použité materiály, postupy realizácie, spôsob skladovania a likvidácie 

odpadu, a iné dodržané normy, zákony a vyhlášky počas realizácie. 

b. Prehľadná situáciu, ako situáciu širších vzťahov v zmysle realizačného 

projektu . 
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c. Celkovú situáciu na základe porealizačného zamerania zrealizovanej stavby, 

s popisom jednotlivých častí, legendou požitých čiar a značiek. 

d. Pozdĺžny profil zrealizovaných trás danej líniovej stavby, kde musia 

zaznačené všetky križovania s ostatnými podzemnými inžinierskymi sieťami pri 

výkopových prácach.  

e. Kladačský plán s podrobným popisom a zakreslením jednotlivých zariadení, 

armatúr, tvaroviek na trase a jednotlivých uzlov.  

f. Detaily (výrobné výkresy) jednotlivých objektov nachádzajúcich sa na danej 

líniovej stavbe (armatúrne, revízne, spádiskové a iné šachty; čerpacie 

a prečerpávacie stanice; odľahčovacie komory a ďalšie) . 

Ak v konkrétnej ZoD nie uvedené inak, PSV sa odovzdáva objednávateľovi v 4 

exmplároch v tlačenej forme a v digitálej forme (*.pdf). 

 

3. Prevádzkový poriadok  

Podstatnú časť DSV tvorí prevádzkový poriadok novej stavby resp. dodatok 

prevádzkového poriadku k obnovovanej stavbe, ktoré musia byť vypracované 

v zmysle platnej vyhlášky pre vypracovanie prevádzkových poriadkov verejných 

vodovodov a kanalizácii. Potreba dodania týchto dokumentov bude upresnené 

objednávateľom.  

4. Elaborát kvality 

Poslednú časť DSV tvorí elaborát kvality, ktorý dokladuje stav a kvalitu vykonaných  

prác počas výstavby. Tento elaborát, ak nebude požadované inak, bude vyhotovený 

spravidla v 3 vyhotoveniach v papierovej forme a minimálne v 1 vyhotovení 

v digitálnej forme (naskenované dokumenty vo formáte *.pdf na CD resp. DVD). 

Tento elaborát bude obsahovať: 

a. Zápisy o tlakových (vodovod, kanál) resp. tesnostných (kanál) skúškach 

potrubí. Skúšky sú vykonávané v zmysle platných jednotlivých predpisov 

a noriem). Na samotné skúšky zhotoviteľ prizýva zástupcu objednávateľa 

a prevádzkovateľa. 

b. Zápisy resp. doklady o vodotesnosti vodárenských a kanalizačných zariadení 

(nádrže, šachty,...) ak je potrebné. Na samotné realizované skúšky (na stavbe) 

zhotoviteľ prizýva zástupcu objednávateľa a prevádzkovateľa. 

c. Zápis o preskúšaní signalizačného vodiča, potvrdený zodpovedným zástupcom 

prevádzkovateľa 

d. Protokol vykonanom preplachu o dezinfekcii vodovodného potrubia potvrdený 

zástupcom prevádzkovateľa 

e. Doklad o vykonanej skúške mikrobiologickej nezávadnosti vody, kde samotná 

skúška musí byť  realizovaná akreditovaným  laboratóriom v SR 
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f. Záznam o kontrole funkčnosti jednotlivých armatúr a zariadení, potvrdený 

zástupcom prevádzkovateľa PVPS, a.s. 

g. Doklady z ostatných skúšok a revízií na pridružených zariadeniach (tlakové 

nádoby, NN prípojky, čerpadlá, ...) v zmysle platnej legislatívy.  

h. Skúšky zhutnenia v miestach komunikácii ak sú požadované 

i. Certifikáty a atesty zhody od použitých materiálov, armatúr a ostatných 

zariadení, certifikáty od prevedených zvarov potrubí. 

j. Stavebný denník 

k. Doklady o likvidácii vzniknutého odpadu počas realizácie (kopia zmluvy, vážne 

lístky, príp. iné dokladovanie) 

l. Doklady o prevedených spätných úpravách terénu na dotknutých pozemkov 

potvrdený ich vlastníkmi resp. užívateľmi.  

 


