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A - Sprievodná správa 
 
1. Identifikačné údaje 

 
Názov stavby:  Športová strelnica – Gemerská Poloma 
Miesto stavby:  049 22 Gemerská Poloma, okres Rožňava, SR 
Označ. objektu: SO-1, 2, 3,4 
Číslo parcely:  1124/2 registra E-KN 
Vlastník pozemku: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a pasienkárov, Staničná 

265, Gemerská Poloma, PSČ 049 22, SR 
Investor:  Športový strelecký klub Gemerská Poloma, o.z. IČO: 50170422 
Adresa:   Pionierov 588 , 049 22 Gemerská Poloma 
Štatutárny zástupca:  Adrian Gallo 
Adresa:   Pionierov 588 , 049 22 Gemerská Poloma 
Telefónne číslo: 0903 385 036 
Iné kontaktné údaje: e-mail: gallo@sportovastrelba.sk 
Zodp. projektant: Ing. arch. Ján Rusnák 
Adresa:   Jovická 2, 04801 Rožňava, 048 01 Rožňava , SR 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku 

 
Stavebná lokalita sa nachádza v katastri obce Gemerská Poloma v lokalite Hájiky. Stavbou 
bude strelnica (SO-1), ktorá sa vytvorí v záreze pozemku 1124/2 registra E-KN (čomu 
zodpovedá parcela číslo 2053 registra C-KN), na ktorej sa vybudujú záchytné valy do výšky 
5 m a 2,5 m. Na strelnici sa vybudujú prízemné objekty, ktoré budú slúžiť pre samotnú 
prevádzku strelnice, objekt streliska a rozhodcu (SO-2), sklad strelnice (SO-3) a prístrešok 
(SO-4). Tieto objekty budú zhotovené z drevenej konštrukcie. Spevnené plochy a 
komunikácie pre obsluhu budú tvorené štrkom.  
Celé strelisko bude zatrávnené. Na spevnenej ploche sa vytvoria tri parkovacie miesta pre 
vozidlá prvej pomoci, policajného zboru a hasičského zboru.  
Stavba bude slúžiť pre výcvik členov ŠSK Gemerská Poloma, organizovanie športových 
súťaží v streľbe a podujatí pre streleckú, odbornú a ostatnú verejnosť. 
  
3. Prehľad východiskových podkladov  

 
- územný plán Gemerská Poloma 
- kópia katastrálnej mapy M 1:1000 
- projektový zámer  
 
4. Termín začatia a dokončenia stavby 

 
- Začatie stavby: 2q 2017  
- Ukončenie stavby: 3q 2018 
- Odovzdanie do užívania: 3q 2018 
- Doba výstavby: 18 mesiacov 
 
5. Základné údaje o území a plánovanom zámere  

 
- Celková plocha riešeného územia: 7 500 m2  
- Celková plocha zastavaná – prevádzkové a logistické objekty (prístrešky):  200 m2  
- Plocha úžitková - prevádzkový objekt: 205 m2  
- Počet odstavných parkovacích miest: 3 (pre účely príjazdu vozidiel prvej pomoci, PZ 

a hasičov) 
- Odhad nákladov: 148 000,- € 



 

B – Súhrnná technická správa 
 
 

 
1. Základná charakteristika strelnice: 

 
Strelnica je určená ako nekomerčná, verejná, s meniteľnými vzdialenosťami streľby, určená 
pre streľbu zo streleckých stanovísk, druh – otvorená. Pre účely streľby sa budú využívať 
papierové terče. Vzdialenosť streliska pre dlhé zbrane je 100 metrov. Pre krátke zbrane je to 
od 15 do 25 metrov. 
 
2. Urbanistické začlenenie do územia  

 
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Gemerská Poloma, v okrese Rožňava 
v Košickom kraji a rozprestiera sa za zhruba 3 km za obcou Gemerská Poloma, smerom na 
Spišskú Novú Ves. Urbanistická koncepcia strelnice vychádza z požiadaviek investora na 
prevádzku a polohu pozemku. Stavba bude napojená na existujúcu komunikáciu. 
 
 
3. Architektonické riešenie 

  
Architektonické stvárnenie objektov areálu zodpovedá jeho charakteru. Jedná sa o prízemné 
objekty – prístrešky drevenej konštrukcie. Pre prevádzku strelnice, odloženie osobných vecí 
účastníkov výcviku a návštevníkov je navrhnutý objekt logistiky (prístrešok). Prevádzkový 
objekt sa zhotoví z troch samostatných prístreškov.  
Pre WC muži a ženy sa použijú mobilné kabínky WC. Prenajaté mobilné kabíny WC majú 
zabezpečený komplexný servis s čistením toaliet a likvidáciou odpadu. Kabíny WC sú 
rozmeru výška 2,31m, šírka 1,1m, hĺbka 1,19m, váha 76,5kg, obsah 227,0l. Objekt toaliet je 
riešený ako mobilné kabínky WC. 
 
4. Dispozičné a prevádzkové riešenie 

 
Strelecký areál – strelnica je navrhnutá podľa požiadaviek – ŠSK Gemerská Poloma. V 
streleckom areáli sa vybuduje strelište. Využitie strelnice je neobmedzené. Pravidlá pre 
jednotlivé disciplíny sú podmienené určitým stanovám a všeobecným ustanoveniam. 
Osobitne okrem iného sa ustanovujú bezpečnostné pravidlá a požiadavky, ktoré sú 
ustanovené prevádzkovým poriadkom strelnice, zásadami prevádzky strelnice a 
bezpečnostnými smernicami pre prevádzku strelnice. Strelnica musí mať stanoveného – 
určeného správcu. 
 
5. Stavebno-technické riešenie stavby  

 
V streleckom areáli sa vybuduje strelište pre športové disciplíny z dlhých a krátkych zbraní. 
 
 
6. Riešenie dopravy  

 
Automobilová doprava:  
Stavba bude napojená na existujúcu komunikáciu vedúcu z obce Gemerská Poloma, 
smerom na Spišskú Novú Ves. Z nej (zhruba 3 km za obcou) sa po pravej strane zíde na 
nespevnenú komunikáciu, ktorá vedie priamo k areálu strelnice. Vnútro areálové 
komunikácie sú navrhnuté pre parkovanie troch vozidiel (prvej pomoci, policajného zboru 
a hasičského zboru). Vyplýva to z predpisu, ktorý rieši bezpečnostné prvky strelníc. Zároveň 



 

je umožnený presun osôb po spevnených častiach – chodníkoch, prípadne priamo po areáli 
streliska. 
 
Plochy: 
Spevnené plochy a komunikácie majú a budú mať obslužný charakter. Skladba 
navrhovaných komunikácií a spevnených plôch so zložením:  
- štrkový násyp (fr. 3-10mm) 50mm  
- štrkové lôžko (fr. 50-100mm) 200mm  
Otvory budú zasypané zeminou zmiešanou s trávnym semenom.  
Celá plocha streliska, dopadových zón, bočných valov a zadného valu bude riešená 
zasypaním zeminou zmiešanou s trávnym semenom. 
 
 
 
 
 
V Rožňave, dňa 29.05.2017    Vypracoval:  Ing. Radovan Roxer 
 


