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2. Východiskové podklady : 
 

Kópia katastrálnej mapy. Obhliadka. 
Fotodokumentácia.  
PD Stavebné úpravy administratívnej budovy z r.2007  
Detailné sondy neboli vykonané. 
Zameranie stavby nebolo vykonané. 

 

3. Základné údaje : 
 

Objekt je v sú časnosti využívaný ako objekt  zariadenia sociálnych  služieb  
(ubytov ňa pre osamelých rodi čov s de ťmi v ťažkých životných situáciách) a ako útulok 
a stredisko osobnej hygieny pre osoby bez domova 
Objekt je delený na dva prevádzkové súbory pri čom každý má riešený samostatný vstup. 
Budova je dvojpodlažná a čiasto čne podpivni čená. 
Poschodie -2NP je riešené iba nad časťou objektu, nad časťou zaradenia sociálnych 
služieb. 
Objekt je prevádzkyschopný a v sú časnosti používaný. 
Prevádzku objektu a zariadenia zabezpe čujú pracovníci investora. 
 
 Pôdorysná plocha objektu :    590,80 m2 
 Výška hrebeňa :   cca. 7,815 m nad terénom – v najvyššom bode od  terénu 
 

 

4. Základné údaje o stavbe : 
 

V predkladanom projekte sa jedná o stavebné úpravy v interiéry obytného objektu na 
2np  vo forme čiasto čnej výmeny a opravy povrchov a stavebné úpravy resp . opravu 
severozápadnej fasády objektu . 

 

5. Charakteristika územia : 
 

Objekt sa nachádza v okrajovej časti mesta skalica. 
Objekt sa nachádza v rovinatej časti bývalého areálu závodu ZVL. V okolí sa 
nachádzajú pôvodné objekty výrobného charakteru. 
Objekt je napojený na všetky inžinierske siete, ten to stav nebude zmenený. 



 
 

 

6. Urbanistické a architektonické riešenie : 
 

Projektom rieši investor nároky na zvýšenie komfort u ubytovaných a nutné opravy  
spôsobené zlým technickým stavom obalovej konštrukc ie – fasády objektu zo 
severozápadnej strany. 
Objekt sa nachádza v okrajovej časti bývalého areálu závodu ZVL v okrajovej časti 
mesta Skalica.  
 
Dispozi čné členenie nebude stavebnými úpravami zmenené. 
Objekt je delený na dva prevádzkové súbory pri čom každý má riešený samostatný vstup. 
Budova je dvojpodlažná a čiasto čne podpivni čená. 
Poschodie -2NP je riešené iba nad časťou objektu, nad časťou zaradenia sociálnych 
služieb. 
Objekt je prevádzkyschopný a v sú časnosti používaný. 
Prevádzku objektu a zariadenia zabezpe čujú pracovníci investora. 
 
 
 

7. Konštrukcie - popis stavených úprav : 
 

Výkopy 
Nebudú prebieha ť žiadne výkopové práce. 
 

Základové konštrukcie 
Nebudú prebieha ť žiadne práce na základových konštrukciách. 

 

Zvislé konštrukcie 
Nebudú prebieha ť žiadne práce na zvislých a vodorovných konštrukciá ch  
 

Strešná konštrukcia 
Strešná konštrukcia nad 2NP zariadenia sociálnych s lužieb bude obnovená formou 
prevedenia novej PVC fólie na stávajúcu asfaltovú s trešnú izoláciu vrátane 
podkladnej vrstvy z geotextílie a oplechovania. 
Plechová strecha nad prestrešením zadného vstupu na  severozápadnej fasáde bude 
vy čistená a opatrená novým náterom. 

 
Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy riešené vo vnútorných priestoroch v miestnostiach 2.01, 2.08, 2.09 
a to na stenách a stropoch: 

• demontáž pôvodných stropných svietidiel do sute 
• Odstránia sa pôvodné ma ľby 
• Osekanie nesúdržnej omietky 
• Očistenie a vyhotovenie protiples ňového nástreku 
• Vyhotovenie adhézneho spojovacieho mostíka 
• Vyhotovenia novej omietky na miestach opravy so zac hovaním pôvodnej štruktúry 

omietky 
• Vyhotovenie novej ma ľby vrátane pa čoku 
• Vyhotovenie syntetického soklíku do výšky 1,3m 
• Dodávka a montáž nového LED svietidla 600x600mm 
• V miestnosti 2.09 bude demontované pôvodné PVC vrát ane soklíkov 
• Bude prevedená penetrácia podlahy a vyrovnanie samo nivela čným poterom 
• Následne bude vyhotovená nová vinylová podlaha vrát ane soklíku 
 

 Severozápadná fasáda bude z dôvodu zlého technické ho stavu opravená. 
• Budú lokálne osekaná nesúdržná omietka 
• Fasáda bude o čistená tlakovou vodou 
• Bude vyhotovená h ĺbková penetrácia 
• Vyhotoví sa nová omietka na osekaných častiach 



• Fasáda bude vyrovnaná použitím EPS hr. 5cm 
• Vyhotovenie fasádnej stierky zrnitosti 1,5mm – ryho vaná 
• Farebné prevedenie je navrhované v PD, toto bude pr ed realizáciou 

konzultované s investorom 
 
Keramický sokel bude zachovaný, nie je predmetom ri ešenia tejto PD. 
Súčasťou opravy fasády je aj výmena všetkých parapetov na  riešenej fasáde 
a čiasto čná úprava bezpe čnostných mreží okien. 
Pred realizáciou  prác na fasáde musí by ť pre osadený rozvod plynu vedený na fasáde. 
Bude oddialený od fasády cca 10cm. 
Na nižšej časti objektu bude demontovaná drevená rímsa ktorá j e v zlom technickom 
stave  a nahradená novou z OSB. V prípade potreby b ude vymenená aj pomocná 
konštrukcia rímsy. 
Súčasťou prác je aj kompletná výmena klampiarskych konštr ukcii na severozápadnej – 
riešenej fasáde za nové z farbeného Pz plechu. 
St ĺp na prekrytí vstupu bude opatrený novým náterom. 

 
Zariaďovacie predmety 
Projekt nerieši výmenu zaria ďovacích predmetov.  

 

Riešenie dopravy   
Príjazdová cesta na pozemok je vybudovaná – tento s tav nebude menený. 
 

Úprava plôch 
Novostavbou sa nenaruší žiaden objekt ani okolitý t erén .  
Po ukon čení prác bude stavenisko uvedené do pôvodného stavu . 
 

Otvorové konštrukcie 
Projekt nerieši výmenu otvorových konštrukcií. 
Na riešenej fasáde budú demontované vonkajšie parap etné dosky a nahradené novými/ 
hlbšími 
 
 

8. BOZ  
 
Počas realizácie stavby musia by ť dodržané všetky  bezpe čnostné predpisy a vyhlášky 
BOZ. Dodávate ľ stavebných  prác je povinný rozpracova ť vlastný technologický postup  
jednotlivých stavebných prác. V prípade  objavenia nových skuto čností, ktoré nebude 
dodávate ľ schopný  rieši ť, je nutné ihne ď prizva ť projektanta. 
Pri realizácii prác je nutné dodrža ť : 
Vyhlášku č. 374/1990 Zb. §1-17- búracie, zemné, murovacie  pr áce. 
STN - 341010 - Všeobecné predpisy pred nebezpe čným dotykom 
STN - 733050 - Zemné práce 
STN - 038374 - Zásady protipožiarnej ochrany 
Vyhlášku č. 484/1990 Zb. 
Vyhlášku č. 59/1981 Zb. - §163, 164, 165, 149, 150. 
 
V prípade vykonania stavebných prác dodávate ľsky stavebnou firmou predloží  
dodávate ľ technologický postup prác.  

 
9. Prípojky inžinierskych sietí : 

 
Objekt je na všetky inžinierske siete a tento stav nebude menený. 
Vetranie je zabezpe čené priamo. 
 

10. Nároky na energiu : 
 

Odbery elektrickej energie nebudú stavebnými prácam i navýšené vo či schválenému stavu 
na ZSE.  

 

11. Vplyv stavby na životné prostredie : 



 
Prístup je zabezpe čený z jestvujúcej komunikácie.  
Okolie narušené výstavbou bude po dokon čení stavby navrátené do pôvodnej podoby. 
Realizácia stavebných prác – Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok 
Cesta a Noc ľaháre ň Skalica  –  nebude ma ť negatívny vplyv na životné prostredie, 
nepríde k dotknutiu žiadnych ochranných pásiem či území.  
Vysadenie vyššieho porastu v blízkosti neodporú čam.  
Z požiarneho a hygienického h ľadiska je odstupová vzdialenos ť dostato čná.  
Komunálny odpad z prevádzky nebude realizáciou prác  navýšený. 
Jestvujúci komunálny je ukladaný do smetných nádob a pravidelne vyvážaný.  
 

všeobecne: 
 
Realizáciou objektu  Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Ces ta a 
Nocľaháre ň Skalica  a jej prevádzkou nevznikne žiaden výrazný zdroj šk odlivín s 
negatívnym vplyvom na životné prostredie, nepríde k  dotknutiu žiadnych ochranných 
pásiem či území.  
Tento stav bude po celé obdobie využívania objektu zachovaný.  
 

 vplyv stavby na okolie : 
 
Práce po statickej stránke nemajú vplyv na budúce o kolité stavby a sú bezpe čné.  
Tuhé odpady vzniknuté prevádzkou budú tak ako doter az separované a ukladané do 
vyhradených smetných nádob a pravidelne vyvážané.  Výrub zelene pred za čatím 
stavebných prác nebude realizovaný,  okolie objektu bude po realizácii prestavby 
navrátené do pôvodného stavu. 
 
Nakladanie zo stavebným odpadom vzniknutým po čas stavebných prác pod ľa vyhlášky 
284/2001 Z.z. 
 
Zatriedenie odpadu:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STAVEBNÉ ODPADY A ODPAD Z BÚRACÍCH PRÁC 
 

*   odpad bude zneškodnený na skládke odpadov, ktor ej prevádzkovate ľ má oprávnenie 
na uloženie predmetného odpadu;  

**  zvyšky krovu, pomocného debnenia a podlahy inve stor predpokladá využi ť ako 
palivové drevo.  

*** odovzdanie oprávnenej organizácii (zvyšky nosní kov, kotviacich profilov, výstuže 
...) 

Druh              
odpad

u 

         Názov odpadu Kateg
ória      

odpad
u 

          
Množst

vo 
              

odpadu 

             Spôsob 
nakladania 

     
15 01 

01 
Obaly z papiera a lepenky O 0,005 Mat. zhodnotenie 

15 01 
02  

Obaly z plastov O 0,005 Mat. zhodnotenie 

17 01 
07 

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc  

a keramiky iné ako vedené v  17 01 06 

O 0,000 Zneškodnenie  
na skládke * 

17 02 
01  

Drevo  O 0,050 Zhodnotenie ** 

17 02 
02  

Sklo  O 0,000 Zhodnotenie  

17 04 
05  

Železo a oceľ  O 0,000 Zhodnotenie *** 

17 08 
02  

Stavebné materiály na báze  
sadry iné ako uvedené v 17 08 01 

O 0,100 Zneškodnenie 
Na skládke 



 

Naloženie s odpadmi : 

Odpady budú zhromaž ďované priebežne do zberných nádob / kontajnerov / a  budú 
odvážané pod ľa druhu odpadu na zhodnotenie alebo zneškodnenie.  

Kovové prvky budú odovzdané oprávnenej organizácii k zhodnoteniu – po čas stavebných 
úprav nevznikne žiadny odpad tohto druhu. 

 

12. Inžiniersko-geologické a geologické zhodnotenie : 
 

Nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. 
K objektu nebude pristavované a ani inak zasahované  zo zakladania stavby. 
Nebudú prebieha ť žiadne h ĺbkové výkopové práce. 

 
 

13. Hydrogeologické zhodnotenie : 
 

Nebol vykonaný hydrologický prieskum. 
K objektu nebude pristavované a ani inak zasahované  zo zakladania stavby. 
Nebudú prebieha ť žiadne h ĺbkové výkopové práce. 

 
 

14. Statické posúdenie : 
 

Z h ľadiska statiky ide o jednoduchú rekonštruk čnú prácu.  
Realizácia prác nebude ma ť negatívny vplyv na statické spolupôsobenie objektu . 

 
15. Protipožiarna bezpečnosť stavby 

 
Objekt nebol posudzovaný z h ľadiska protipožiarnej bezpe čnosti stavby. 
Projekt protipožiarnej bezpe čnosti bude v prípade vyžiadania vypracovaný samosta tnou 
projektovou dokumentáciou ako celok na celý objekt.  
 

16. Búracie a demontážne práce  
 

Búracie práce na nosných alebo výpl ňových konštrukciách nebudú prebieha ť žiadne. 
 

17. Energetické zhodnotenie budovy : 
 

Vyhotovením projektovaných prác nevyplýva posudzova nie z h ľadiska energetického 
zhodnotenia a projekt nerieši energetické zhodnoten ie objektu resp. úsporu energií. 
EPS hr. 50mm slúži len na vyrovnanie fasády. 

 

18. Ekonomické hodnotenie : 
 

V prípade požiadavky bude vypracovaný podrobný podl ožkový rozpo čet stavebných prác. 

Predpokladané náklady na výstavbu altánu sú cca. 40  000,- EUR. 
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