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Stručný opis a umiestnenie stavby 

      Predmetom riešenia je projekt stavby  stavebných úprav v jestvujúcich 

miestnostiach, v ktorých prebehne oprava zti stúpačiek pre rozvody teplej 

a studenej vody ako aj odpadového potrubia. Predmetná stavba sa nedotýka 

rozvodov vykurovacích médií.                                                                                             

   Potrubia stúpačiek v dannom objekte sa dostávajú na hranicu svojej životnosti. 

Aj keď jestvujúce inštalácie boli realizované z kvalitných materiálov, aj oni majú 

svoju dobu opotrebenia. Netesnosti, zatekanie, nedostatočná teplota TÚV z 

dôvodu zúženia priemerov potrubia usadenou inkrustáciou, zhoršená hygiena, 

zápach, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky 

havarijného stavu „stúpačiek“. Pravidelné parciálne opravy kanalizačných a 

vodovodných potrubí problém neriešia, len ho presúvajú do budúcnosti. 



Predovšetkým unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových 

potrubí predstavuje vážne bezpečnostné riziko. Prípadná havária potrubí môže 

spôsobiť škody na majetku.  

    Jestvujúci objekt má šesť nadzemných podlaží a jedno technické podzemné 
podlažie. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový montovaný skelet – 
REVIDOVANÝ PRIEMSTAV - trojtrakt - priečny nosný systém s modulovou 
osnovou stĺpov 6,0+3,0+6,0/6,0x11 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria 
železobetónové stĺpy 500x500 mm. Stropné konštrukcie sú tvorené 
železobetónovými prievlakmi tvaru obráteného písmena “T” a prefabrikovanými 
stropnými panelmi  skladobných rozmerov šírky 1200 mm a hrúbky 250 mm. 
Predpokladáme stropné panely značky PZD 2/475 a v stĺpových pruhoch 
inštalačné panely značky PZD 5/475  

      Prievlaky predpokladáme dilatačné (konzolová priečľa dilatačná RZT 
71/475+rámová vložka dilatačná RZT 75/475) 

Budova je navrhnutá s plochou strechou, svetlá výška v jednotlivých podlažiach je 

3250 mm, v 1.nadzemnom podlaží je svetlá výška 3850 mm.             

       Táto projektová dokumentácia rieši stavebnú časť  projektu.  Východzie 
podmienky- obhliadka a domeranie miestností ktorých sa dotkla predmetná 
stavba.                   
                   
      Vstup do danných priestorov je z úrovne chodníka pred budovou.  
 

Dotknuté ochranné pásma: územie – parcela investora nie je zasiahnutá 

ochranným pásmom ktoré by obmedzovalo výstavbu. 

Chránené územia:  nie sú v styku z hranicami riešeného územia 

Pamiatkové rezervácie:  nie sú 

Pamiatkové zóny: nie sú 

 

Urbanistické riešenie 

   Predmetný objekt sa dannou stavebnou činnosťou nemení, objemovo aj 
plošne ostáva zachovaný. Farebnosť fasád ostáva v pôvodnom stave. 
 

Dispozičné a prevádzkové riešenie 

    Objekt má šesť nadzemních a jedno podzemné podlažie, stavebná činnosť je 
navrhnutá v každom jednom podlaží. Jestvujúce miestnosti ostali zachované, 
projekt rieši iba výmenu častí jestvujúcich povrchov-podláh a stien.     
 

 

 



Technické informácie 

     Predmetom riešenia je projekt stavby  stavebných úprav v jestvujúcich 
miestnostiach, ktoré sú prípravou pre inštaláciu nových potrubí na rozvody 
studenej a teplej vody úžitkovej , ako aj odpadových potrubí.                                                                             

     Danné stavebné úpravy si nevyžadujú vybudovanie vonkajších inžinierských 

sietí. 

     

  
 
 
 Ochrana životného prostredia: 

Výstavbou a prevádzkou nedôjde k trvalému negatívnemu ovplyvneniu životného 

prostredia.  

Vznik odpadov: 

Predpokladá sa, že v projektovanej stavbe môžu vzniknúť tieto odpady: 

-z výstavby,(stavebné práce) 

- prevádzky projektovaných zariadení nevznikajú odpady. 

 

 

Kategorizácia odpadov: 

(284/2001 Vyhláška Ministerstva životného prostredia slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovuje katalóg odpadov) 

Číslo skupiny         Druh odpadu                Kategória      Predpokladané množstvo 

 

Kategórie odpadu 

15 01 01     Obaly z papiera a lepenky           O   objemy sú vyšpecifikované                

15 01 02     Obaly z plastov                            O   v samostatnej    prílohe                             

17 01 01     Pórobetónové tvárnice                 O   ROZPOČET STAVBY                                

17 01 03     Obkladačky, dlaždice, keramika  O                                   

Miesta skládky, spôsob likvidácie ani dopravné vzdialenosti projekt neurčuje, to 

bude predmetom zmluvného riešenia dodávateľa stavebných prác. Organizácie, 

ktoré budú realizovať jednotlivé časti prác musia mať oprávnenie na manipuláciu, 

nakladanie, skladovanie a likvidáciu Tento odpad bude odvezený a likvidovaný 

organizáciou na to oprávnenou.  



 
ROZPOČET STAVEBNÝCH NÁKLADOV  
         
 
   Pozri samostatnú časť: ROZPOČET.        
     
 

BÚRACIE PRÁCE 

                    

                    V objekte je nutné previesť tieto búracie práce:                                                                         
                     vybúranie nášlapnej vrstvy podláh, pozri v. č.01,02 
                    vybúranie belninového obkladu na stenách, pozri v. č.01, 02 
                    obmuroviek jestvujúcich rozvodov, pozri v. č.01, 02 
                     rozobratie podhľadov na 2.np a 1 pp 
 

  

Oddiel 3 – Zvislé konštrukcie 

Domurovanie navrhovaných rozvodovo realizovať 
 z priečkoviek YTONG  hr.100. Ložné spáry vnútorných stien je nutné 
spracovať pojivom podľa pokynov výrobcu tvaroviek. Do každej druhej 
spáry osadiť nerezovú spojku-typovú. 

 

 

Oddiel 6 – Úprava povrchov, podlahy 

Vnútorné omietky sú navrhnuté tenkovrstvé vápenné hladké.  
Nášľapné vrstvy podláh jako aj úpravy stien sú popísané vo 
výkresovej časti dokumentácie.  

                    
 

 

PRÁCE PSV 

 

 

784 – Maľby 

Maľby sú navrhnuté vápenné biele. 
     

 

795 – Podhľady 

Podhľad je navrhnutý kazetový, realizácia podhľadu až po ukončení prác 
trasovania potrubí zti- výšku podhladu je možné upraviť podľa rozvodov zti. 
 

 

 

 

PREŠOV    01.2019                                                 Vypracoval : ing. Kuzmiak Miroslav 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


