A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1. Identifikačné údaje stavby a investora :
Názov stavby
Miesto stavby
Okres
Kraj

:
:
:
:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí
Podhradie
Topoľčany
Nitriansky

Investor

: Obec Podhradie
Podhradie 91
tel.: +421 905 322 654, 038/5390269
e-mail : obecpodhradie@topolcany.net

Dodávateľ stavby

: Bude určený výberovým konaním investora.

Číslo zákazky

: 7/2015

2. Identifikačné údaje projektanta stavby a projektantov profesií :
Projektant stavby

-

: Ing. Bátory Viliam – Súkromný projektový a inžiniersky podnik,
Predmestská 32, 010 01 Žilina
tel.: +421 905 402 824
e-mail : viliam.batory@stonline.sk

Architektonicko – stavebná časť :
Ing. Bátory Viliam, autorizovaný stavebný inžinier, r.č. 0448*SP*A1,
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradanstvo
Ing. Majčinová Ivana, autorizovaný stavebný inžinier, r.č. 4906*Z*I1,
Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
Ing. Strna Jozef, autorizovaný stavebný inžinier, r.č. 3835*A*5-3,
Technické, technologické a
energetické vybavenie stavieb s
rozsahom
Elektrotechnické zariadenia
Šottník Viliam, osvedčenie č. 251 IZA 1998 EZ P A, B, E1
Ing. Pikorová Tina, PhD, autorizovaný stavebný inžinier, r.č. 5872 12,
Vodné hospodárstvo
Fechová Janka, projektantka
Ing. Šupej Ľubomír, autorizovaný stavebný inžinier, r.č. 5870 14,
Vodohospodárske stavby, zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika
Holeš Miroslav, cenár a rozpočtár, osvedčenie č. AA-052,
Oceňovanie, rozpočtovanie stavieb.

Stupeň vyhotovenia PD

: Projekt je vyhotovený v rozsahu „Pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie /ohlásenie stavby investorom/.

Zmluva o dielo číslo

: 7/2015

3. Základné údaje, charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku :
Podhradie leží na juhovýchodnom úpätí pohoria Považský Inovec pri rozhraní s Nitrianskou
sprašovou pahorkatinou, na hornom toku potoka Slivnica. Chotár tvoria druhohorné
kryštalické horniny. Zalesnený je dubobučinami a bučinami s prímesou javora a jaseňa.
Obec sa vyvinula ako podhradie hradu Topoľčany, postaveného v 13. Storočí /r.1235/.

-2V obci Podhradie sa uvažuje s rekonštrukciou jestvujúceho kultúrneho
/obecného/ domu – súpisné číslo 91, parcelné číslo 73/3 .
Rekonštrukcia objektu zahrňuje :
- úpravy vnútorných priestorov domu so zameraním na zlepšenie tepelnoizolačných,
akustických a energetických vlastností konštrukcií objektu, na dosiahnutie úspornejšej
prevádzky kultúrneho domu a v ňom inštalovaných zariadení,
- využívanie OZE /obnoviteľných zdrojov energie/ aplikáciou nových solárnych
kolektorov ako doplňujúceho zariadenia pre prípravu TÚV /teplej úžitkovej vody/
v objekte kultúrneho domu.
Pre projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v Podhradí sa využívajú podklady nového
geodetického zamerania lokality s polohopisným a výškopisným plánom, ktorý je súčasťou
tohto projektu.
Zhodnotili sa aj pôvodné dostupné, staré projektové podklady stavby. Po potrebnom
domeraní objektu a aktualizácii pôvodných výkresov až do ich digitálnej formy – projekt
stavby využíva už tieto nové podklady pri vyhotovení projektu stavby.
Rozsah rekonštrukcie objektu je limitovaný maximálnou výškou oprávnených výdavkov na
stavbu, danou Výzvou Programu rozvoja vidieka a vychádza z požiadaviek a potrieb obce.
4. Prehľad východiskových podkladov :
Pri vyhotovení projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí“ boli použité nasledovné
podklady :
- požiadavky investora, uplatnené na vstupnom jednaní,
- podrobné geodetické zameranie lokality s vyhotovením polohopisného a výškopisného plánu,
- katastrálna mapa územia,
- digitalizované a aktualizované pôvodné výkresy stavby,
- súčasne platné STN, úpravy a predpisy,
- zmluva o dielo č. 7/2015,
- výňatok z Výzvy č. 12/PRV/2015, Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, aktivita č.5,
- fotografie súčasného stavu objektu a lokality /sú prílohou projektu/.
5. Členenie stavby :
Stavba bude jedným stavebným objektom SO 01 a jedným fakturačným celkom.
6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu :
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí nie je závislá na okolitej výstavbe.
Realizácia výstavby je však závislá na pridelení nenávratného finančného príspevku z fondu
rozvoja vidieka.
7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov :
Užívateľom a prevádzkovateľom rekonštruovaného kultúrneho domu v Podhradí bude obec
Podhradie.
8. Celková doba výstavby :
-

predpokladané zahájenie výstavby ........................................................ 03/2016
predpokladané ukončenie výstavby ....................................................... 07/2016
celková doba výstavby ........................................................................... 4 mesiace.

-39. Predpokladané celkové náklady stavby :
Sú zahrnuté v samostatnej časti F tohto projektu stavby.

Príloha : - fotodokumentácia pôvodného stavu objektu a lokality.

V Žiline, 01/2016.

Ing. Bátory Viliam

B/ SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
Názov stavby
Miesto stavby
Okres
Kraj

:
:
:
:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí
Podhradie
Topoľčany
Nitriansky

1. Charakter územia výstavby :
Obec Podhradie leží na juhovýchodnom úpätí pohoria Považský Inovec pri rozhraní
s Nitrianskou sprašovou pahorkatinou, na hornom toku potoka Slivnica. Chotár tvoria
druhohorné kryštalické horniny.
Objekt kultúrneho domu sa nachádza v hornej časti obce /podľa vyznačenia
v situácii/. Prístup na lokalitu je značenou odbočkou smerom k obecnému úradu – z miestnej
komunikácie, vedúcej ku kostolu.
Kultúrny dom je postavený v svažitom teréne, predná prístupová časť je vyrovnaná do
upravenej spevnenej plochy s novoupravenou zámkovou dlažbou červenej farby.
K objektu sú privedené všetky podzemné i nadzemné inžinierske siete, ku ktorým je kultúrny
dom napojený.
V kultúrnom dome je zriadený aj obecný úrad s centrálou miestneho rozhlasu.
Objekt je postavený v zastavanom území obce. Nie je kultúrnou pamiatkou, územie
pri kultúrnom dome sa nenachádza v pásme ochrany a chránených častí prírody.
Na lokalite sa uskutočnilo nové aktuálne geodetické zameranie s vyhotovením
polohopisného a výškopisného plánu, ktoré je súčasťou geodetického zamerania pre obnovu
námestia v Podhradí. Príslušná časť je prílohou tohto projektu.
Inžiniersko – geologický prieskum na lokalite nebol vykonaný.
Pôvodná stavba kultúrneho domu je cca 40 rokov stará. V uplynulom období bola už viac
kráť upravovaná, obnovovaná, pristavovaná a nadstavovaná. Medzi posledné úpravy je
možné zaradiť nadstavbu šikmej strechy /nad pôvodný objekt s plochou strechou/
a zateplenie časti fasády objektu s výmenou väčšej časti pôvodných drevených okien za
nové, plastové s izolačným dvojsklom.
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí – ktorou sa zaoberá tento projekt – je
zameraná na vylepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií domu, na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie aplikáciou nových solárnych kolektorov /ako doplňujúceho
zariadenia na ohrev TÚV/, na úpravy vnútorných priestorov kultúrneho domu so zameraním
na zlepšenie akustických vlastností a úprav, energetických vlastností, vybavenosti sály
a javiska kultúrneho domu, interiéru javiska, úpravy zdravotechniky a elektroinštalácie
v objekte, niektorých podláh a podhľadu v sále a nad javiskom, doteraz nedoriešenej úpravy
vonkajšieho sokla budovy i pododkvapového chodníka zo SV a JV strany objektu.
Pôvodný konštrukčný systém objektu, hrubá stavba kultúrneho domu v Podhradí - sa
pri novej doplňujúcej rekonštrukcii – nemení. Naväzuje sa na stav z decembra 2015.
Rekonštrukcia objektu sa môže uskutočniť za plnej prevádzky obecného úradu
a s upravenou prevádzkou sály, kuchynky a javiska v kultúrnom dome, ktorá sa prispôsobí
harmonogramu výstavby. Vonkajšie úpravy sa uskutočnia nezávisle na rekonštrukciách
v objekte.
Počas rekonštrukcie kultúrneho domu nedôjde k likvidácii blízkych porastov, jestvujúcej
zelene, ktorá je zriadená pri objekte len v minimálnom rozsahu.
Rekonštrukcia nevyžaduje prekládku jestvujúcich
podzemných a nadzemných
vedení inžinierskych sietí, ani ich rozvodov.
Pred zahájením výstavby sa zabezpečí dočasné dopravné značenie na lokalite.
2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby :
Vzhľadom na charakter rekonštrukcie objektu
urbanistického a architektonického riešenia stavby.

–

nemení

sa

koncepcia

a princípy

-2Pôvodný objekt kultúrneho domu sa zachováva. Nemení sa pôvodný konštrukčný systém,
zachováva sa vonkajší vzhľad objektu, menia sa len niektoré pôvodné, staré, dnes už
nefunkčné detaily a konštrukcie – za nové, vyhovujúce prevádzkovým a ekonomickým
požiadavkám investora.
Objekt stojí na svojom pôvodnom mieste, nezachádza do cudzieho pozemku.
Rekonštrukciou objektu nedôjde k poškodeniu prírody alebo životného prostredia v obci.
Nedôjde k narušeniu statiky objektu. Vylepšia sa však tepelnoizolačné, akustické
a energetické podmienky prevádzky domu. Umožní sa využívanie obnoviteľných zdrojov
energie inštaláciou solárnych kolektorov na streche objektu.
Pri rekonštrukcii objektu je možné napojenie na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu
priamo v objekte.
Pri sanácii a asanácii častí konštrukcií sa stavebná suť bude likvidovať prostredníctvom
zberných surovín alebo na miestach, vybraných prevádzkovateľom objektu /ako materiál pre
násypy, zásypy a vyrovnanie terénu/ v blízkosti objektu.
Stavba a stavenisko sa nachádzajú v zastavanej hornej časti obce, ktorá je bežne
prístupná jestvujúcou cestnou sieťou miestnych komunikácií. Doprava bude zabezpečená
mobilnou automobilovou technikou. Pred objektom kultúrneho domu je dostatočný priestor,
využiteľný na parkovanie vozidiel a potrebných stavebných mechanizmov.
Pri rekonštrukcii objektu /v tejto etape výstavby/ sa neuvažuje s výsadbou zelene, ani so
sadovými či parkovými úpravami.
Realizáciou projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí nedôjde k negatívnym
vplyvom na životné prostredie, stavba nebude zdrojom nadmerného vytvárania škodlivých
látok, nadmerného hluku a prašnosti.
Na stavbe nebudú vytvárané zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce
pracovníkov. Nebudú vytvárané rizikové vplyvy. Pri sanácii a asanácii konštrukcií musia byť
dodržané všetky bezpečnostné predpisy a súvisiace vyhlášky.
Pracovníci musia byť zaškolení na výkon svojej činnosti, musia byť vybavení potrebným
ochranným odevom a ochrannými pomôckami. Na špecializované práce musia mať
príslušné certifikácie a oprávnenia. Treba klásť dôraz na správne a bezpečné používanie
stavebných strojov a mechanizmov. Dodržať predpisy pre práce vo výškach, riadiť sa
pokynmi IBP na stavbe. Bezpečný prístup na plochy pre obsluhu zariadení na stavbe je
umožnený priamo zo spevnenej plochy pred kultúrnym domom.
Na stavbe nebudú skladované nebezpečné látky. S takýmito látkami nebude ani
manipulované.
Pri realizácii stavby treba dodržať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 374
SÚBP a SBÚ zo 14.8.1990 – o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, najmä časti, týkajúce sa bezpečnosti pri montážnych prácach vo výškach, pri
lešenárskych prácach a pod., ako aj vyhlášku č. 147 Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR z 5. júna 2013.
Investor musí zabezpečiť pred zahájením výstavby – vypracovanie plánu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci podľa § 4, odst. 2, písm. b. – Nariadenie vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
Požiarna ochrana objektu je zabezpečená v prípade potreby – využitím jestvujúcich
hydrantov miestnej vodovodnej siete v obci. Prístupová komunikácia, umožňujúca príjazd
hasičských vozidiel k miestu stavby – je priamo z jestvujúcej obecnej cesty a vybudovanej
spevnenej plochy pred objektom kultúrneho domu. Skutočné odstupové vzdialenosti objektu
od susedných domov je možné považovať za vyhovujúce.
Projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v Podhradí nerieši problematiku zabezpečenia CO
v obci. Civilná obrana je riešená v rámci osobitných opatrení CO v obci.

-3Zemné práce :
Pri navrhovanej rekonštrukcii objektu kultúrneho domu nedochádza k nadmerným zemným
prácam v objekte. Uskutočnia sa len malé úpravy pri osadení nového pododkvapového
betónového chodníka zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany objektu.
Tieto zemné práce spočívajú vo vyrovnaní pláne pôvodného terénu /v príslušnom
spáde/ pod zhutňovaný štrkopiesok, na ktorý sa potom uloží monolitický dilatovaný,
vystužený, betónový chodník. K chodníku sa upraví pôvodný terén vyspádovaním
a doplňujúcim zatrávnením.
Vodovod :
Studená voda - ku kuchynskému dvojdrezu sa privedie novým rozvodom popri stene.
Novo navrhovaný rozvod studenej vody sa napojí na jestvujúci rozvod vody
pred jestvujúcim prietokovým ohrievačom vody.
Teplá voda
- ku kuchynskému dvojdrezu sa privedie novým rozvodom popri stene.
Novo navrhovaný rozvod teplej vody sa napojí z jestvujúceho plynového
prietokového ohrievača vody v kombinácii s doplňujúcim ohrevom vody
cez slnečné kolektory a zásobník o objeme 300 litrov. Na prívodnom potrubí k
ohrievaču sa zabuduje poistný, spätný a uzatvárací ventil.
Na úpravu vody určenej na ohrev teplej vody je pri zásobníku navrhnutý
Prístroj na elektronickú úpravu vody typu EZV. Prístroj pracuje na magnetickom princípe s využitím mikropočítačovej techniky.
Kanalizácia :
Od kuchynského dvojdrezu sa splašková kanalizácia odvedie novo navrhovaným
kanalizačným potrubím, ktoré sa napojí pod podlahou na jestvujúcu ležatú kanalizáciu.
Splašková kanalizácia v objekte je riešená ako jednoduchá vetevná sieť, ktorá je odvetraná
predľženými odpadmi až nad strechu, kde sú osadené vetracie hlavice.
Zariaďovacie predmety :
Jestvujúci kuchynský drez bude demontovaný a následne osadený na novom mieste.
Teplo a palivo :
Navrhovaná rekonštrukcia objektu do systému vykurovania miestností kultúrneho domu
v Podhradí nezasahuje.
Objekt bude aj naďalej využívať ústredné kúrenie s kotolňou na pevné palivo, umiestnenou
v suteréne čiastočne podpivničenej časti kultúrneho domu.
Pre ohrev vody v kuchynke KD na prízemí objektu sa využíva plynový prietokový ohrievač TÚV
v kombinácii so solárnym systémom typu HOVAL, pozostávajúceho z dvoch ks solárnych
kolektorov ULTRASOL včítane zostavy solárnych armatúr, odvzdušňovacieho automatu
Pernament, solárnej expanznej nádoby Reflex, solárnej stanice /obehové čerpadlo,
uzatváracie armatúry, teplomery, prietokomer PV/, montážneho príslušenstva pre upevnenie
na šikmú strechu, nemrznúcej kvapaliny do solárneho okruhu, zásobníka TÚV a riadiaceho
systému.
Solárny systém pred realizáciou treba konzultovať s dodávateľom systému, osadenie
kolektorov do drevenej konštrukcie krovu /po upresňujúcom domeraní v mieste montáže
kolektorov/ zabezpečiť tak, aby sa nenarušila statika konštrukcie krovu. Ak bude treba,
zabezpečí sa priestorová tuhosť konštrukcie !!
Elektrická energia :
Jedná sa o rekonštrukciu časti priestorov kultúrneho domu – sála, javisko, vstupný priestor.
Napäťová sústava : 3 NPE, 50 Hz, 400/230 V / TN-C-S.
Ochrana pred úrazom el. prúdom bude zabezpečená podľa STN 33 2000-4-41 :
- V normálnej prevádzke : - izolovaním živých častí , krytmi, prúdovými chráničmi
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pri poruche

: - samočinným odpojením napájania.

Ochrana vedení proti účinkom skratových prúdov a preťažením bude zaistená
nadprúdovými ochranami /poistky, ističe/ podľa STN 33 2000-5-523.
Vonkajšie vplyvy sú určené podľa STN 33 2000-5-51.
Stupeň dôležitosti zásobovania objektu el. energiou podľa STN 34 1610 – je č. 3.
Zatriedenie objektu z hľadiska miery ohrozenia podľa vyhl. č. 508/2009 je – skupina „B“.
Bilancia spotreby el. energie : Inštalovaný príkon sa zníži o 3,78 kW.
V riešených priestoroch je nová elektroinštalácia navrhnutá káblami NHXH pod omietkou,
pod podhľadom v káblových žľaboch PVC.
Svetelné obvody sú navrhnuté prierezom 1,5 mm2, zásuvkové obvody budú prierezu 2,5 mm2.
Uloženie káblov musí zodpovedať STN 34 1050.
Obvody sály budú pripojené z jestv. hlavného rozvádzača – HR – pole č. 3, v ktorom sa urobia
úpravy a doplní sa o nové istiace prvky pre nové obvody.
Pre javisko je navrhnutý nový rozvádzač – RP, ktorý bude pripojený z HR. RP je navrhnutý
plastový pre zapustenú montáž v krytí IP 30. Pre ochranu pred prepätím bude v rozvádzači RP
inštalovaná prepäťová ochrana I. a II. stupňa ochrany.
Pri realizácii dbať na farebné značenie vodičov v zmysle STN IEC 446 /33 0165/:
Umelé osvetlenie :
Svietidlá a svetelné zdroje, ktorými sa bude zabezpečovať osvetlenie v riešených priestoroch
sú typové LED a svietidlá s úspornými zdrojmi.
Intenzita umelého osvetlenia je navrhnutá v zmysle STN 36 0450, STN 36 0451 a STN 12464-1
podľa účelu jednotlivých miestností. Svietidlá budú ovládané spínačmi, umiestnenými pri
vstupoch do osvetľovaného priestoru.
Pre potrebu napojenia navrhovaného solárneho systému HOVAL s kolektormi ULTRASOL,
solárnou stanicou, zásobníkom teplej vody a riadiacim systémom – sa zabezpečí potrebné
elektrické pripojenie novou zásuvkou.
Núdzové osvetlenie – osvetľuje smer úniku z jednotlivých priestorov pri výpadku elektr. energie
a je riešené núdzovými svietidlami s vlastným zdrojom s autonómnosťou 2 hodiny.
Obsluha el. zariadenia musí byť odborne spôsobilá, musí spľňať podmienky vyhl. 508/2009
§ 20.
Podrobnejšie v časti D3 – elektroinštalácia, nové rozvody a osvetlenie /súčasť tohto projektu/.
3. Celkové náklady stavby :
Sú uvedené v samostatnej časti F tohto projektu stavby.

V Žiline, 01/2016.

Ing. Bátory Viliam

D1 – TECHNICKÁ SPRÁVA
K ARCHITEKTONICKO – STAVEBNEJ ČASTI
Rekonštrukcie kultúrneho domu v Podhradí.
Účel objektu : Objekt kultúrneho domu je využívaný pri uskutočňovaní rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí v obci. Objekt slúži aj pre organizovanie svatieb,
karov i rôznych iných, verejnoprospešných akcií v Podhradí.
V priestoroch kultúrneho domu je aj sídlo Obecného úradu Podhradie.
Priestory kultúrneho domu umožňujú a zabezpečujú nezávislú prevádzku jeho
využitia.
Zastavaná plocha objektu
Obostavaný priestor

= 473,61 m2
= 4 771,30 m3

Zastavaná plocha suterénu =

157,48 m2 /objekt je len čiastočne podpivničený/.

Rekonštrukciou objektu sa nemení urbanistické a pôvodné architektonické riešenie stavby.
Pôvodný objekt kultúrneho domu sa zachováva. Nemení sa konštrukčný systém, zachováva
sa vonkajší vzhľad objektu, nemení sa výtvarné a funkčné riešenie.
Objekt je orientovaný pozdľžnou osou smerom SZ – JV. Hlavný vstup do objektu KD je
z juhozápadnej strany. Miestnosti objektu kultúrneho domu využívajú priamo denné osvetlenie
a oslnenie. Objekt nie je zatienený žiadnym iným, susedným domom.
Stavebnotechnické riešenie :
Objekt kultúrneho domu je stavba, postavená v roku 1976. Plynofikácia obce
Podhradie bola uskutočnená v roku 1997. Plynová prípojka ku kultúrnemu domu v Podhradí
sa vybudovala v roku 1998 /uvedené údaje sú prevzaté zo starej dostupnej a zachovalej PD/.
V decembri 2015 bol objekt po uplynulých viacerých rekonštrukciách upravený prístavbou,
nadstavbou, na objekte pôvodne s plochou strechou sa vybudovala nová členitá šikmá,
valbová strecha s vikiermi, zakrytá asfaltovým šindľom.
Vybudované ústredné kúrenie s kotolňou na pevné palivo je stále v prevádzke, plyn sa
využíva len na ohrev vody cez prietokový ohrievač vody v kuchynke pri sále KD.
Navrhovaná rekonštrukcia kultúrneho domu sa orientuje /v rámci finančných možností
investora/ na využívanie obnoviteľných zdrojov energie aplikáciou nových solárnych
kolektorov VELUX CLI-M09, rozmerov 780x1400 mm v počte 4 ks, osadených na šikmej streche
objektu. Zásobník TÚV s príslušenstvom sa umiestni na prízemí – v priestore kuchynky.
Navrhovaný systém bude slúžiť ako doplňujúci zdroj na ohrev vody v objekte /viď časť D2 –
zdravotechnika/.
Pre lepšiu orientáciu v rozsahu navrhovanej rekonštrukcie je možné uviesť :
Interiér objektu KD :
- zlepšujú sa tepelnoizolačné vlastnosti domu : - zostávajúce staré drevené okná sa vymenia za nové, plastové s izolačným dvojsklom /suterén, podkrovie/,
- zateplí sa celý strop nad sálou kultúrneho domu, zateplí sa voľný priestor pri
pomúrniciach obvodových stien,
- zlepšia sa akustické vlastnosti sály a javiska kultúrneho domu úpravami v interiéri
miestností, vymení sa pôvodný podhľad s osvetlením, doplní sa plastové žalúzie na
oknách sály kultúrneho domu,
- vymení sa pôvodná keramická dlažba, drevené parkety i podlaha javiska za nové,
- vymení sa povrchová úprava podláh miestností v suteréne objektu, aj keramická
dlažba na schodisku v podpivničenej časti objektu,
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vymení sa pôvodné zábradlie pri vstupe na obecný úrad – za nové,
vymenia sa pôvodné oceľové vstupné dvere do priestorov KD miestností č. 2 a 12
/chodby/ - za interiérové dvere dvojkrídlové, hliníkové, otváravé s nadsvetlíkmi,
zasklené izolačným dvojsklom,
uskutočnia sa potrebné stavebné úpravy, žiadané premiestnenie pôvodného
dvojdrezu a doplnenie technológie k využitiu solárnej energie – v kuchynke pri sále
kultúrneho domu, doplnia a upravia sa rozvody zdravotechniky v objekte,
uskutočnia
sa
úpravy
v elektroinštalácii
objektu,
súvisiace
s realizáciou
predchádzajúcich opatrení.

Exteriér objektu KD :
- na streche objektu sa osadia 2 ks solárnych kolektorov ULTRASOL solárneho systému
HOVAL.
- obklad sokla /všetkých nezateplených častí stien exteriéru/ prírodnou štiepanou
bridlicou farby šedočiernej, šablóny 100x250x10 mm /viď detail, výkres č. A/10/, horné
lemovanie pod zateplením sa uskutoční lištou z medeného plechu,
- vybudovanie monolitického, betónového, vystuženého a dilatovaného chodníka,
šírky 600 mm, hrúbky 100 mm – na zhutnenom štrkopieskovom lôžku /viď výkr. č. C/2,
výkr. č. A/10/.
Rekonštrukciou objektu – uvedenými stavebnými úpravami – sa nezasahuje do nosnej
konštrukcie stavby, nenaruší sa statika, zakladanie ani stabilita objektu. Pred montážou
solárnych kolektorov sa technicky overí miesto ich inštalácie v jestvujúcej konštrukcii krovu. Ak
bude potrebné, upraví sa pôvodná konštrukcia krovu a strechy tak, aby sa nenarušila
priestorová tuhosť konštrukcie dreveného krovu a vodotesnosť strechy.
Niektoré podrobnosti k navrhovaným stavebným úpravám :
/Podrobnejšie – viď výkresová časť „Dokumentácie stavebných objektov
Architektonicko-stavebná časť“/.

– D1 –

Objekt kultúrneho domu má základný pôdorysný tvar písmena „L“ s prístavkami. Má 4
podlažia :
- 1. PP = suterén,
- 1.NP = prízemie,
- 2.NP = poschodie,
- 3.NP = podkrovie.
Kultúrny dom je len čiastočne podpivničený /cca 1/3 zastavanej plochy objektu/. Stavba
využila tradičné stavebné materiály : monolitické betónové základové pásy, tehelné murivo,
monolitické železobetónové stropy, vence, preklady, prievlaky, kombinované so
železobetónovými stropnými prefabrikátmi. Nad sálou a javiskom bolo preklenutie priestoru
zabezpečené oceľovými priestorovými priehradovými väzníkmi výšky 700 mm, prekrytými
pórobetónovými strešnými panelmi. Pôvodná plochá strecha bola konštrukčne doplnená
spádovými vrstvami a hydroizolačnými vrstvami, ktoré boli pri vybudovaní šikmej strechy
odstránené, čím došlo k odľahčeniu stropnej konštrukcie nad sálou a javiskom.
Prístavba k pôvodnému objektu sa uskutočnila obmurovaním pôvodného vstupného
vonkajšieho schodiska, čím sa vytvorilo zádverie pred vstupom do kultúrneho domu na
prízemí objektu a terasa na poschodí objektu. Bola vybudovaná aj stienka pred vonkajším
schodiskovým ramenom v zadnej časti objektu, pred vstupom do suterénu.
Nadstavbu predstavuje postupná pôvodná rekonštrukcia strechy – komplexnou
nadstavbou dreveného krovu s valbovou strechou, členenou vikiermi. Drevený krov využíva
oceľové nosné rámy – ako podpornú konštrukciu pre uloženie stredných väzníc krovu.
Strecha nie je zateplená. Na drevených krokvách je celoplošné debnenie z dosiek, na
ktorých je položená krytina z asfaltových šindľov. Vytvorený podkrovný priestor nie je
zateplený.
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tepelnou izoláciou. Prevažná časť pôvodných drevených okien bola tiež už vymenená
a nahradená plastovými oknami s izolačným dvojsklom.
Povrchová úprava fasády objektu vzhľadom na súčasný stav – bude vyžadovať
v ďalšej etape vyspravenie povrchu, nové nátery, úpravy sokla zateplených stien pri chodníku, povrchovú úpravu sokla zo SV a SZ strany objektu výrezom tepel. Izolácie a novou
úpravou s použitím obkladu z prírodnej štiepanej bridlice. Táto doplňujúca úprava však nie je
predmetom tejto rekonštrukcie stavby.
Stavebné úpravy, obsiahnuté v tomto projekte :
Suterén :
Okrem miestností kotolňa a uholňa, dôjde k úprave jestvujúcich podláh podľa návrhu
v projekte. V miestnostiach č. 3, 10 a 11 – sa vybuduje nová plávajúca podlaha s použitím
drevených veľkoplošných parkiet PREPEX, buk, štandard v bežnej skladbe konštrukcií,
uložených na vyčistený podklad.
V ostatných miestnostiach suterénu, včítane schodiska sa položí nová keramická dlažba.
Vymení sa 8 pôvodných, drevených okien /podľa vyznačenia na výkrese A/1 – za nové,
plastové s izolačným dvojsklom /viď výkres A/11/.
Prízemie :
Na tomto podlaží sa uskutočnia väčšie úpravy v priestore sály a javiska kultúrneho domu.
Vymení sa komplet podhľad stropu nad sálou a javiskom namontovaním nových akustických
sádrokartónových dosiek v rastri 600x600 mm, upevňovaných na oceľovom samonosnom
rošte, kotvenom k horným pásniciam pôvodných priestorových oceľových väzníkov. Do
nového podhľadu sa osadia nové LED svietidlá s úspornými zdrojmi /podľa vyznačenia v časti
D3 – elektroinštalácia, nové rozvody a osvetlenie/.
V sále kultúrneho domu sa vybuduje nová keramická dlažba /veľkoplošné dlaždice svetlej
farby – podľa výberu investora/, vo výmere podľa pôvodného stavu podlahy sály – sa uložia
nové drevené parkety.
Podlaha javiska sa upraví uložením novej drevenej podlahy celoplošne z dubových dosiek,
podľa detailu „B“ na výkrese A/10.
V miestnosti sály kultúrneho domu sa riešia akustické problémy aj úpravou stien
interiéru. Podľa vyznačenia na výkrese A/9 sa počíta s upevnením dekoračných nariasených
závesov z pevnej látky, upevnených pod novým akustickým stropom miestnosti. Časti závesov
sú posuvné, ručne ovládané. Farba dekoračných závesov interiéru sály kultúrneho domu sa
prispôsobí farbe látky jestvujúcej opony na javisku. Existujúci drevený obklad spodnej časti
stien sály kultúrneho domu sa zachová. V mieste jestvujúceho ventilátora, umiestneného
v strede obvodového muriva sály KD /zo severovýchodnej strany objektu/, pod novým
podhľadom stropu – sa uskutoční stavebná úprava s osadením vnútornej dekoračnej mriežky
pred dekoračný akustický záves. Podobne, predsunutím pred dekoračný záves sa upraví aj
osadenie núdzového osvetlenia pri únikovej ceste zo sály KD.
Na jestvujúce plastové okná sály kultúrneho domu sa osadí interiérové žalúzie
s horizontálnymi lamelami v počte 9 ks /viď výkres A/11/. V miestnostiach č. 3 – WC muži a č. 4
– WC ženy sa vymenia pôvodné drevené okná za nové, plastové 600x900 mm, otváravosklopné s izolačným dvojsklom.
Pôvodné dvojkrídlové, oceľové dvere s nadsvetlíkmi nahradia nové interiérové dvere
dvojkrídlové, hliníkové, otváravé, zasklené izolačným dvojsklom. Dvere budú s nadsvetlíkmi. Pri
vstupe do dodby pred sálou kultúrneho domu sa dvojkrídlové, hliníkové dvere osadia do
zasklenej steny.
Na schodisku zádveria – vstupnej haly do objektu kultúrneho domu sa obojstranne
osadí drevené madlo pri stenách. Na schodisku z chodby /miestnosť č. 12/ na poschodie
objektu sa osadí nové oceľové zábradlie s dreveným madlom /v zrkadlovej, strednej časti
dvojramenného schodiska/.
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na schodisku /podesta aj schodiskové ramená/. Stupne od podesty sa farebne odlíšia.
Schody vedú zo suterénu – na úroveň sály KD a na úroveň podlahy javiska.
Steny sály kultúrneho domu sa v miestach viditeľných trhlín v omietke vyspravia
pružným tmelom, viditeľné časti fasády v sále i na javisku pri úpravách interiéru sa opatria
novým dvojnásobným náterom PRIMALEX v pôvodných farebných odtieňoch.
Okolo objektu kultúrneho domu sa dobuduje pododkvapový chodník vo vyznačených
miestach. Detail „C“ úpravy sokla a chodníka je vyznačený na výkrese č. A/10.
V miestnosti kuchynky pri sále kultúrneho domu sa uskutočnia úpravy zdravotechniky
osadením zásobníka TÚV v objeme 300 litrov. Podľa dokumentácie v časti D2 –
zdravotechnika sa v tejto kuchynke osadí aj odvzdušňovací automat, solárna expanzná
nádoba i riadiaci systém HOVAL, solárna stanica i ďalšie príslušenstvo, potrebné pre využitie
funkcie solárnych kolektorov ULTRASOL. K zabezpečeniu prevádzky takéhoto zariadenia sa
do kuchynky uskutoční nová elektrická prípojka s elektrickou zásuvkou.
Poschodie :
Zahrňuje úpravu zateplenia stropu nad sálou a javiskom kultúrneho domu. Jestvujúce
podkrovie tvorí len volný priestor, ktorý sa účelovo nevyužíva. V súčasnom období je len ťažšie
prístupný rebríkom z miestnosti č. 6 – skladu objektu – cez existujúci výlez.
Keďže pri pomúrniciach – po celom obvode objektu v súčasnom období sa
nachádza veľký prevetrávaný priestor s tepelným mostom, je potrebné tieto miesta utesniť
a tepelne izolovať. Naznačuje to detail „A“ na výkrese A/10. Priestor sa utesní minerálnou
vatou z rohoží Nobasil, zateplenie z vnútornej strany stien podkrovia bude uzavreté
konštrukciou drevených obkladových dosiek tatranského profilu, upevnených na drevenú
konštrukciu jestvujúceho krovu.
Celá podlaha v podkroví /strop nad sálou a javiskom kultúrneho domu/ sa zateplí
rohožami z minerálnej vlny NOBASIL v celkovej hrúbke 250 mm. Podľa vyznačenia na výkrese
č. A/3 – pôdorys poschodia - v strednej a okrajovej časti pôdorysnej plochy podkrovia sa
položí pochôzna podlaha z drevených dosiek hr. 25 mm /viď detail „A“- úprava zateplenia pri
pomúrnici.
Pôvodné drevené okná 870x550 mm v počte 3 ks sa vymenia za nové plastové,
otváravé a sklopné, zasklené izolačným dvojsklom.
Podľa požiadavky zdravotechniky v miestnosti č. 3 nad kuchynkou treba počítať
s rozvodmi pre ohrev vody od solárnych kolektorov.
Podkrovie a krov :
V strešnej konštrukcii objektu, podľa vyznačenia na výkrese č. A/4 – sa osadia 2 ks solárnych
kolektorov ULTRASOL ECO, solárneho systému HOVAL. Montáž slnečných kolektorov na ohrev
vody sa prispôsobí konštrukcii krokiev dreveného krovu šikmej strechy objektu s využitím
výmeny medzi krokvami – podľa skutočných rozmerov konštrukcie kolektorov.
Pozor ! pred montážou solárnych kolektorov upresniť miesto osadenia kolektorov,
umiestnenie drevených výmen tak, aby sa nenarušila statika dreveného krovu objektu. Ak
bude treba, v tejto časti sa krov vystuží. Od slnečných kolektorov bude vedené potrubie CU,
opatrené odvzdušňovacou nádobou.
Zásobník TÚV s potrebným elektrickým napojením a ovládaním sa umiestni v kuchynke pri sále
kultúrneho domu, na prízemí objektu.
V ostatných výkresoch sa premietajú doteraz uvedené zmeny a doplnky stavby, súvisiace
s rekonštrukciou stavby.
Obklady soklov doteraz nezateplených častí obvodových stien objektu sa uskutočnia podľa
detailu „C“ na výkrese A/10. Obklad sokla bude z prírodnej štiepanej bridlice rozmerov
100/250/10 mm. Šablóny bridlice budú upevňované k pevnému, vyčistenému povrchu stien
lepiacou maltou. Medzi spodnú hranu jestvujúceho zateplenia soklov stien a bridlicový
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cez plastové hmoždinky – medenými klincami.
Technické vybavenie objektu :
Zdravotechnika – viď samostatná časť „D2“ projektu.
-

Studená voda ku kuchynskému dvojdrezu sa privedie novým rozvodom popri stene.
Novo navrhovaný rozvod studenej vody sa napojí na jestvujúci rozvod vody pred
jestvujúcim prietokovým ohrievačom vody.
Na rozvod studenej vody sa použije viacvrstvové plastové potrubie HDPE-A1-PEXb.
Potrubie sa po celej dľžke obalí plastovou tepelnou izoláciou hr. 9 mm.

-

Teplá voda ku kuchynskému dvojdrezu sa privedie novým rozvodom popri stene.
Novo navrhovaný rozvod vody sa napojí z jestvujúceho prietokového ohrievača vody
a na novo navrhovaný solárny ohrev vody zo zásobníka o objeme 300 litrov. Na
prívodnom potrubí ku ohrievaču sa zabuduje poistný, spätný a uzatvárací ventil. Na
úpravu vody, určenej na ohrev teplej vody, je pri zásobníku navrhnutý prístroj na
elektronickú úpravu vody typu EZV. Prístroj pracuje na magnetickom princípe
s využitím mikropočítačovej techniky.
Na rozvod teplej vody v objekte sa použije viacvrstvové plastové potrubie HDPE-A1PEXb. Potrubie sa po celej dľžke obalí plastovou tepelnou izoláciou hr. 19 mm.

-

Solárny systém :
Príprava teplej úžitkovej vody sa bude zabezpečovať aj solárnym systémom typu
HOVAL, ktorý pozostáva z nasledovných komponentov :
 Solárne kolektory ULTRASOL /zostava 2 ks kolektorov/
 Solárna zostava armatúr
 Permanent - odvzdušňovací automat
 Montážne príslušenstvo pre upevnenie na šikmú strechu
 Nemrznúca kvapalina do solárneho okruhu
 Reflex solárna expanzná nádoba
 Solárna stanica /obehové čerpadlo, uzatváracie armatúry, teplomery,
prietokomer PV/
 Prepojovacie potrubie – tvrdená meď + tepelná izolácia hr. 30 mm, do 175 o C
 Zásobník teplej vody
 Riadiaci systém.
Solárny systém pred realizáciou treba konzultovať s dodávateľom systému.

-

Splašková kanalizácia – od kuchynského dvojdrezu – bude odvedená novo
navrhovaným kanalizačným potrubím s napojením na jestvujúcu ležatú kanalizáciu,
ktorá je umiestnená pod podlahou miestnosti. Splašková kanalizácia v objekte je
riešená ako jednoduchá vetevná sieť, odvetraná predľženými odpadmi až nad
strechu, kde sú osadené vetracie hlavice. Na novo navrhovanej stúpačke sa na
zvislom odpadnom potrubí nainštaluje čistiaci kus, umožňujúci v prípade potreby –
prečistenie celej splaškovej kanalizácie.
Na odvedenie splaškových vôd sa použije kanalizačné potrubie hrdlové z PVC. Na
prípojky k zariaďovacím predmetom sa použije potrubie novodurové, alebo z PP,
pripojovacie.

Elektroinštalácia, nové rozvody a osvetlenie :
V sále kultúrneho domu sa riešia nové elektroinštalačné rozvody, nové umelé osvetlenie,
na javisku sa rieši nové umelé osvetlenie, zásuvkové rozvody včítane nových
elektroinštalačných rozvodov a nového rozvádzača. V miestnosti č. 1 a 2 vstupnej časti na
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Elektroinštalačné rozvody sa nemenia.
Podrobnejšie – viď časť „D3“ tohto projektu stavby.
Charakteristika prostredia priestorov :
Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou s určením vonkajších
vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 je prílohou časti „D3“ projektu stavby.
Vo všetkých riešených priestoroch objektu je vnútorný priestor triedy II.
Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom :
Realizáciou projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí nedôjde k negatívnym
vplyvom na životné prostredie, stavba nebude zdrojom vytvárania nadmerných škodlivých
látok, nadmerného hluku a prašnosti.
Bezpečnosť a ochrana zdravia :
Na stavbe nebudú vytvárané zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce pracovníkov.
Nebudú vytvárané rizikové vplyvy. Pri sanácii a asanácii konštrukcií musia byť dodržané všetky
bezpečnostné predpisy a súvisiace vyhlášky. Na stavbe nebudú skladované nebezpečné
látky. S takýmito látkami nebude ani manipulované.
Pri realizácii stavby treba dodržať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 374
SÚBP a SBÚ zo 14.08.1990, ako aj vyhlášku č. 147 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
z 5. júna 2013.
Riešenie požiarnej ochrany :
Požiarna ochrana objektu je zabezpečená v prípade potreby – využitím jestvujúcich
hydrantov miestnej vodovodnej siete v obci. Prístupová komunikácia, umožňujúca príjazd
hasičských vozidiel k miestu stavby – je priamo z jestvujúcej obecnej cesty a vybudovanej
spevnenej plochy pred objektom kultúrneho domu.
Riešenie civilnej ochrany :
Civilná ochrana je zabezpečené v rámci osobitných opatrení CO v obci.

V Žiline, 01/2016.

Ing. Bátory Viliam

E – TECHNICKÁ SPRÁVA K POV
Názov stavby
Miesto stavby
Okres
Kraj

:
:
:
:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Podhradí
Podhradie
Topoľčany
Nitriansky

Podhradie leží na juhovýchodnom úpätí pohoria Považský Inovec pri rozhraní
s Nitrianskou sprašovou pahorkatinou, na hornom toku potoka Slivnica. Chotár tvoria
druhohorné kryštalické horniny.
Kultúrny dom sa nachádza v hornej časti obce /podľa vyznačenia v situácii/. Prístup
na lokalitu je značenou odbočkou smerom k obecnému úradu z miestnej komunikácie,
vedúcej ku kostolu.
Kultúrny dom je postavený v svažitom teréne, predná prístupová časť k objektu je vyrovnaná
do upravenej spevnenej plochy s uloženou zámkovou dlažbou farby červenej.
V Podhradí sa uvažuje s rekonštrukciou jestvujúceho kultúrneho /obecného/ domu,
súpisné číslo 91. Objekt je postavený na parcele č. 73/3.
Rekonštrukcia kultúrneho domu zahrňuje :
- Úpravy vnútorných priestorov domu so zameraním na zlepšenie tepelnoizolačných,
akustických a energetických vlastností konštrukcií objektu, na dosiahnutie úspornejšej
prevádzky kultúrneho domu a v ňom inštalovaných zariadení. Výmenou už časom
znehodnotených materiálov povrchových úprav podláh v niektorých miestnostiach
domu dôjde aj k estetickým úpravám vo vybraných miestnostiach reprezentačného
charakteru.
- Inštalovaním nových solárnych kolektorov na streche objektu kultúrny dom začne
využívať aj obnoviteľné zdroje energie pre prípravu teplej úžitkovej vody v miestnosti
kuchynky, zriadenej pri sále kultúrneho domu.
Navrhované úpravy vo vnútorných priestoroch kultúrneho domu môžu byť uskutočňované
nezávisle na úpravách z vonkajšej strany objektu.
V rámci zariadenia staveniska je možné využiť spevnené plochy, ktoré sú už vybudované
pred objektom kultúrneho domu. Uvažuje sa s umiestnením mobilnej bunky ZS dodávateľa
stavby, ktorá by mohla byť využívaná ako kancelária a prezliekáreň pracovníkov. Na
spevnenej ploche so súhlasom prevádzkovateľa bude možné zriadiť dočasnú otvorenú
skládku stavebného materiálu i plochu pre dočasné parkovanie stavebných strojov
a mechanizmov /viď výkres „Situácia POV“/.
V priebehu výstavby je možné využiť sociálne zariadenie, vybudované v objekte
kultúrneho domu.
Napojenie na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu v priebehu výstavby je možné
priamo z objektu kultúrneho domu. Miesta napojenia dohodne dodávateľ rekonštrukcie
stavby s investorom /prevádzkovateľom/.
Pokiaľ bude potrebné pre potrebu stavby skladovať vybraný materiál v uzamykateľných
priestoroch, takéto priestory vyžiada dodávateľ stavby tiež od investora.
Po ukončení príslušných prác na rekonštrukcii stavby – dodávateľ stavby zabezpečí
potrebné upratanie, vyčistenie a uvedenie do funkčného /pôvodného/ stavu.
Spojenie – mobilnými telefónmi. Doprava – využitie mobilnej automobilovej techniky
dodávateľa stavby, alebo VDP.
Pri sanácii a asanácii častí konštrukcií sa stavebná suť bude likvidovať prostredníctvom
zberných surovín alebo na miestach, vybraných prevádzkovateľom objektu /ako materiál pre
násypy, zásypy a vyrovnanie terénu/ v blízkosti objektu.
Realizáciu výstavby organizovať tak, aby rekonštrukciou kultúrneho domu nedošlo
k negatívnym vplyvom na životné prostredie, aby stavba nebola zdrojom nadmerného
vytvárania škodlivých látok, nadmerného hluku a prašnosti.

-2Na stavbe sa nemôžu vytvárať zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce pracovníkov.
Musia byť dodržané všetky platné bezpečnostné predpisy a súvisiace vyhlášky. Pracovníci
musia byť zaškolení na výkon svojej činnosti, musia byť vybavení potrebným ochranným
odevom a ochrannými pomôckami. Na špecializované práce musia mať príslušné certifikácie
a oprávnenia. Treba klásť dôraz na správne a bezpečné používanie stavebných strojov
a mechanizmov. Dodržiavať predpisy pre práce vo výškach, riadiť sa pokynmi IBP na stavbe.
Na stavbe neskladovať nebezpečné látky. S takýmito látkami ani nemanipulovať.
Pri realizácii stavby treba dodržať zásady bezpečnosti práce v zmysle Vyhlášky č. 374
SÚBP a SBÚ zo 14.8.1990 – o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, najmä časti, týkajúce sa bezpečnosti pri montážnych prácach vo výškach, pri
lešenárskych prácach a pod., ako aj Vyhlášku č. 147 Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR z 5.júna 2013.
Podľa § 4, odst. 2, písm. b. – Nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisku – investor zabezpečí pred zahájením výstavby –
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Dodávateľ stavby v spolupráci s investorom zabezpečia potrebné dočasné dopravné
značenie počas výstavby.
Organizácia a riadenie uskutočnenia výstavby :
-

Zahájenie výstavby ......................................................................
Ukončenie výstavby ....................................................................
Celková doba výstavby ..............................................................
Likvidácia zariadenia staveniska .................................................
Odovzdanie stavby do užívania .................................................

03/2016
07/2016
4 mesiace
08/2016
08/2016

Podrobný časový postup a realizácia výstavby budú upresnené v harmonograme výstavby,
Dohodnutom medzi investorom a dodávateľom stavby.

Príloha : - Výkres č. E/1 – Celková situácia – POV.

V Žiline, 01/2016.

Ing. Bátory Viliam
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Technická správa:
k projektovej dokumentácii zdravotechniky pre stavbu Rekonštrukcia kultúrneho
domu v Podhradí, SO 01 - Kultúrny dom, v Podhradí.
1 Vodovod:
1.1 Studená voda:
Studená voda ku kuchynskému dvojdrezu sa privedie novým rozvodom popri stene.
Novo navrhovaný rozvod studenej vody sa napojí na jestvujúci rozvod vody pred jestvujúcim
prietokovým ohrievačom vody. Napojenie na jestvujúci rozvod vody sa vykoná odrezaním
potrubia napojením na prepojením s jestvujúcim potrubím. Pri napojení sa zabuduje do
potrubia guľový uzatvárací kohút.
Na rozvod studenej vody sa použije viacvrstvové plastové potrubie (HDPE-Al-PEXb).
Potrubie po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou hr.9 mm.
1.2 Teplá voda:
Teplá voda ku kuchynskému dvojdrezu sa privedie novým rozvodom popri stene.
Novo navrhovaný rozvod vody sa napojí z jestvujúceho prietokového ohrievača vody a na
novo navrhovaný solárny ohrev vody so zásobníka o objeme 300 litrov. Na prívodnom
potrubí ku ohrievaču sa zabuduje poistný, spätný a uzatvárací ventil.
Na úpravu vody určenej na ohrev teplej vody je pri zásobníku navrhnutý prístroj na
elektronickú úpravu vody typu EZV. Prístroj pracuje na magnetickom princípe s využitím
mikropočítačovej techniky.
Na rozvod teplej vody v objekte sa použije viacvrstvové plastové potrubie (HDPE-AlPEXb). Potrubie po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou hr.19 mm.
Solárny system:
Príprava teplej úžitkovej vody sa bude zabezpečovať aj solárnym systémom typu
HOVAL, ktorý pozostáva z nasledovných komponentov:
 Solárne kolektory ULTRASOL (zostava 2 ks kol.)
 Solárna zostava armatúr
 Pernament-odvzdušňovcí automat
 Montážne príslušenstvo pre upevnenie na šikmú strechu
 Nemrznúca kvapalina do solárneho okruhu
 Reflex solárna expanzná nádoba
 Solárna stanica (obehové čerpadlo, uzatváracie armatúry, teplomery, prietokomer,
PV)
 Prepojovacie potrubie – tvrdená meď + tepelná izolácia hr. 30 mm, do175C
 Zásobník teplej vody
 Riadiaci systém
Solárny systém pred realizáciou konzultovať s dodavateľom systému.
2 Kanalizácia:
2.1 Splašková kanalizácia:
Od kuchynského dvojdrezu sa splašková kanalizácia odvedie novo navrhovaným
kanalizačným potrubím, ktoré sa napojí pod podlahou na jestvujúcu ležatú kanalizáciu.
Splašková kanalizácia v objekte je riešená ako jednoduchá vetevná sieť, ktorá je odvetraná
predĺženými odpadmi až nad strechu, kde sú osadené vetracie hlavice.
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Na novo navrhovanej stupačke sa na zvislom odpadnom potrubí nainštaluje čistiaci
kus, ktorý bude slúžiť pre prípadné prečistenie celej splaškovej kanalizácie.
Na odvedenie splaškových vôd sa použije kanalizačné potrubie hrdlové z PVC. Na
prípojky k zariaďovacím predmetom sa použije potrubie novodurové, alebo z PP
pripojovacie.
2.2 Zariaďovacie predmety:
Jestvujúci kuchynský drez bude demontovaný a následne osadený na novom mieste.
Osadenie je v súlade s požiadavkou architektúry.
3 Bezpečnosť práce:
Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 147
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
V Žiline, január 2016

Vypracovala: Janka Fechová

