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Projektová dokumentácia na rekonštrukciu nebytových priestorov rieši obnovu priestorov č. 101 a 102 
v suteréne bytového domu  na Kuklovskej ulici 5, v Bratislave, súpisné číslo 494 na pozemku reg. „C“ 
parc. č. 2167 zapísané na liste vlastníctva č. 3273 v katastrálnom území Karlova Ves. Priestory patria 
Hlavnému mestu SR Bratislava - Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Priestory budú slúžiť pre 
administratívne účely a sú určené na prenájom.  

Stupeň PD je realizačný projekt, bez projektu interiéru. PD bude slúžiť ako príloha k ohláseniu 
stavebných úprav a udržiavacích prác stavebnému úradu, na realizáciu stavby a bude podkladom na 
ponuku na výber zhotoviteľa stavby. 

 

1.      CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA, ÚDAJE O 
EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH, EXISTUJÚCEJ ZELENI, OCHRANNÝCH PÁSMACH, NÁROKOCH NA ZÁBER 
PÔDNEHO FONDU, CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH, OBJEKTOCH A PORASTOCH 

Nebytové priestory sa nachádzajú v polozapustenom suteréne panelového domu. Obytný dom je 
súčasťou obytného celku Kútiky v Karlovej Vsi a nachádza sa v zóne s výškovými panelovými domami. 

Výstavba bola ukončená ešte v období socializmu a je kompletne vybavená všetkými inžinierskymi 
sieťami.  

Bytový dom má okrem 1. podzemného podlažia, 12 obytných poschodí. Na každom podlaží sa 
nachádzajú 4 bytové jednotky. Dom je prístupný z Kuklovskej ulice pešou komunikáciou - chodníkom 
širokým cca 3 m. Dom sa nachádza v pomerne strmom svahu a je obkolesený vzrastlou, hoci riedkou 
zeleňou. Počas realizácie stavby bude potrebné vyčleniť minimálne plochy pre krátkodobé zariadenie 
staveniska.  

Nebytové priestory č. 101 a 102 majú samostatné vstupy zo spoločných priestorov. Podlahová plocha  
priestorov je 62,45 m2 a 62,20 m2. Priestory boli užívané ako administratívne, s kanceláriami, 
zasadačkami, priestormi chodby, kuchyne a hygienickým zázemím. Priestory sú dostatočne preslnené 
oknami a priamo vetrané, sú pripojené na rozvody vody, elektriny, kanalizácie, ohrev TÚV a vykurovanie 
je teplovodné, ústredné. Projekt skutočného realizovania ani kolaudačné rozhodnutie sa nezachovali. 

PD pre obnovu týchto priestorov musí akceptovať zaťaženie priestorov prechádzajúcimi rozvodmi 
inžinierskych médií pre celý dom, v zmysle § 79 zák. č. 94/2004 Z. z. v platnom znení - je potrebná 
ochrana spoločných zariadení, technického zariadenia BAT a. s. proti neoprávnenej manipulácii so 
súčasným zabezpečením prístupu pre ich prevádzku - povinné revízie, opravy. 
 
 
1.2   VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH STAVBY.  
Pre daný účel obnovy priestorov nebolo potrebné vykonať žiadne prieskumy. 
 
 
1.3    POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY, ZISTENIE, ZAMERANIE A OVERENIE PODZEMNÝCH 
VEDENÍ, ODKAZ NA GEODETICKÚ DOKUMENTÁCIU. 
Zoznam poskytnutých podkladov: 

• pôdorysný náčrt súčasného stavu NP s označením miestností, účelom ich užívania 
a rozmermi miestností (bolo prevedené zameranie skutkového stavu) 

• popis rozsahu pripravovanej rekonštrukcie - predmet projektovej dokumentácie 
 

Opis súčasných konštrukcií v technickej správe stavebnej časti, je potrebné brať s miernou rezervou, 
nakoľko neboli spravené sondy do konštrukcií, ale pre potreby navrhovanej rekonštrukcie je tento 
odhad dostatočný. 
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2.     URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 

2.1    ZDÔVODNENIE URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO, VÝTVARNÉHO A STAVEBNO-
TECHNICKÉHO RIEŠENIA STAVBY SO ZRETEĽOM NA ÚČEL STAVBY 
Majiteľ priestorov - hlavné mesto Bratislava, MČ Karlova Ves,  sa rekonštrukciou rozhodol postarať o 
svoj majetok, vrátiť ho do technicky a morálne využiteľného stavu, zmodernizovať, zabezpečiť jeho 
zhodnotenie a pripraviť si podmienky na jeho prenájom.  
 
 
2.2    ÚDAJE O TECHNICKOM ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII HLAVNEJ VÝROBY, 
VRÁTANE ZARIADENIA UMIESTNENÉHO NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE 
Priestory budú vybavené štandardnými zariaďovacími predmetmi pre byty alebo kancelárske priestory.  
Vzhľadom na to, že sa jedná o nebytové suterénne priestory, nachádzajú sa tu aj spoločné, celo domové 
rozvody, ktoré je potrebné v plnej miere rešpektovať a v prípade potreby aj sprístupniť. Ide o: 

• prívodné potrubie plynu vedené pod stropom predsiene a WC do inštalačného jadra 

• rozvody UK, slúžiace pre celý dom, s uzatváracími ventilmi pre spoločné domové vetvy ako aj 
pre miestne odbočky a s meračmi odberu tepla  

• prípojka pre prívod tepla do domu, s centrálnou meracou sústavou je umiestnená v miestnosti 
101.4 .  kuchynka 

 
 
2.3    RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, GARÁŽE, PARKOVISKÁ, POČET 
PARKOVACÍCH MIEST A DOPRAVNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIA 
Priestory sa nachádzajú vo fungujúcom systéme obsluhovaným všetkými službami, vrátane dopravy. 
Vzhľadom, na to, že sa jedná o komplexnú bytovú výstavbu, je dopravný systém dostatočne rozvinutý, v 
rátane dostatku parkovacích miest. V prípade prenájmu priestorov pre kancelárske prevádzky, nebude s 
parkovacími priestormi žiaden problém, keďže  budú využívané v čase, keď sa parkoviská uvoľnia, lebo 
obyvatelia budú v práci.  
 
 
2.4    EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY 
Investorom stavby je mestská časť Bratislavy - Karlova Ves, ktorá priestory spravuje. Rekonštrukcia 
bude financovaná z jej zdrojov. Okrem toho, že bude zabezpečená nutná starostlivosť o zverený 
majetok, pripravia sa aj podmienky na efektívne využívanie.  
 
 
2.5    STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Navrhovaná stavba bude mať pozitívny vplyv na užívanie a prevádzku objektu. Rekonštrukcia musí 
zároveň, v zmysle § 79 zák. č. 94/2004 Z. z. v platnom znení - zabezpečiť potrebná ochranu spoločných 
zariadení, technického zariadenia BAT a. s. proti neoprávnenej manipulácii so súčasným zabezpečením 
prístupu pre ich prevádzku - povinné revízie, opravy. Projekt  navrhuje tieto zariadenia obložiť SDK 
konštrukciami a s revíznymi, uzamykateľnými dvierkami.  
V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovil Katalóg 
odpadov (novelizovaná vyhláškou č. 320/2017 Z.z.) a v zmysle Zákona č. 79/2015 Zb. O odpadoch 
možno odpady vznikajúce počas odstránení stavby zatriediť nasledovne:  
Odpady zo skupiny číslo 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane zeminy 
z kontaminovaných miest) 

15 01   OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH 
  ODPADOV  
15 01 01  obaly z papiera a lepenky   O  0,2 t 
15 01 02  obaly z plastov     O    0,1 t 
17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z  
  KONTAMINOVANÝCH MIEST 
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17 01   BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA  
17 01 03 škridly a obkladový materiál, keramika   O    0,40  t   
zmes tehál, betónu a obkladačiek     O    3,50  t   
17 01 07 zmes tehál, betónu a obkladačiek    O    3,50  t   
17 04 05 železo a oceľ      O     0,10  t 
 
20 01  ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály 
  na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)  O    0,80  t   
 
Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu 
a nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým dodávateľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska od investora priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. Táto 
požiadavka bude súčasťou zmluvy medzi investorom a dodávateľom stavebných práv.   

Odpad bude skladovaný počas nevyhnutne krátkej doby, t. j. do zabezpečenia ich ďalšieho využitia, 
alebo likvidácie. Stavba bude odstraňovať jednotlivé druhy odpadov po technologických etapách a 
denne ich odvážať z miesta pomocou jednoúčelových kontajnerov, v ktorých budú triedené podľa 
jednotlivých druhov. Kontajnery budú umiestnené na ploche parkoviska, prípadne sa menšie objemy 
budú skladovať na mieste pre odpady - kým ich nebude dostatok na ich vyvezenie. Odpad bude 
skladovaný počas nevyhnutne krátkej doby, t. j. do zabezpečenia ich ďalšieho využitia, alebo likvidácie. 
Podľa zákona o odpadoch, odber, odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov môže vykonávať iba 
odborná firma s oprávnením na túto činnosť. 

Držiteľ odpadu bude nakladať s odpadom v súlade s §19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na 
jeho vykonanie, t.j. najmä: 

• zabezpečiť zneškodnenie stavebných odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
zhodnotenie prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch. 

• po ukončení odstránenia stavby predloží doklady o spôsobe nakladania so stavebným 
odpadom. 

 
 
2.6    USPORIADANIE STAVENISKA A PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY  

 
Uvoľnenie pozemkov a objektov a dočasné využitie objektov po dobu výstavby 

Zariadenie staveniska v exteriéri nie je vytýčené, bude iba vyhradené miesto pre kontajner, na 
minimálne nutný čas. Toto miesto, ani prístup k nemu nezahŕňa vzrastlú zeleň. Napriek tomu je 
potrebné kontaktné stromy a kríkovú zeleň – v dotknutom okolí stavby alebo prístupovej komunikácie, 
chrániť drevenými ohrádkami, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo zničeniu.  

Rekonštrukčné práce nemajú taký rozsah, ktorý by významne obmedzoval život súčasných obyvateľov 
alebo zasahoval do okolia stavby. S rozsahom a plánovaným časom rekonštrukcie bude potrebné 
oboznámiť obyvateľov a získať aj súhlas zástupcov bytového spoločenstva, alebo organizácie, ktorá 
bytový dom spravuje. V spoločných  priestoroch, ktoré budú rekonštrukciou dotknuté bude potrebné 
udržovať čistotu a poriadok. Zaberať verejný priestor pre kontajner alebo iný druh práce bude možné 
len na nevyhnutne potrebnú dobu. Časové obdobie a druh práce je nutné oznámiť príslušnému 
stavebnému úradu.  

Odstavenie prívodu elektrickej energie, tepla alebo vody bude potrebné dopredu oznámiť a zabezpečiť 
minimálne trvanie odstávky. Odstávku realizovať v čase, keď  väčšina obyvateľov a zdržuje v práci.  
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• dočasné využitie objektov po dobu výstavby 
Ako zariadenie staveniska budú využívané len rekonštruované priestory. Odber jednotlivých médií bude 
zaznamenaný a pripísaný na účet stavby. Záber vonkajšieho verejného priestranstva môže byť len 
krátkodobý. Pristavenie kontajnera pre stavebný odpad bude trvať maximálne 3 pracovné dni. V 
prípade potreby môže stavebník požiadať o krátkodobý prenájom, nebytového suterénneho priestor 
pre uskladnenie obalového odpadu. Po dokončení stavby bude odpad odvezený a priestor vyčistený.  

• spôsob vykonávanie demolácií a miesto skládky 
Búracie práce pozostávajú z odstraňovania zariaďovacích predmetov, podlahových krytín, dverných 
výplní a búrania priečok jadra a jednej nenosnej priečky. Ide o práce nárazové, ktoré sa dajú naplánovať 
na obdobie maximálne troch pracovných dní, pričom odpad bude okamžite vynášaný do pristaveného 
kontajnera a potom odvezený. Búracie a vŕtacie práce (práce rušivého charakteru), sa môžu vykonávať 
len v riadnom pracovnom čase. 

• rozsah a spôsob likvidácie porastov (presadenie výrub, zužitkovanie), vydanie súhlasu s 
likvidáciou a určené podmienky 

• zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu výstavby 
Rekonštrukcia v žiadnom prípade nezasiahne porasty v okolí bytového domu. 

Objekty zariadenia staveniska musia byť zaistené podľa jestvujúcich predpisov proti možnému vzniku 
požiaru. Stráženie staveniska si zabezpečí dodávateľ v rámci výkonu svojich činností.  

Objekty zariadenia staveniska, priestor staveniska a verejné priestory v okolí stavby bude dodávateľ  
udržiavať v čistote a poriadku, tak aby bolo zachované zdravé životné prostredie na stavbe. Plochy 
mimo vytýčeného staveniska  nesmú byť blokované či znečisťované. Prašnosť pri búracích a 
demontážnych prácach bude znižovaná kropením, zabezpečením protiprachovej clony a prekrytím 
kontajnera.  
Dodávateľ zabezpečí čistotu spoločných nebytových priestorov domu, verejných komunikácií počas 
realizácie stavby pravidelným upratovaním, (zametanie, striekanie), pokiaľ by došlo k jej znečisteniu.   

 

• harmonogram prác 
vypratávacie a búracie práce     1 týždeň 
zdravotechnické inštalácie, príprava VZT    1 týždeň    
murovacie práce a sadrokartóny     1 týždeň  
elektroinštalácie       2 týždne 
osadenie zárubní, oprava omietok     2 týždne 
úprava zámočníckych prvkov, keramické obklady, dlažby  2 týždne 
maliarske práce       1 týždeň  
podlahové vrstvy, sokle      2 týždne 
osadenie zariaďovacích predmetov, dverí 
vybavenia kúpeľni, kuchynských liniek, VZT a pod   2 týždne  
revízie, kolaudácia      2 týždne 
  
Začiatok prác je závislý od priebehu verejného obstarávania. Priebeh prác nie je závislý na žiadnych 
faktoroch, nakoľko budú práce vykonávané v interiéri.  Práce, spolu s odovzdaním by mali trvať 
maximálne 4 mesiace.   
 
 
2.7    STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
Počas stavby je potrebné dodržiavať všetky t. č. platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. Odborné práce môžu vykonávať len k tomu oprávnení pracovníci.   
Dodávateľ musí vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Je povinný pracovníkov, ktorí práce 
projektujú, riadia, vykonávajú, vyškoliť z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(z. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a z. č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci) 
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prípadne prakticky zaučiť, a to v rozsahu potrebnom pre na výkon ich práce a overovať si ich znalosti 
najmenej raz za tri roky, ak osobitný predpis alebo vyhláška  neurčí inak.  
Lekárska starostlivosť bude zabezpečená v najbližšom zdravotnom stredisku.  
 
 
2.8    KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR, VÝŠKOVÉ OSADENIE STAVBY, PRÍPADNE 
TABUĽKA NAVRHOVANÝCH KAPACÍT 
 
Existujúce kapacity 

Účel veľkosť jednotka 

Úžitková plocha priestoru č. 101 62,45 m2 

Úžitková plocha priestoru č. 101 62,20 m2 

Predpokladaný počet zamestnancov 2x5 osôb 10 osôb 

Rekonštrukciou obidva priestory dosiahnu úplne rovnakú výmeru  62,45 m2
. 

 

• ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE 
Účelom rekonštrukcie je zabezpečiť, účelové, moderné, hygienické, plne vybavené priestory, ktoré budú 
slúžiť pre administratívne účely a sú určené na prenájom. Návrh riešenia a jeho cenová dostupnosť musí 
zabezpečiť ekonomickú návratnosť investície.  
 
 

• OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
Údaje o stavebno-fyzikálnych vlastnostiach obvodového plášťa, prípadne iných 
rozhodujúcich konštrukcií - skutkový stav 

Pre účely našej projektovej dokumentácie je  ±0  stanovená na súčasnej hornej vrstve podlahy.  Svetlá 
výška miestností je 2,615 m. 
Bytový dom je postavený panelovým systémom. Nosné panelové steny, hr. 150 mm, sú orientované v 
priečnom smere, vzhľadom ku celému domu. Niektoré nenosné priečky , deliace konštrukcie 
inštalačného jadra a podobne, sú tehlové alebo zo škvarobetónu. 
Kvalita povrchových úprav je značne opotrebovaná a zlá. Vplyv na ich stav mali staré, nekvalitné 
pôvodné materiály, používanie v minulosti, zásahy pri rôznych inštaláciách a opravách, ako aj výmena 
okien, nové povrchové rozvody elektroinštalácií a pod.  
Okná v obidvoch priestoroch boli v minulosti, vymenené za plastové okná s dvojsklom.  
Vchodové dvere sú pomerne kvalitné, bezpečnostné, inštalované firmou, ktorá priestory prenajímala. 
Problém je, že neexistuje certifikát k dverám a nie je zaručené, že dvere sú naozaj bezpečnostné a 
protipožiarne. Interiérové dvere sú štandardné drevotrieskové dvere osadené v oceľovej zárubni.  
Priestory sú vybavené štandardnými zariaďovacími predmetmi pre byty, alebo kancelárske priestory. 
Vetranie toaliet a kúpeľní nie je dostatočne zabezpečené, nakoľko vetracia šachta nie je potiahnutá do 
suterénnych priestorov. 
Priestory sú vykurované centrálne, spoločne s celým bytovým domom, pomocou teplovodného UK  z 
výmenníkovej stanice.  V miestnostiach sú osadené pôvodné liatinové radiátory. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o nebytové priestory, plánované pre celý dom, nachádzajú sa tu aj 
spoločné celo domové rozvody - uvedené vyššie.  
 

Navrhované úpravy 
Rekonštruované nebytové priestory sú uvoľnené a v zásade vypratané. Je potrebné odstrániť stávajúce 
podlahové krytiny, drobné zavesené prvky a demontovať a odstrániť kuchynské linky, sanitárne 
predmety: kombi WC misy, sprchové kúty  ich vybavenie, umývadlá s vybavením, plechovú zástenu 
inštalačného jadra a vybúrať murované konštrukcie: priečku medzi 102.4 a 102.3 zo(cca) škvarobetónu, 
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s vloženou časťou zo sklených tvárnic, oddeľovaciu priečku inštalačného jadra a WC 102.7. a vstavané 
kúpeľňové konštrukcie, obklady a dlažby v m. č. 102.5, pre uvedenie miestnosti do pôvodného stavu. 
Odstránené budú všetky dverné výplne, oceľové zárubne ostávajú. 
Murovacie práce: tehlová priečka oddeľujúca inštalačné jadro od priestoru WC, s otvorom pre prístup k 
rozvodom.  
Sadrokartónové konštrukcie: obloženia domových rozvodov tepla, v zmysle § 79 zák. č. 94/2004 Z. z. v 
platnom znení - je potrebná ochrana spoločných zariadení, techn. zariadenia BAT a. s. proti 
neoprávnenej manipulácii so súčasným zabezpečením prístupu pre ich prevádzku - povinné revízie, 
opravy. SDK obloženia budú opatrené, v mieste uzáverom a meračov revíznymi uzamykateľnými 
dvierkami. Všetky dvierka budú označené príslušným ochranným štítkom. 

 
Úpravy povrchov 

STENY - Vzhľadom na súčasný stav a kvalitu omietok na stenách a stropoch, ako aj vzhľadom na to, že 
bude prevedená celková rekonštrukcia elektroinštalácia, ktorá bude zasekaná do panelových stien, 
bude potrebná dôkladná oprava drážok a špár v paneloch ako aj oprava povrchových omietok pomocou 
štandardných omietkových zmesí.  
V kúpeľniach a v toaletách bude keramický obklad. Miesta namáhané tečúcou vodou - sprcha, 
umývadlo budú opatrené náterovou hydroizoláciou.  
Priestor kuchynskej linky, medzi pracovnou plochou a hornými skrinkami, bude obložený keramickým 
obkladom. 
PODLAHY - podklad pod nové krytiny bude zbrúsený a opatrený celoplošným nivelizačným poterom.  V 
miestnostiach kancelárií budú položené laminátové plávajúce podlahy so soklom z MDF lišty.  
V kuchyni bude položená keramická dlažba s keramickým  soklom. 
Vstupné priestory - predsieň, toaleta a kúpeľňa budú vyložené gressovou dlažbou. V miestnostiach bez 
keramického obkladu bude inštalovaný gressový sokel. 
Podlaha v kúpeľni bude opatrená hydroizolačným náterom. 
 

Druhy okien a dverí 
Okná v obidvoch priestoroch sú kvalitné, dobre vybavené a ešte neopotrebované. Bude potrebné 
natrieť vonkajšie oceľové mreže náterom proti hrdzi. 
Na základe požiadavky projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby je potrebné vymeniť aj vchodové 
bezpečnostné dvere, tak aby spĺňali požiadavku na bránenie šíreniu požiaru po dobu 30 min - EI 30D1+C 
(resp. EI30 A+S) a musia byť vybavené samozatváracím zariadením Požiarne dvere musia mať vydaný 
platný certifikát preukazujúci požadovanú požiarnu odolnosť. 
Interiérové dvere budú mať vymenené len krídla dverí. Oceľové zárubne budú prebrúsené a natreté. 

 
Vnútorné zariadenie  

SANITÁRNE PREDMETY - WC misa je navrhnutá ako závesná, so zabudovaným závesným systémom. 
Umývadlo je navrhnuté ako polozápustné, do prispôsobenej parapetnej dosky. Sprchový kút je 
navrhnutý rohový, štvorcový o rozmeroch 800 x 800 mm. 
VYKUROVANIE - Ohrievanie kúpeľne zabezpečujeme  pomocou elektricky vyhrievaného rebríka s 
termostatom. Rekonštrukcia nezasahuje do ústredného vykurovania priestorov. Existujúce liatinové 
radiátory, spolu s prívodnými trubkami budú vyčistené, prebrúsené a natreté. 
VETRANIE - V súčasnom stave nie sú vetracie potrubia, slúžiace pre celý dom, natiahnuté k riešeným  
priestorom, ale sú  po vybúraní priečky do inštalačného jadra dostupné. Je potrebné ich predĺžiť a 
pripraviť na napojenie nových vetracích zariadení. Do vetracej rúry bude napojené: digestor z kuchynky 
a odvetranie WC a sprchy.  

      
KUCHYNSKÉ VYBAVENIE - Pozostáva zo štandardnej skrinkovej zostavy o dĺžke 2,4 m. Vybavenie zahŕňa:  
drez, pákovú batériu , príprava pre umývačku riadu,  príprava pre keramickú varnú dosku, pre digestor s 
odvetraním do inštalačného jadra,  príprava pre elektrickú rúru, osvetlenie pracovnej plochy, prípravu 
pre samostatnú chladničku s mrazničkou. 
INÉ VSTAVANÉ VYBAVENIE - dvierka do inštalačného jadra, z drevotriesky, revízne dvierka k technickým 
zariadeniam - viď SDK konštrukcie, obloženie prívodu a merania tepla  m. č. 101.4 z laminovanej 
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drevotriesky, zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii so súčasným zabezpečením prístupu pre ich 
prevádzku. 

 

• PODMIENKY ZABEZPEČENIA STABILITY OBJEKTU 
Na základe statického posudku, spracovaného Ing. Medveckým Jurajom, a jeho obhliadky priestorov, 
možno konštatovať, že deliacu priečku medzi miestnosťami 102.4 102.3 možno zrušiť ako nenosnú, v 
plnom rozsahu, pretože sa nejedná o zásah do nosnej konštrukcie bytového domu. Zamýšľanú úpravu 
nebolo potrebné posudzovať. Statický posudok určil aj podmienky k realizácii  a po ukončení prác 
požaduje revíziu elektroinštalácie a iných dotknutých médií.   
 

• ÚDAJE O TECHNICKOM VYBAVENÍ OBJEKTU (ZDRAVOTECHNIKA, ELEKTROINŠTALÁCIA A UMELÉ 
OSVETLENIE ATĎ.) 
 

Zdravotechnika 
Projekt zdravotechniky spracovala Mária Roobová. Projekt rieši odkanalizovanie nových zariaďovacích 
predmetov, prívod a rozvod studenej a teplej vody pre nové zariaďovacie predmety. Obidva priestory 
101 a 102 majú podružné meranie studenej a teplej vody. Existujúce vodomery sú umiestnené 
v inštalačných jadrách. Nový rozvod vody bude napojený  za existujúcimi vodomermi. 
Všetky jestvujúce zariaďovacie predmety, ich odkanalizovanie a prívod studenej a teplej vody budú 
demontované a nanovo montované.  
Jestvujúce stúpačky kanalizácie, liatina a PVC sú vedené v inštalačných jadrách. V jadrách sú vedené 
stúpačky studenej, teplej vody a cirkulácie.   
Je potrebné prečistiť stúpačky kanalizácie a tiež ležatý rozvod kanalizácie po kanalizačné šachty vonku.  
Pri obnove priestorov je potrebné zabezpečiť aj prečistenie dvoch existujúcich kanalizačných šácht. 
 

Splašková kanalizácia 
Nové zariaďovacie predmety  sú odkanalizované pomocou potrubia PVC rúr hrdlových a pripojovacích.  
Pripojovacie potrubia sú vedené v stenách. Pre napojenie nového kanalizačného potrubia budú využité 
jestvujúce odbočky na stúpačkách kanalizácie.   
 

Studená voda 
Nové odbočky studenej vody budú riešené od jestvujúceho vodomeru. Rozvod studenej vody je riešený 
z plastových rúr PN 16, izolovaných penovou izoláciou. Rozvod vody v stenách je vo výške + 0,40m nad 
podlahou spolu s potrubím teplej vody. 
 

Teplá voda 
Nové odbočky teplej vody budú riešené od jestvujúceho vodomeru. Rozvod teplej vody bude riešený 
z plastových rúr PN 20 izolovaných penovou izoláciou. Pred uvedením do prevádzky sa musí rozvod 
studenej a teplej vody podrobiť tlakovej skúške a dezinfikovať.   
 

Zariaďovacie predmety 
Sú navrhnuté  z platných katalógov.  

Výpočet spotreby vody: zbierka zákonov SR 2006: 
Dĺžka pracovnej doby je 8,5 hod 
Počet zamestnancov spolu: 10 
Potreba na osobu:  60 l / os / deň 
Denná potreba vody:  60 x 10 = 600 l / deň 
Max. denná spotreba:  600 x 1,3 = 780 l / deň 
Hodinová spotreba:  600 x 1,8 = 127,06 l/ hod  = 0,0353 l / sek 
    8,5 
Ročná spotreba vody:  220 x 600 = 132 000 l / rok = 132,00 m3 / rok 
Množstvo splašiek je totožné s množstvom vody. 
Ako protipožiarna ochrana bude slúžiť jestvujúci hydrant.  
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Elektroinštalácia 
Projekt elektroinštalácie spracoval Fedor Procházka, projektant elektro pre projektovú organizáciou  
DOŠKRTA s.r.o., ELEKTRO-PROJEKT. 
Projekt rieši výmenu jednofázových elektromerov za trojfázové, dodávku a montáž nových napájacích 
káblov z jestvujúcich JOP 0 do RN1 a RN2, dodávku nových rozvádzačov, svetelnú inštaláciu, zásuvkovú 
inštaláciu, napojenie technologických spotrebičov, zbernicu potencionálového vyrovnania, rúrkové 
rozvody pre PC a telefón a demontáž existujúcej elektroinštalácie v nebytových priestoroch 101 a 102. 
Projekt nerieši zabezpečovací systém EZS, káble pre PC a telefón, existujúce rozvádzače v  susedných 
priestoroch, uzemnenie, bleskozvod. 
Projekt je spracovaný podľa teraz platných STN noriem a súvisiacimi predpismi. 
 

Základné údaje 
1. Objekt je podľa miery ohrozenia zaradený do skupiny: B 
2. Napäťová sústava: 3N+PE str. 50Hz,230/400V/TN – C,S 
3. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: ochrana izolovaním živých častí 
    Ochrana pred úrazom elek. prúdom pri poruche: ochrana samočinným odpojením napájania 
  pospájaním – doplnková 
3.1 Ochrana samočinným odpojením napájania. 
4. Prostredie je podľa STN 33 2000 5-51 článok 3.1.1 – základné 
5. Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie 3.  
6. Inštalovaný výkon pre nebytové priestory: 

  Nebytový priestor 101 alebo 102 

  Pi (svetelná inštalácia)   1,5 kW 

  Pi (zásuvková inštalácia)   6,5 kW 

  Pi (ostatné spotrebiče)   8,0 kW 

  Pi spolu   16 kW 

  Ps spolu   14 kW 

  Hlavné istenie pred meraním   3x25 A 

7.  Predpokladaná ročná spotreba el. energie   4000kWh 
 

8.Preukázanie odbornej spôsobilosti: Osvedčenie na projektovanie projektantovi  
Rudolfovi Škrabákovi bolo vydané technickou inšpekciou a.s. podľa §14 ods.1písm.c a §16 zákona 
č.124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po 
preverení odbornej spôsobilosti. Číslo odbornej spôsobilosti 155 ITA 1998 EZ P A,B1 E1.1. 
 

Prípojka NN 
V súčasnosti sú nebytové priestory napojené jednofázovo z existujúcej skrine JOP 0. 
Pred elektromermi pre nebytové priestory 101 a 102 sú osadené hlavné ističe 1x16A. Pre rekonštrukciu 
nebytových priestorov a zvýšenie energetickej náročnosti bude existujúce pripojenie nebytových 
priestorov upraviť. Existujúce merače ako aj hlavné istenie a napájacie káble budú zdemontované. 
Nebytové priestory 101 a 102 budú napojené z nových trojfázových elektromerov, ktoré sa osadia do 
existujúceho meracieho rozvádzača JOP 0. Pred trojfázové elektromery sa osadia nové hlavné ističe 
3x25A. Rozvádzače nebytových priestorov RN1 a RN2 budú napojené novými káblami CXKE-R 4Jx10.   
Spolu s napájacím káblom bude v trase vedený vodič vyrovnania potenciálu  CXKE-R 1x16zž. Napájacie 
káble budú uložené pod omietkou.  
 

Rozvádzače RN1, RN2 

Rozvádzače RN1 a RN2 sú typové plastové rozvodnice, prisadené na omietku typu BC-O-2/36-TW-ECO. 
Rozvádzač je inštalovaný v chodbe nad vstupnými dverami. Napojené sú novými káblami CXKE-R 4Jx10 
z existujúceho rozvádzača merania JOP 0. V rozvádzačoch sú inštalované svetelné, zásuvkové a 
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technologické okruhy pre napojenie nebytových priestorov. Všetky svetelné a zásuvkové okruhy sú 
napojené cez štvorpólové prúdové chrániče typu PF7-40/4/003. V rozvádzačoch sú inštalované 
prepäťové ochrany I. a II. stupeň. 
 

Umelé osvetlenie priestorov 
Umelé osvetlenie priestorov je navrhnuté podľa požiadaviek investora a hlavne STN noriem STN EN 
12464-1. Osvetlenie je typovými úspornými svietidlami  inštalovanými podľa konkrétnych požiadaviek. 
Pod spínačmi sú inštalované zásuvky pre potreby upratovania. 
Napájacie káble pre svietidlá sú inštalované  pod omietkou a v podlahe. Kabeláž  svorkovaná 
v krabiciach ACIDUR.  Hlavné napájacie trasy sú inštalované pod omietkou. Spínače inštalovať 
v spoločných zvislých rámikoch. Typ  a štandard spínačov je uvedený vo výkresovej časti dokumentácie.  
 

Elektrická inštalácia 
Je navrhnutá celoplastovými káblami CYKY inštalovanými pod omietkou. Spínače osvetlenia inštalovať 
v násobných krabičkách (prístrojových) a v spoločných rámikoch. Pod zostavami spínačov osvetlenia 
budú inštalované silové zásuvky pre potreby upratovania. Spínače  osvetlenia inštalovať pri vstupných 
dverách do miestnosti vo výške cca 110cm od podlahy, pod spínačmi osvetlenia inštalovať zásuvky pre 
potreby upravovačky v predpísanej výške cca 30cm. V miestach inštalovania silových zásuviek 230V,16A 
budú inštalované krabičky so zatrubkovaním pre inštalovania PC a TV.  Všetky slaboprúdové rozvody sú 
navrhnuté hviezdicovitým systémom.  
Silové zásuvky 230V,16A  sú inštalované v spoločných rámikoch so zásuvkami slaboprúdu. 
 

Uzemnenie  
Vodič vyrovnania potenciálu priviesť so svorky HUS bytového domu do bytového rozvádzača RS. 
Prípadne pod. rozvádzač. 
Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS sa cez skúšobnú svorku pripoja na vonkajšie uzemnenie objektu 
vodičom  FeZn ϕ 10mm. Na nich sa pripoja pospojovanie sociálnych priestorov a všetkých nevodivých 
kovových častí. Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľní vodičom CY6. 
PD elektro rieši aj vnútorný systém ochrany pred bleskom. 

 
Realizácia 

Podmienky realizácie elektroinštalácie sú uvedené v projekte elektroinštalácie, v technickej správe.  
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009Z.z. 
§9 až §13, sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33 
1600:1996, STN 33 2000-6:2007. 
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí: zhodnosť elektroinštalácie s technickou 
dokumentáciou správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení, výsledky všetkých prehliadok 
a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov, doklady k zariadeniu 
(atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia, ďalšie 
skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia. 
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky 
a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne 
spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa 
a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri 
neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení 
neobvyklým  a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie. Z predmetného 

poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených. 

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia 
investora v zmysle §20,vyhlášky č.508/2009 Z.z. 
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• RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY 

 
Projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby spracovala Silvia Vámošová. 
V objekte sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a realizovala do 30. septembra 2000, a preto sa zmeny 
stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti môžu navrhnúť podľa technickej normy v súlade s 
podmienkami ustanovenými v § 8 a 9 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Nakoľko predmetom riešenia je rekonštrukcia, resp. ZÚV časti stavby s malými stavebnými úpravami 
priestorov existujúceho objektu, posúdenie je vykonané v zmysle STN 73 0834 – zmena júl 2010 v 
nadväznosti na STN 73 0802/Z2:2015, STN 73 0823, a ďalších STN z oboru ochrany pred požiarmi. 
Teraz riešené požiarne úseky P 101 a P 102 boli vytvorené tak, aby bolo existujúce požiarno-
bezpečnostné riešenie priestorov tejto stavby (zrealizované pred terajšou zmenou), čo sa týka 
investičných nákladov, dotknuté v čo najmenšom rozsahu, avšak pri dodržaní všetkých požiadaviek 
právnych a technických predpisov týkajúcich sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb.  
Nosné konštrukcie sa touto zmenou účely využitia časti stavby nemenia a  vyhovujú v plnom rozsahu  
STN 73 0802/Z2:2015. Ostatné vnútorné stavebné konštrukcie ako aj výplne otvorov sú v súlade s 
normou. 

 
 Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti 

Riešené priestory v súlade s STN 73 0802/Z2:2015 tvoria dva samostatné požiarne úseky P 101 a P 102, 
pri rešpektovaní požiadaviek na medzné veľkosti požiarnych úsekov, ako aj požiadaviek na požiarnu 
odolnosť stavebných konštrukcii a konštrukčných prvkov nachádzajúcich sa v riešených požiarnych 
úsekoch, a to v súlade s tab. 12 STN 73 0802/Z2:2015. 
Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti bolo vykonané výpočtom so 
zohľadnením skutočnosti, že priestory nemusia byť chránené zariadeniami na odvod dymu a tepla, resp. 
vodným stabilným sprinklerovým hasiacim zariadením a systémom EPS. 
Požiarne odolnosti stavebných konštrukcií požiarnych úsekov v zmysle tab. 12 STN 73 0802 v plnom 
rozsahu vyhovujú pre požadovaný III. stupeň protipožiarnej bezpečnosti.  
Na predele požiarnych úsekov P 101 a P 102 a chránenej únikovej cesty CHÚC musia byť inštalované 
požiarne dvere z dôvodu, že riešené priestory tvoria samostatný požiarny úsek a ústia do chránenej 
únikovej cesty, tj. do existujúcej chodby !!! Dverové uzávery budú brániť šíreniu požiaru po dobu 30 
minút - ozn. EI 30D1+C (resp. EI30 A+S)  a musia byť vybavený samozatváracím zariadením.  
Požiarne dvere musia mať vydaný platný certifikát preukazujúci požadovanú požiarnu odolnosť. 

 
Zabezpečenie evakuácie osôb 

Pôdorysná plocha nespĺňa, v nadväznosti na STN 92 0241 kritériá vnútorného zhromažďovacieho 
priestoru ZP 1, a teda nevyžaduje ani ďalšie opatrenia v zmysle STN 92 0241. Pokiaľ ide o zabezpečenie 
možnosti bezpečného úniku osôb z riešeného požiarneho úseku, šírky nechránených únikových ciest 
vyhovujú požiadavkám čl. 7.2.3 STN 73 0802. Únik max. 15 „normových“ osôb z každého riešeného 
požiarneho úseku je zabezpečený jednou nechránenou únikovou cestou do chránenej únikovej cesty 
a odtiaľ priamo na  voľné priestranstvo. Skutočná dĺžka únikovej cesty v plnom rozsahu vyhovuje.  

 
Odstupové vzdialenosti 

Odstupové vzdialenosti od požiarnych úsekov objektu sa neposudzujú podľa čl. 3.6.1 STN 73 0834, 
nakoľko sa nezväčšuje obostavaný priestor objektu, nezväčšuje sa ani plocha požiarne otvorených plôch 
v obvodových stenách a rovnako nedochádza ani k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia viac ako 
50 kg.m2 . 
 

Príjazdy a prístupy, nástupná plocha, zásahové cesty 
Za prístupovú komunikáciu možno považovať jestvujúcu prístupovú  komunikáciu ulice Kuklovská, ktorá 
v plnej miere spĺňa požiadavky čl. 10.2.1.2 STN 73 0802;2010-7, tj. je široká min. 3,0 m, nachádza sa v 
bezprostrednej blízkosti riešeného objektu a je dimenzovaná na tiaž min. 80 kN, reprezentujúce 
pôsobenie zaťaženej nápravy hasičského vozidla. Prístupy a príjazdy vyhovujú. 
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 Zásobovanie požiarnou vodou 
Celková potreba požiarnej vody Q = 7,5 l.s-1 je zabezpečená najmenej z jedného existujúceho 
vonkajšieho podzemného požiarneho hydrantu DN 80, ktorý je osadený na uličnom potrubí min. DN 80.  
Požadovaný podzemný požiarny hydrant je umiestnený pred predmetným objektom vo vzdialenosti 
zodpovedajúcej § 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. - tj. max. 80 m od objektu a mimo požiarno-
nebezpečný priestor stavby  a najmenej však 5,00 m od obvodových stien objektu. 
 

Návrh vnútorného požiarneho vodovodu 
Podľa čl. 3.4.2 STN 92 0400 a vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. § 10 písm. c) nie je nutné navrhnúť pre 
riešený požiarny úsek hadicové zariadenia. 
V skutočnosti sa v objekte nachádza hadicové zariadenie umiestnené na 1.PP pri vstupoch do riešených 
priestorov. 
   

Prenosné hasiace prístroje 
Pre rýchly zásah proti požiaru sú v riešených požiarnych úsekoch navrhnuté 2 ks prenosných hasiacich 
prístrojov  práškových ABC 6 kg. K prenosným hasiacim prístrojom musí byť zabezpečený trvale voľný 
prístup !!! 
 

Elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, stabilné hasiace zariadenie 
Elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru a SHZ nie sú v riešenom požiarnom úseku 
navrhnuté. 
 

Elektrické zariadenia a bleskozvody 
Elektroinštalácie a elektrické zariadenia musia byť riešené podľa ustanovení Vyhlášky č. 508/2009 Z.z na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a STN 33 0300 do 
príslušných prostredí stanovených odbornou komisiou. Dodávka elektrickej energie pre elektrické 
zariadenia musí byť zabezpečená podľa STN 92 0203.  
K inštalovaným elektrickým zariadeniam musí užívateľ archivovať sprievodnú dokumentáciu. 
Užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá, elektrické zdroje svetla a iné elektrické spotrebiče boli 
prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby 
vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály.  
 

Vykurovanie, VZT 
Vykurovanie je riešené ústredným vykurovaním napojeným na existujúci vykurovací systém objektu. 
Systém vykurovania aj vykurovacie telesá sú vyhotovené a inštalované v súlade s STN 92 0300 a vyhl. 
MV SR č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri 
inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného 
vykurovania a pri výstavbe a užívaní komínov a dymovodov a v súlade s dodanou dokumentáciou 
spotrebičov najmä vo vzťahu k bezpečným vzdialenostiam od horľavých hmôt.  
Systém vzduchotechnických potrubí je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti  posúdený v nadväznosti na 
STN 73 0872. Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať 
požiarno-deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov; ich vzájomná vzdialenosť musí byť najmenej 
0,5 m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov vzduchotechnických potrubí môže byť 
najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou sú vzduchotechnické 
potrubia prestupovať. Lokálne VZT jednotky, ktoré slúžia vždy výlučne pre jeden požiarny úsek, tak 
v súlade s čl. 13 STN 73 0872 môžu byť súčasťou tohto požiarneho úseku bez ďalších opatrení.  
 

 
 
Vypracovala Ing. arch. Zuzana Dudáková 
 
V Bratislave december 2018  
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