
PER-A-PER, projekčná kancelária                        
Hattalova 1, Bratislava       
Ing. arch. Zuzana Dudáková                                                 december 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 15 
Rekonštrukcia nebytových priestorov č. 101 a 102 v bytovom dome 
Kuklovská 5, Bratislava 
 
Realizačný projekt - architektonické a stavebné riešenie 
Technická správa  

  



2 

 

1. ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR 

Projektová dokumentácia rekonštrukcie nebytových priestorov rieši čiastkovú rekonštrukciu 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.  
Projektová dokumentácia 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. 
 

 

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 

 
 
2. PODKLADY 

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 je potrebné brať s miernou rezervou, nakoľko neboli spravené sondy  do 
konštrukcií, ale pre potreby rekonštrukcie je tento odhad dostatočný. 

 
 
3. OPIS EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ 

Pre účely našej projektovej dokumentácie je  ±0  stanovená na súčasnej hornej vrstve podlahy.  Svetlá 
výška miestností je 2,615 m. 
Priestory sú postavené panelovým systémom. Nosné panelové steny, hr. 150 mm, sú orientované v 
priečnom smere, vzhľadom ku celému domu. Deliaca priečka medzi jednotlivými nebytovými  priestormi je 
zrejme hr. 300 mm, v 2 moduloch.  V predsieňovej časti vyzerá, že ide o panel hrúbky 150 mm.   
 
 Podľa obhliadky miesta sú takmer všetky stenové a nosné podlahové konštrukcie betónové, výnimkou je len 
priečka v priestore č 102, medzi chodbou 102.4 a spoločnou kanceláriou 102.3, ktorá je pravdepodobne zo 
škvarobetónu, priečky sociálnych zariadení sú murované z plnej tehly, a predsadená priečka a sprchový kút v 
súčasnej kúpeľni bytu č. 102 je kombináciou plnej tehly a sadrokartónu. Oddeľovacie priečka inštalačného 
jadra je v priestore č. 101 pôvodná, po celej výške plechová a v priestore č. 102 je vymurovaná z plnej tehly.  
Povrchové úpravy: 

- steny sú opatrené tenkovrstvými stierkami 
- stropy  sú omietané VC omietkou 



3 

 

- podlahy majú zväčša ešte pôvodné PVC podlahoviny, na ktorých sú položené nové vrstvy 
PVC krytín alebo koberce. Niektoré podlahy sú obnažené na stropný panel. 

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, pri prenájme, vymenené za plastové okná s dvojsklom. Každé 
okno, jeho jedno vetracie krídlo, je vybavené sieťkou proti hmyzu. Okenné otvory sú opatrené vonkajšími 
oceľovými mrežami. Okná sú biele, v štandardnom prevedení.  
 
Vchodové dvere sú pomerne kvalitné, bezpečnostné, inštalované prenajímajúcou firmou. Zárubeň je 
oceľová s betónovou výplňou, dverné krídlo je v prevedení tmavý orech. Dverné kovanie je chrómové, lesk, 
kľučka, kľučka. V jednom byte je kovanie pokazené. Dvere sú vybavené priezorom. Chybou je, že chýba 
certifikát o požiarnej odolnosti a preto bude potrebné dvere vymeniť, aby bola istota, že dvere odolajú 
požiaru. 
 
Interiérové dvere sú štandardné panelákové dvere osadené v oceľovej zárubni, zafarbenej na tmavo hnedo 
alebo čierno. Všetky interiérové dvere - okrem dverí do sociálnych priestorov, sú umiestnené v nosných 
paneloch, hr. 150 mm. Zárubne sú na hrúbku 100 mm, t.zn., že v okolí zárubne sú panely rôznorodo 
tvarované. Ani jedny interiérové dvere nemajú prah. 
 
Dverné krídla sú drevotrieskové, dyhované, v prevedení tmavý mahagón, (resp. biele). Bakelitové kovania 
dverí sú značne poškodené. V byte č. 102, majú dvere protizvukovú izoláciu, pod obalom z červenej koženky. 
Niektoré krídla dverí v bytoch chýbajú. 

 
Priestory sú vybavené štandardnými zariaďovacími predmetmi pre byty, alebo kancelárske priestory - kombi 
WC, umývadlá, sprcha, kuchynská linka, osvetľovacie telesá, domový telefón na otváranie dverí, vetranie 
toalety je zle zabezpečené len v priestore č. 102, v priestore č. 101, chýba aj príslušná vetracia rúra, v rámci 
inštalačného jadra.  
 
Priestory sú vykurované centrálne, spoločne s celým bytovým domom, pomocou teplovodného UK  z 
výmenníkovej stanice.  V miestnostiach sú osadené pôvodné liatinové radiátory, s pôvodným náterom - 
slonová kosť. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o nebytové priestory, plánované pre celý dom, 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.  

• prípojka pre prívod tepla do domu, s centrálnou meracou sústavou je umiestnená v miestnosti 
101.4 .  kuchynka 
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4. POŽADOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE  

• stav. práce spojené s odstránením vymurovaného sprchového kútu, murovaných výčnelkov s 
obkladom, sanity v miestnosti 102.5 pre účel uvedenia miestnosti do pôvodného stavu - kuchynka a 
nové inštalácie, kuchynská linka 

• odstránenie kuchynskej linky, inštalácií v miestnosti 102.8 pre účel uvedenia miestnosti do 
pôvodného stavu - kúpeľňa a nové inštalácie, 

• nová sprchová zástena a umývadlo, odtok, umelé vetranie, zariaďovacie predmety: 
výmena sanitárnych predmetov:v2 x WC za nové, umývadlá 2 ks (+ inštalácie) 

• odstránenie spolu 2 ks pôvodných kuchynských liniek z miestností č. 102.8 a 101.4 

• osadenie spolu 2 ks kuchynských liniek s dresom do miestností č. 102.5 a 101.4,    (s vymedzením 
priestoru pre sporák, chladničku + inštalácie, zásuvky pre el. spotrebiče) 

• osadenie spolu 2 ks sprchových zásten, 2 ks umývadiel do miestností č. 101.7 a č. 102.8 (+ 
inštalácie, odtok, umelé vetranie) 

• výmena poškodených interiérových dverí, osadenie nových - 12 ks 

• povrchy:  výmena podláh vo všetkých miestnostiach, nové podlahy budú s nasledovnou krytinou:  v 
miestnostiach chodby, hygienického zázemia, kuchyne -dlažba, ostatné miestnosti (zasadačky, 
kancelárie) - plávajúca larninátová podlaha 

• nátery oceľových zárubní, vyčistenie a nátery 10 ks radiátorov a prívodných trubiek základným a 
vrchným náterom 

• steny, stropy: oprava omietok, vymaľovanie 

• elektroinštalácie:  rekonštrukcia elektroinštalácií - v dôsledku navrhovaných stavebných úprav, 
potrebné opravy, výmena poškodených svietidiel, 
zásuviek, doplnenie chýbajúcich, rekonštrukcia rozvodov, ich súčastí, ističe 

• revízna správa po rekonštrukcii potvrdená oprávnenou osobou 

• umelé vetranie - osadenie spolu 4ks ventilátorov s dobehom a so spátnou klapkou so zaústením 
(napojením) do existujúcej vetracej šachty s ovládaním časovým vypínačom, do tlačidiel svetla - v 
hygienickom zázemí bez priameho vetrania 

• vnútorné rozvody vody, kanalizácie: vyčistenie, rekonštrukcia v dôsledku navrhovaných 
stavebných prác, funkčné skúšky, revízie 

• ochrana spoločných zariadení - riešenie ochrany v miestnostiach umiestnených technických 
zariadení (aj v zmysle § 79 zák. č. 94/2004 Z. z. v platnom znení) -spoločných zariadení domu, techn. 
zariadenia BAT a. s. proti neoprávnenej manipulácii, so súčasným zabezpečením prístupu pre ich 
prevádzku - povinné revízie, opravy -napríklad prekrytím vhodným krytom so servisnými dverami, 
alebo inou vhodnou konštrukciou s možnosťou prístupu (+ štítky s upozorneniami pre užívateľa 
priestoru) 

 
Poznámka: vchodové bezpečnostné dvere, okná ani radiátory sa nevymieňajú, predmetom tejto zákazky nie 
je plynofikácia NP, nebude sa zasahovať' do spoločných do spoločných rozvodov (prípojok) domu.  

 
Projekt nerieši interiér, ale odporúčame vyberať štandardné sanitárne predmety, cenovo dostupné obklady 
a dlažby, zariadenie kuchyne vyhľadať na Internete a využiť, pokiaľ sa dá všetky možné zľavy.  

 
  



5 

 

5. OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Stavebno fyzikálne vlastnosti obvodového plášťa - prípadne iných rozhodujúcich konštrukcií 
 

• Búracie práce 
Rekonštruované nebytové priestory sú uvoľnené a v zásade vypratané. Je potrebné odstrániť stávajúce 
podlahové krytiny (podľa popisu v legende miestností), nejaké garníže, vešiačiky a pár iných drobných 
konštrukcií, ktoré tam ešte zostali. 
Odstránenie zariaďovacích predmetov:  

✓ kuchynské linky v miestnostiach 101.4 a 102.8    2x 
✓ sanitárne predmety v m.č. 101.6 a 102.7  kombi WC misy   2x 

 m.č. 101.7 a 102.5  sprchové kúty  ich vybavenie    2x 
 m.č. 101.7 a 102.5  umývadlá s vybavením    3x 

✓ plechovú zástenu medzi inštalačným jadrom a WC m.č. 101.6   1x 
Odstránenie murovaných konštrukcií: 

✓ priečka medzi 102.4 a 102.3 zo (cca) škvarobetónu, s vloženou časťou zo sklených tvárnic 
✓ oddeľovacia priečka inštalačného jadra a WC 102.7 - pre prístup k inštaláciám 
✓ vstavané kúpeľňové konštrukcie, obklady a dlažby v m.č. 102.5, pre uvedenie miestnosti do 

pôvodného stavu 
Odstránenie dverí a  dverných výplní:  

✓  spolu 10 ks interiérových drevotrieskových dverí 
✓ spolu 2 ks vchodových bezpečnostných protipožiarnych dverí a ich oceľových zárubní 

     
• Murovacie práce 

Po osadení závesných systémov pre WC bude vymurovaná priečka oddeľujúca inštalačné jadro od priestoru 
WC m.č. 101.6 a 102.6. V priečke bude vytvorený otvor  pomocou keramického prekladu pre dvierka do 
inštalačného priestoru vo veľkosti 650x 600, spodná hrana vo výške 1,20 m. (poznámka: dané miery platia 
pre keramický obklad o veľkosti 150 x 150 mm. Pokiaľ sa obklad zmení, je potrebné prispôsobiť aj otvor!) 
 

• Sadrokartónové konštrukcie 
Cez obidva priestory prechádzajú rozličné spoločné zariadenia, slúžiace pre celý bytový dom. 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. 
Navrhujeme tieto zariadenia obložiť SDK konštrukciami a s revíznymi dvierkami.  

Zoznam SDK obložení v priestore 101: 
 SDK1 m.č. 101.5 prívod plynu do inštalačného jadra, bez  revíznych dvierok 
   spodná hrana - +2,20 m, šírka je uvedená vo výkrese 
SDK2 m.č. 101.6 prívod plynu do inštalačného jadra, bez  revíznych dvierok 
   spodná hrana - +2,20 m, celoplošný pohľad 
SDK3 m.č. 101.3  rozvody UK pod stropom, v mieste uzáverov budú osadené    
   revízne dvierka - podrobnosť b - 2 ks,  biele s uzamykaním  
   spodná hrana +2,20 m, tvar a šírka je uvedená vo výkrese 
SDK4 m.č. 101.2  rozvody UK pod stropom, v mieste uzáverov budú osadené    
   revízne dvierka - podrobnosť b - 2 ks,  biele s uzamykaním  
   spodná hrana +2,20 m, tvar a šírka je uvedená vo výkrese 
SDK5 m.č. 101.1  rozvody UK pod stropom, bez  revíznych dvierok    
   spodná hrana +2,35 m, tvar a šírka je uvedená vo výkrese 
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Zoznam SDK obložení v priestore 102: 

 SDK6 m.č. 102.6 prívod plynu do inštalačného jadra, bez  revíznych dvierok 
   spodná hrana - +2,20 m, šírka je uvedená vo výkrese 
SDK7 m.č. 102.7 prívod plynu do inštalačného jadra, bez  revíznych dvierok 
   spodná hrana - +2,20 m, celoplošný pohľad 
SDK8 m.č. 102.3  rozvody UK pod stropom, v mieste uzáverov budú osadené    
 revízne dvierka - podrobnosť b - 2 ks,  biele s uzamykaním  
   spodná hrana +2,20 m, tvar a šírka je uvedená vo výkrese 
SDK9 m.č. 102.2  rozvody UK pod stropom, v mieste uzáverov budú osadené    
 revízne dvierka - podrobnosť b - 2 ks,  biele s uzamykaním  
   spodná hrana +2,20 m, tvar a šírka je uvedená vo výkrese 
SDK10 m.č. 102.1  rozvody UK pod stropom, bez  revíznych dvierok    
   spodná hrana +2,35 m, tvar a šírka je uvedená vo výkrese 
SDK11 m.č. 102.2  komínový priestor pre centrálny prívod KTV  
   revízne dvierka - podrobnosť b - 1 ks,  biele s uzamykaním  
   minimálne možný tvar pre zariadenie 
SDK12 m.č. 102.5  rozvody UK pod stropom, bez  revíznych dvierok,  obloženie bude,   
   podľa možnosti lícovať  s líniami horných kuchynských skriniek 
   spodná hrana, závisí od vybranej kuchynskej zostavy, cca  +2,28 m,   
   šírka obloženia bude na šírku horných skriniek, pokiaľ to bude možné.  
Všetky dvierka budú označené príslušným ochranným štítkom a budú uzamykateľné. 

 
• Povrchové úpravy - steny a stropy 

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. Steny a stropy budú vymaľované kvalitnou bielou farbou s použitím aj penetračných 
náterov.   
V kúpeľniach 101.7 a 102.8 bude keramický obklad zo štandardných obkladačiek, do výšky 2,20 m. Ten istý 
obklad bude vo WC, m. č. 101.6 a 102.7. Obklad vyberie investor, z ponuky dodávateľa.  Miesto sprchového 
obkladu, s presahom min 100 mm, na každú stranu bude opatrené hydroizolačným náterom pod obkladom. 
Roh sprchového kútu bude zaizolovaný systémovými hydroizolačnými páskami. 
Priestor kuchynskej linky, medzi pracovnou plochou a hornými skrinkami, bude obložený keramickým 
obkladom,  od výšky  0,88m do 1,48m, a to aj z bočných strán, nad pracovnou plochou. 
 

• Povrchové úpravy - podlahy 
Povrch podláh, pod odstránenými krytinami, bude upravený. Bude potrebné podlahové povrchy zbrúsiť a 
opatriť celoplošným nivelizačným poterom.  V miestnostiach kancelárií budú položené laminátové plávajúce 
podlahy. Druh vyberie investor, z ponuky dodávateľa.  Sokel k podlahám bude MDF lišta, podľa výberu 
investora. 
V kuchyni bude položená keramická dlažba so soklom vysokým 100 mm, z použitej dlažby. 
Vstupné priestory - predsieň, toaleta a kúpeľňa budú vyložené gressovou dlažbou. V miestnostiach bez 
keramického obkladu bude inštalovaný gressový sokel, vysoký 100 mm, z použitej dlažby.  Dlažby vyberie 
investor, z ponuky dodávateľa.   
Podlaha v kúpeľni bude opatrená hydroizolačným náterom, vytiahnutým min 100  mm, na susediace steny. 
Rohy budú zaizolované systémovými hydroizolačnými páskami.  
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• Stavebné výplne 
Okná v obidvoch priestoroch sú kvalitné, dobre vybavené a ešte neopotrebované. Bude potrebné natrieť 
vonkajšie oceľové mreže náterom proti hrdzi, v čiernej farbe.  
Okrem vyspravenia okenných ostení je potrebné okná len poumývať. 
Nakoľko ku  vchodovým bezpečnostným dverám neexistuje certifikát o ich kvalite, odporúčame vymeniť aj 
vchodové dvere renomovanou firmou a osadenie novej oceľovej zárubne pre viacbodové uzamykanie, 
pokiaľ stávajúca zárubeň nebude vyhovovať.   
Interiérové dvere budú vymenené, len krídla dverí. Oceľové zárubne budú opätovne natreté svetlou šedou 
farbou a krídla budú vymenené za nové drevotrieskové plné výplne v bielej farbe. Dvere do kancelárií budú 
vybavené vložkovým zámkom, dvere do kuchynky budú mať štandardné dózické kľúče a dvere do WC a 
kúpeľne budú mať WC kľučky.  
Dvere do centrálnej najväčšej kancelárie 101.3 a 102.3 budú mať odstránenú a vymenenú zárubeň, lebo je 
potrebné obrátiť otváranie dverí. Zárubeň bude oceľová a natretá rovnako ako ostatné dvere a krídlo v nich 
bude rovnaké, ako ostatné dvere. Zámok bude štandardný, dózický.   
Štandardne budú dvere opatrené prahmi, pretože sa pod nimi stretajú rôzne druhy podlahy. Dvere do WC a 
kúpeľni môžu byť bez prahov.  

 
Technické zariadenia 
 

• zdravotechnika 
WC misa je navrhnutá ako závesná, so zabudovaným závesným systémom, Geberit Kombifix, kotveným do 
podlahy, určeným pre zabudovanie do zamurovanej predstenovej inštalácie. Ostatné vybavenie toalety 
bude štandardné, po technickej stránke kompletné pre účelné využívanie, podľa výberu dodávateľa.  
Umývadlo je navrhnuté ako polozápustné, min veľkosti 550 x 450 mm. Zapustené bude do parapetnej dosky, 
vyrobenej technológiou POSTFOMINGU. Parapet bude hlboký 400 mm, dlhý cca 800 mm. Farbu a dizajn určí 
investor, z ponuky dodávateľa. 
Sprchový kút navrhujeme  rohový, štvorcový o rozmeroch 800 x 800 mm, napr. KN/EKOPLUS 80, s 
posuvnými dverami, polypropylénu. Vaničku k nemu je potrebné vybrať tak aby ju bolo možné 
bezproblémovo namontovať na existujúcu kanalizačnú stúpačku.  
 

• vykurovanie v kúpeľni 
Ohrievanie kúpeľne na požadovanú teplotu navrhujeme pomocou elektricky vyhrievaného rebríka s 
termostatom. Rebrík by mal byť široký minimálne 600  mm.  Prevedenie rebríka bude štandardné.  
 

• ostatné vykurovacie telesá 
Rekonštrukcia nezasahuje do ústredného vykurovania priestorov. Existujúce liatinové radiátory , spolu s 
prívodnými trubkami budú vyčistené, prebrúsené a natreté novým základným a vrchným náterom.  
 

• 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. Nové vetracie potrubia budú rúry Ø125mmSPIRO, v celkovej dĺžke 5m, z toho bude 30% 
tvaroviek. 
Do vetracej rúry bude napojené:  digestor z kuchynky 
     odvetranie WC 
     odvetranie sprchy  
Výška napojenie digestora závisí, od konkrétne zvoleného typu kuchyne.  
WC bude odvetrané stropným ventilátorom osadeným do SDK podhľadu, napojeným na predĺžené vetracie 
potrubie. Ventilátor v sprche bude osadený do steny, spoločnej s inštalačným jadrom.  Výška osadenia bude 
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korešpondovať s vetracou rúrou z WC, (a bude nad keramickým obkladom), s ktorou bude prepojená. 
Ventilátory budú vybavené dobehom a spätnou klapkou. Ovládanie bude vo vypínači spolu s osvetlením. 

• kuchynské vybavenie 
Zahŕňa štandardnú skrinkovú zostavu o dĺžke 2,4 m.  
Vybavenie zahŕňa:  jednoduchý drez 
    pákovú zmiešavaciu batériu  
    príprava pre samostatnú umývačku riadu 
    príprava pre keramickú varnú dosku 
    digestor s odvetraním do inštalačného jadra - viď vyššie 
    príprava pre elektrickú rúru 
    osvetlenie pracovnej plochy 
    príprava pre samostatnú chladničku s mrazničkou. 
 

• iné vstavané vybavenie 

 
 
a dvierka do inštalačného jadra - 2 kusy 
Dvierka sú navrhnuté spolu s rámom, ktorý začistí murovaný otvor. Dvierka budú naložené na ráme, zatvárať 
sa budú na magnetku. Dvierka budú vyrobené z laminovanej drevotriesky, bielej farby, viditeľné hrany budú 
začistené laminovacou páskou. Detailné riešenie pozri DETAIL 1, riešenie WC a podrobnosť a - dvierka do 
inštalačného jadra. 
 
b revízne dvierka k technickým zariadeniam - 11 kusov 
Dvierka do SDK steny alebo podhľadu o veľkosti cca 500 x 300, plastové, s osadzovacím rámikom, dvierka 
musia byť opatrené bezpečným uzamykaním, proti neoprávnenej manipulácii. Všetky dvierka budú biele. 
Dvierka budú opatrené štítkom s upozornením pre užívateľa priestoru. Osadenie je uvedené v bode 
Sadrokartónové konštrukcie 

 
c obloženie prívodu a merania tepla - 1 kus, m. č. 101.4 
V miestnosti 101.4 kuchynka sa nachádza prípojka pre prívod tepla do domu, s centrálnou meracou 
sústavou. Ide o technické zariadenie, ktoré je potrebné  v zmysle  § 79 zák. č. 94/2004 Z. z. v platnom znení) 
- spoločných zariadení domu, technického zariadenia BAT a. s. ochrániť proti neoprávnenej manipulácii so 
súčasným zabezpečením prístupu pre ich prevádzku - povinné revízie, opravy. 
Navrhli sme obloženie z melamínovej drevotriesky, bielej farby, ktoré vytvára aj priestor pre otvorené 
police, pre užívateľov. Skrinky sú vytvorené ako rámy bez zadnej steny, uložené na sokli, ktorý by mal mať 
výšku ako sokel kuchynskej linky. Predné steny skriniek budú buď pevné, neotvárateľné alebo otváravé - 
revízne, keď je to potrebné, ale uzamykateľné na bezpečný zámok, proti neoprávnenej manipulácii. 
Obloženie bude opatrené štítkom s upozornením pre užívateľa priestoru. Viditeľné hrany dosiek budú 
hranené bielou melamínovou páskou. 
Detailné riešenie pozri DETAIL 2, Podrobnosť c - obloženie prívodu a merania tepla. 
 
 
d kuchynská linka  - 1 kus, m. č. 101.4 
Kuchynská linka je navrhnutá ako štandardná, linka z trvácnych, materiálov. 
Skrinky sú biele, melamínové, dvierka z hladké lesklé, úchyty štandardné. Spodné skrinky sú navrhnuté ako 2 
zásuvkové zvonku, skrinka pod umývadlom bude vybavená triediacim systémom na odpad, druhá skrinka 
bude mať navyše plytkú vnútornú zásuvku. V skrinke pod varnou doskou bude príprava na zabudovanie 
elektrickej rúry.  
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Pracovná plocha bude siahať od steny po stenu a bude tak vytvárať mesto pre voľnú umývačku riadu - 
príprava. Materiál musí byť odolný, preto navrhujeme vysokolesklý, podľa výberu investora. Do dosky bude 
zabudovaný dostatočne veľký jedno vaničkový antikorový drez s pákovou kuchynskou batériou.  
Horné skrinky budú z tých istých materiálov ako spodné, budú mať dve police a dvierka budú výklopné.  V 
skrinke nad varnou doskou bude zabudovaný digestor s núteným odvetraním do vetracej rúry v inštalačnom 
jadre. Pod hornými skrinkami bude inštalované LED osvetlenie pracovnej plochy.  
Technické vybavenie kuchyne je popísané vyššie,  v časti kuchynské vybavenie. 
Detailné riešenie pozri DETAIL 3, Podrobnosť d - kuchynská linka v priestore 101. 
 
 
e kuchynská linka  - 1 kus, m. č. 102.5 
Kuchynská linka je navrhnutá ako štandardná, linka z trvácnych, materiálov. 
Skrinky sú biele, melamínové, dvierka z hladké lesklé, úchyty štandardné. Spodné skrinky sú navrhnuté ako 2 
zásuvkové zvonku, skrinka pod umývadlom bude vybavená triediacim systémom na odpad, druhá skrinka 
bude mať navyše plytkú vnútornú zásuvku. V skrinke pod varnou doskou bude príprava na zabudovanie 
elektrickej rúry.  
Pracovná plocha bude siahať od steny po stenu a bude tak vytvárať mesto pre voľnú umývačku riadu - 
príprava. Materiál musí byť odolný, preto navrhujeme vysokolesklý, podľa výberu investora. Do dosky bude 
zabudovaný dostatočne veľký jedno vaničkový antikorový drez s pákovou kuchynskou batériou.  
Horné skrinky budú z tých istých materiálov ako spodné, budú mať tri police a dvierka budú otváravé. 
Skrinky budú siahať pod spodnú hranu obloženia UK rozvodov, ktoré tadiaľto prechádzajú. V skrinke nad 
varnou doskou bude zabudovaný digestor s núteným odvetraním do vetracej rúry v inštalačnom jadre. Pod 
hornými skrinkami bude inštalované LED osvetlenie pracovnej plochy.  
Technické vybavenie kuchyne je popísané vyššie,  v časti kuchynské vybavenie. 
Detailné riešenie pozri DETAIL 4, Podrobnosť e - kuchynská linka v priestore 102. 
 

 
• iné požadované vybavenie 

Na základe projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby je  potrebné každý byt vybaviť prenosným 
práškovým hasiacim prístrojom typu ABC6kg. K prístroju musí byť trvale zabezpečený voľný prístup.  

 
 
 
 
 

   
Vypracovala Ing. arch. Zuzana Dudáková  

V Bratislave december 2018 

  




