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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
1. Investičný zámer  

Štúdia stavebných úprav budovy rieši návrh stavebno-konštrukčného riešenia 

novostavby dvojice bytových domov s 2x18bytovými jednotkami. Oba objekty sú 

identické. Rozmery pôdorysný 19,9x15,9m. V každom bytovom dome je navrhnutých 18 

b.j.. Objekt bude umiestnený na parcele č. 2776, 2772 v k.ú. Korňa, obec Korňa. 

Zdrojom financovania výstavby nájomných bytových domov majú byť dotácia z MDVRR 

SR podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších zmien a doplnkov, zvýhodnený úver zo ŠFRB podľa zákona č. 

150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Navrhované nájomné byty vyhovujú kritériám a požiadavkám, ktoré na výstavbu 

nájomných bytov kladú vyššie spomenuté zákony platné pre rok 2020. 

Podlahová plocha bytového domu je 853 m2. Celková podlahová plocha oboch bytových 

domov je 1706 m2. Priemerná podlahová plocha bytu je 48m2(47,4m2). Zastavaná 

plocha jedného bytového domu je 316,41m2, celkom 632,82 m2. Súčasťou investičného 

zámeru je aj vybudovanie 36 parkovacích miest s prístupovou komunikáciou.  

 

2. Východiskové podklady 

Osobná obhliadka súčasného stavu a dotknutého územia, fotodokumentácia 

Požiadavky investora obce Korňa, ŠFRB a MDVRR SR. 

Orientačný geologický prieskum obstaraný zhotoviteľom. 

 

3. Legislatíva 

 Zákon č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov 

 Zákon č.230/2019 Z.z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o 

Štátnom fonde rozvoja bývania 

 Nariadenie vlády č. 354/2014 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na 

obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie 

systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného 

bytu 

 Vyhláška č. 348/2019 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/228/
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regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o 

výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných 

podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších 

predpisov 

 Opatrenie 349/2019 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.  

 Vyhláška 181/2019 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o 

výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti 

a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených 

nákladov na obstaranie nájomného bytu 

 Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 

zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

zákona č. 384/2009 Z. z. 

 Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

 Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu 

 Vyhláška č. 259/2008 o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 

 

Použité normy: 

STN 73 17 01 Navrhovanie drevených konštrukcií 

STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb 

STN 73 1901 Navrhovanie striech 

STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov 

STN 73 0580 Denné osvetlenie budov 

STN 73 2810 Zhotovovanie drevených konštrukcií 

STN 73 4301 Budovy na bývanie 

 

https://www.epi.sk/zz/2019-349
https://www.epi.sk/zz/2019-181
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/#paragraf-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-62.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/442/#paragraf-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/#paragraf-2.odsek-1.pismeno-o
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/
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4. Charakteristika územia dotknutého výstavbou 

Obec Korňa určila lokalitu novostavby dvojice bytových domov na parcele č. 2776 a č. 

2772, ktorá je situovaná v intraviláne obce Korňa. V danej lokalite je predpoklad 

ďalšieho rozvoja vo forme individuálnej domovej výstavby. V dotknutej lokalite sa 

nachádza zástavba jednotlivých domov (väčšinou rodinné domy) ktoré sú spravidla 

dvojpodlažné , občas s obytným podkrovím. 

V blízkosti predmetného pozemku na južnej strane vo vzdialenosti cca do 50 m sa 

nachádza potok Korňanka. 

Okrajové cípy pozemku v kontakte s pozemkami parc. č. 2777, 2778, 2779, 2775, 2774, 

2773 na západnej strane a parc. č. 2769, 2771 na východnej strane obec Korňa 

predpokladá využiť na riešenie záujmov vlastníkov týchto parciel. 

V dotknutej lokalite sa nenachádza súvislá zástavba a jednotlivé stavby (väčšinou 

rodinné domy) sú spravidla dvojpodlažné, občas s obytným podkrovím. 

 

5. Geológia 

5.1 Geomorfologické, klimatické a hydrologické pomery 

Obec Korňa sa nachádza v okrese Čadca v Žilinskom kraji. Je situovaná v Beskydách, v 

geomorfologickom celku Turzovská vrchovina. Nachádza sa severozápadne od 

mesta Turzovka. Podľa geomorfologického členenia Atlasu KsR (MŽP, 2002) patrí 

záujmové územie do oblasti Slovensko-moravských Karpát. Svahy údolia sú zväčša 

odlesnené a poľnohospodársky využívané. Nadmorská výška v mieste záujmového 

územia (parcela č. 2776, 2772) je cca 520 m n.m. Lokalita patrí do mierne teplej, vlhkej 

až chladnej oblasti, s priemernou júlovou teplotou medzi 16 - 17 °C, vo vrcholových 

častiach klesá až na 11- 12°C. Ročný úhrn zrážok je 650 - 900 mm (MŽP, 2002). Hĺbka 

premŕzania je maximálne 1,2 m pod terénom. 

5.2 Geologické pomery 

Územie obce Korňa je budované prevažne treťohornými flyšovými súvrstviami, ktoré sú 

charakteristické monotónnou rytmickou sedimentáciou pieskovcov, ílovcov až ílovitých 

bridlíc. Flyšové pásmo v charakteristickej pásmovitej stavbe Západných Karpát tvorí 

Vonkajšie Západné Karpaty. K tzv. vonkajším jednotkám patrí  sliezsky príkrov, ktorý na 

severe obce zasahuje iba okrajovo. Sliezska jednotka má príkrovový charakter a je 

tvorená pieskovcami a ílovcami, pieskovce sú miestami hrubozrnné.  

Dominantným pôdnym krytom v obci sú fluvizeme (pozdĺž rieky Korňanka) a 

kambizeme, ako okolitý pôdny kryt na tunajších pohoriach. Fluvizeme sú azonálne pôdy, 

t. j. sú vyvinuté z recentných fluviálnych náplavov (Korňanka) v rôznych nadmorských 

výškach a klimatických oblastiach Slovenska. V horských oblastiach sú prevažne textúrne 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Turzovsk%C3%A1_vrchovina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Turzovka
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ľahké a niekedy až extrémne štrkovité a kamenité. Zrnitostné zloženie sa však mení 

často aj na tom istom alúviu podľa toho, aký materiál prinášajú prítoky potokov a rieky. 

5.3 Hydrogeologické pomery 

Hydrologicky patrí riešené územie k povodiu rieky Kysuce. Odvodňuje ho Kysuca a jej 

prítok Korňanka. Povodie Kysuce je súčasťou flyšového pásma a najmä na jar je celé 

územie postihované záplavami. Oba toky sa vyznačujú vysokými, ale značne 

nevyrovnanými odtokmi vzhľadom na intenzívny povrchový odtok z územia. 

Z hydrologického hľadiska má význam údolná niva Korňanky pieskami a štrkmi s veľmi 

dobrou až dobrou pórovou priepustnosťou. Ostatné územie s geologickým podkladom 

tvoreným flyšovými horninami s veľmi slabou puklinovo-vrstvovou priepustnosťou má z 

hydrogeologického hľadiska malý význam. 

Na území obce je teda najvýznamnejším vodným tokom rieka Korňanka, do ktorej sa 

vlievajú všetky menšie, či väčšie potoky v oblasti. Korňanka je potok na horných 

Kysuciach, pretekajúci územím okresu Čadca. Je to pravostranný prítok Predmieranky, 

má dĺžku 9,0 km a je tokom V. rádu. Preteká Turzovskou vrchovinou, pod celkom Zadné 

vrchy. Pramení pod hlavným hrebeňom, pod kótou 898,0 m, v nadmorskej výške cca 

790 m. n. m., neďaleko slovensko-českej štátnej hranice. Od prameňa tečie 

juhovýchodným smerom k osade Zátoka, sprava priberá prítok spod kóty 829,8 m, stáča 

sa na východ a preteká osadou Ďurkáčovci, kde zľava priberá prítok (592,8 m n. m.) z 

východného svahu vrchu Bobek (871,2 m n. m.). 

Ďalej priberá z pravej strany prítok od osady Zlámaná a potom prítok z osady 

Komaniková. Následne preteká ústredím obce Korňa, z ľavej strany priberá Sobčákov 

potok (544,1 m n. m.), ďalej sprava prítok spod Okrúhlej (801,7 m n. m.) a zľava z osady 

Srničkovci. Pokračuje časťou Nižná Korňa, tu priberá ľavostranný Dáždený potok a dva 

pravostranné prítoky, najprv z osady Zelenkovci, potom z osady Živčáková. 

5.4 Seizmicita územia 

Podľa STN 73 0036 intenzita zemetrasenia v predmetnom území môže dosiahnuť 

7°MSK-64 5.5 Inžinierskogeologické pomery územia. 

Podľa archívnych prác bol v blízkosti záujmovej parcely robený jeden prieskumný vrt, 

kde bol výskyt pieštito-hlinitých štrkovdo hĺbky 7,6 m a do hĺbky 8,3 m bol výskyt 

zvetraných bridlíc s preplástkami pieskovcov. Horniny boli klasifikované podľa ČSN 72 

1002 a ČSN 73 1001, normové hodnoty fyzikálnych a mechanických vlastností boli 

zistené horninám podľa výsledkov laboratórnych rozborov a následného zatriedenia 

podľa ČSN 73 1001, ťažiteľnosť bola stanovená podľa ČSN 73 3050. 

5.6 Zhrnutie 

Okolie posudzovaného územia je zastavané rodinnými domami a je tiež 

poľnohospodársky využívané. Zakladanie objektov na danom území bude závisieť od 
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konkrétneho projektu bytovej jednotky. Bude potrebné brať do úvahy výskyt hladiny 

podzemnej vody, ktorá by mohla byť už 1 m pod terénom, nakoľko sa južná hranica 

dotknutej parcely nachádza v tesnej blízkosti potoka Korňanka. V prípade návrhu 

zakladania v podzemí (pivnice, garáže atď...) treba počítať' s možnosťou zmeny režimu 

podzemnej vody a teda s priesakom podzemnej vody do stavebnej jamy. 

S potokom Korňanka sa spája aj výskyt geodynamického javu a to vodná erózia. Pri 

extrémnych zrážkach a vysokých stavoch vody môže dochádzať k erózií brehov potoka a 

k jeho vyliatiu z koryta. 

V ďalšej etape geologických prieskumných prác v rámci podrobného 

inžinierskogeologického prieskumu bude treba preveriť' konkrétne základové pomery a 

hĺbku hladiny podzemnej vody a výpočet únosnosti zemín podľa navrhnutej projektovej 

dokumentácie stavby. K dosiahnutiu týchto výsledkov bude potrebné realizovať' 

technické práce, kombináciou vŕtaných prác a súvisiacimi laboratórnymi rozbormi. 

6. Urbanistické a architektonické riešenie stavby 

Urbanistické riešenie - Okolitá zástavba rodinných domov v spojení s požiadavkami obce 

na maximálny počet bytov definovala objemové riešenie navrhovaných objektov. V 

urbanistickom návrhu sú zachované odstupové vzdialenosti od existujúcich stavieb a 

vhodné odstupy od vodného toku. Hmotová kompozícia objektov reaguje na rovinatý 

terén a na orientáciu riešeného územia na svetové strany. 

Návrh pozostáva z dvoch objektov- bytových domov zasadených do centrálnej časti 

pozemku, v nadväznosti na existujúcu prístupovú komunikáciu je v severnej časti 

pozemku situované parkovisko. Je to hlavne pre najbližší prístup k verejnej cestnej 

automobilovej komunikácii a pre zachovanie intímnej okolitej obytnej zóny. Hlavným 

zámerom návrhu je citlivo vstúpiť' do riešeného územia a s návrhom priniesť' čo 

najharmonickejšie riešenie. 

V návrhu sa počíta s dvoma bytovými domami, kde každý bytový dom je primerane 

osadený do samostatnej parcely. zvlášť obidve hmoty sú osadené v centrálnej časti 

pozemku. Vzhľadom na okolitú zástavbu a prevládajúci rovinatý terén majú 4 nadzemné 

podlažia a šikmú strechu. Do jedného objektov sa vstupuje zo severnej strany a druhý zo 

západnej strany - v nadväznosti na parkovanie a pešie komunikácie. Bytový dom ktorý je 

na parcele č. 2776 je otočený o 90 stupňov oproti druhému bytovému domu, ktorý je na 

parcele č. 2772. Na bytovom dome na parcele č. 2772 sú byty prevažne orientované na 

západ a východ. Na druhom bytovom sú byty prevažne orientované na sever a juh. 

Celkovo je táto fasáda riešená jednoducho, pre zachovanie intimity pre byty aj pre 

okolie. Priestory bytov a jednotlivé fasády sa otvárajú smerom k prírodným prvkom, kde 

sú zaručené pokojné a atraktívne výhľady do prírody. Jednotlivé členenie miestností je 

viditeľne z vonkajšieho výrazu budovy. Každý byt ma prístup do exteriéru či už terasou, 

loggiou, alebo francúzskym oknom. Racionálny a silný architektonický výraz zapadá do 

koloritu obce a bude príjemným a atraktívnym miestom pre bývanie. 
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7. Dispozičné riešenie bytových jednotiek a spoločných priestorov 

V každom z dvojice objektov sa bude nachádzať 1. dvojramenné schodisko ako jediný 

komunikačný priestor medzi jednotlivými poschodiami. Ďalej sa na 1. nadzemnom 

poschodí nachádza spoločný priestor 41m2 určený skladovanie bicyklov, kočíkov atď. 

Potom sú tu 4 byty, 3 dvojizbové a 1 jednoizbový. Na 2. aj 3. nadzemnom podlaží je 5 

bytov, 4 dvojizbové a 1 jednoizbový. Na 4. nadzemnom podlaží máme 4 byty, 2 

trojizbové a 2 dvojizbové. Byty sú navrhnuté tak aby bolo zabezpečená dostatočná 

kvalita vnútorného prostredia z hľadiska optimalizácie rozmerov a vnútorná mikroklíma 

najmä dostatočné vetranie a osvetlenie priestorov, tak ako to definujú technické normy 

a záväzné nariadenia najmä vyhláška č. 259/2008 Z. z. ( Vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 

ubytovacie zariadenia), STN 73 4301 Budovy na bývanie, č.443/2010 Z.z. o dotáciách na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov a č. 150/2013 

Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zmien a doplnkov. Z nich 

najvýznamnejšie požiadavky sú maximálna podlahová plocha bytu 80 m2, minimálna 

plocha aspoň jednej obytnej miestnosti 16 m2 a maximálna priemerná podlahová plocha 

bytov v dome 60 m2. Dosiahnutá priemerná plocha bytov je 48m2(47,4). 

Na základe spomenutých požiadaviek sa navrhujú 2novostavby objektov s počtom bytov 

2x18 b. j. s nasledovnými parametrami: 

1.NP – Bytové jednotky 

Bytová jednotka Rozloha bytu Počet izieb Počet bytov 

Byt č.1 (Byt I.) 50 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.2 (Byt II.) 29  m2 1-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.3 (Byt III.) 50  m2 2-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.4 (Byt IV.) 48  m2 2-izbový byt 1 b. j. 

 

2.NP – Bytové jednotky 

Bytová jednotka Rozloha bytu Počet izieb Počet bytov 

Byt č.5 (Byt I.) 50 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.6 (Byt II.) 29 m2 1-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.7 (Byt III.) 50 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.8 (Byt IV.) 48 m2 2-izbový byt 1 b. j. 
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Byt č.9 (Byt V.) 48 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

 

3.NP – Bytové jednotky 

Bytová jednotka Rozloha bytu Počet izieb Počet bytov 

Byt č.10 (Byt I.) 50 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.11 (Byt II.) 29 m2 1-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.12 (Byt III.) 50 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.13 (Byt IV.) 48 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

Byt č.14 (Byt V.) 48 m2 2-izbový byt 1 b. j. 

 

4.NP – Bytové jednotky 

Bytová jednotka Rozloha bytu Počet izieb Počet bytov 

Byt č.15 (Byt I.) 48 m2 2-izbový byt 2 b. j. 

Byt č.16 (Byt II.) 48 m2 2-izbový byt 2 b. j. 

Byt č.17 (Byt III.) 65 m2 3-izbový byt 2 b. j. 

Byt č.18 (Byt IV.) 65 m2 3-izbový byt 2 b. j. 

 

Maximálny počet obyvateľov v jednom bytovom dome s 18bj = 68  obyvateľov 

Celkové pomery využitia plochy budovy: 

a) Celková plocha bytov v dome 853 m2 

b) Celková plocha bytov v dvoch bytových domoch 1706 m2 

c) Celková podlahová plocha spoločných priestorov v dome 110 m2 

d) Celková podlahová plocha domu 963 m2 

e) Celková podlahová plocha v dvoch bytových domoch 1926 m2 

f) 
Podiel podlahovej plochy bytov na celkovej podlahovej ploche 
domu 

92,11 % 

g) Priemerná podlahová plocha bytov 47,4 m2 

 

8. Stavebnotechnické riešenie stavby 
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Budova je navrhnutá ako murovaná konštrukcia z keramických tehál so stužujúcimi 

stĺpmi v nárožiach. Je použitý pozdĺžny a priečny konštrukčný systém so ŽB stropnými 

doskami. Každé podlažie bude zafixované stužujúcim vencom. 

Strešnú konštrukciu sa odporúča riešiť ako väzníkový krov s vyložením po stranách tak 

aby vzniklo podstrešie, čím sa zabezpečí presnosť a rýchlosť výstavby. 

Schodisko bude riešené ako monolitické ŽB doskové s maximálnou výškou 

schodiskového stupňa 170 mm. 

Vnútorné deliace steny a priečky sa zhotovia z pórobetónových tvárnic hr.150 alebo 

keramických tvárnic hr. 115 mm. Alternatívne sa môžu použiť sadrokartónové hr. 125 

mm dvojito opláštené. Podhľady budú riešené omietnutím ŽB dosky. 

Súčasťou stavebného riešenia je realizácia kontaktného zateplenia obalu budovy 

vrátane zateplenia sokla do hĺbky 500 mm pod úroveň terénu systémom ETICS. Ako 

tepelný izolant ( z hľadiska tepelnotechnických vlastností ako aj protipožiarnych 

opatrení ) je navrhnutá izolácia z dosiek z minerálnej vlny odporúčanej hrúbky 150 mm. 

V prípade izolácie sokla bude použitý tvrdený polystyrén napríklad XPS v hrúbke 120 

mm.  Strecha bude zateplená nad úrovňou podhľadu minerálnou vlnou v návine v 

hrúbke 350 mm ( 1 x   150 mm a 1 x 200 mm).  

Na výplne otvorov sa navrhuje použiť plastové okná s izolačným trojsklom. 

Všetky exteriérové dvere najmä hlavný vstup do objektu, vstup do technickej miestnosti 

a vstup do technického zázemia budú hliníkové izolačné. Dvere hlavného vstupu budú 

presklené izolačným trojsklom. 

Navrhované parametre obvodového plášťa v zmysle STN 73 0540-2: 2012: 

 Obvodové murivo – keramické murivo hr. 380 mm zateplené systémom ETICS,  

Ur1 < 0,22 W/(m2.K) 

 I1zolovaný strop – ohraničujúci teplo výmenný obal Ur1 < 0,10 W/(m2.K) 

 Okná, dvere v obvodovej stene Uw,r1 < 0,60 W/(m2.K) 

 

Povrchové úpravy konštrukcií budú omietkami, prípadne keramickými obkladmi 

v hygienických priestoroch. Výplňové okenné konštrukcie budú z plastových profilov 

s izolačným trojsklom a dverné vnútorné krídla budú z fóliovaných materiálov na báze 

dreva. 

Okná do schodiskového priestoru budú plastové s izolačným trojsklom. 

Podlahové konštrukcie v spoločných priestoroch, hygienických priestoroch a v skladoch 

budú z keramickej dlažby a v ostatných obytných priestoroch z plávajúcej laminátovej 

podlahy. 

Vonkajšie povrchové úpravy stien – súčasť systému ETICS budú zhotovené zo silikónovej 

farbenej omietky zvolených farebných odtieňov. Podlaha vstupu do objektu bude 
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obložená dlažbou z vymývaného betónu. Na balkónoch (byt č.2,3 a byt č.4) bude 

osadené nerezové zábradlie do výšky 1,200 m od úrovne podlahy balkóna. 

Dažďová voda bude zo strechy vedená 4 dažďovými zvodmi vedenými po povrchu 

zatepleného plášťa objektu, vyústená cez čistiace kusy do verejnej dažďovej kanalizácie 

zo spevnených plôch parkoviska a účelovej komunikácie. 

Na strešnú konštrukciu bude montovaný plný záklop a  oceľová krytina. 

Rozvod zdravotechniky bude členený na rozvod vody, rozvod splaškovej kanalizácie 

a rozvod dažďovej kanalizácie. Bude zrealizovaný z plastových rúr potrebnej dimenzie. 

Elektroinštalácia je navrhnutá pre zásuvkový a svetelný okruh. Konkrétne riešenie bude 

vypracované na základe požiadaviek investora za dodržania príslušných noriem. 

9. Dopravná infraštruktúra – účelová komunikácia, parkovanie 

Odstavné plochy pre motorové vozidlá sú navrhnuté ako kolmé státie. 

Na základe požiadaviek je pre každý navrhovaný dom navrhnutých 18 parkovacích 

miest. Čo pre dvojicu domov dáva 36 parkovacích miest.  Šírka parkovacieho miesta je 

uvažovaná 2,5 x 5,0 m pre kolmé státie. V prípade požiadavky obce bude možné vytvoriť 

dve parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Odstavné plochy a prístupová komunikácia k nim je navrhnutá z asfaltu a ohraničená 

betónovými obrubníkmi, ktoré sú uložené do betónového lôžka. 

Dažďová kanalizácia z odstavných plôch a príjazdovej komunikácie bude napojená cez 

odlučovač ropných látok trativodu. Chodníky sa navrhujú zo zámkovej dlažby lemovaný 

obrubníkmi, ktoré sú uložené do betónového lôžka. 

Realizácia výstavby bytových domov s prihliadnutím na predpokladanú individuálnu 

bytovú výstavbu v dotknutom území bude vyžadovať vybudovanie miestnej cestnej 

komunikácie s chodníkom na mieste súčasnej nespevnenej komunikácie. 

 

10. Technická infraštruktúra – inžinierske siete, ochranné pásma, územný plán  

Miestny regulatív výstavby v danej lokalite nie je možné overiť nakoľko obec Korňa 

nemá vypracovaný územný plán. 

Podľa dostupných informácií je objekt napojený na tieto siete: 

Verejná kanalizácia – Verejná kanalizácia je vedená na severnej strane od pozemku, 

v cestnej komunikácie, č. p. 1903. Predpokladá sa napojenie na túto vetvu verejnej 

kanalizácie z každého navrhovaného bytového domu samostatne. 

Verejný vodovod – Verejný vodovod je vedený na severnej strane od pozemku, v cestnej 

komunikácie, č. p. 1903, na ľavej strane komunikácie smerom do obce Turzovka. 
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Predpokladá sa napojenie na túto vetvu verejného vodovodu z každého navrhovaného 

bytového domu samostatne. 

Prípojka elektro (NN prípojka) – Rozvod elektro sa nachádza na pravej strane 

komunikácie č. p. 1903, smerom do obce Turzovka, kde sa predpokladá aj určenie bodu 

pripojenia. Dá sa predpokladať', že prípojku elektro vybuduje SSE-D. 

Vykurovanie a príprava TÚV 

Bytový dom bude zatriedenia do energetickej triedy hospodárnosti budov A0. Z toho 

 dôvodu bude vybavený obnoviteľným zdroj energie na vykurovanie a ohrev teplej vody. 

Konkrétna technológia bude predmetom riešenia v projektovej dokumentácií. 

Alternatívnym riešením je napr. tepelné čerpadlo , rekuperácia, solárne kolektory, 

fotovoltarika a iné. 

11. Sadové úpravy 

Cieľom riešenia sadových úprav je popri rešpektovaní daností územia predovšetkým 

brehu vodného toku nepravidelne porasteného stromami odizolovanie riešeného 

územia od ostatných pozemkov na západnej a východnej strane nízkou zeleňou, 

oddelenie spevnených plôch pre motorové vozidlá od navrhovaných bytových domov 

nízkou a vyššou zeleňou. 

Pozdĺž vodného toku sa navrhuje doplnenie drevín pôvodnými druhmi drevín. 

Na západnej a východnej strane pozemku sa navrhuje výsadba nízkej zelene, ktorej 

úlohou bude oddelenie riešeného pozemku od susedných parciel, na ktorých sú 

vystavané rodinné domy. 

Spevnené plochy pre motorové vozidlá budú od chodníka oddelené nízkou zeleňou a v 

priestore medzi navrhovanými bytovými domami aj vysokou zeleňou. 

Medzi navrhovanými bytovými domami a vodným tokom bude vysadená izolovaná a 

nízka a vysoká zeleň, ktorá nebude v dlhodobej časovej perspektíve zhoršovať' svetelno-

technické podmienky v dotknutých bytoch a zhoršovať' výhľadové hodnoty lokality. 

 

12. Ostatné plochy  a územia – kontajnerové stojisko 

V areály objektu – na riešenom území budú zriadené odstavné plochy pre kontajnery 

s prístupom z miestnej komunikácie a z navrhovanej komunikácie riešeného pozemku. 


