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1 . Charakter územia výstavby . 

1.1  Zhodnotenie staveniska . 

       Jestvujúci objekt budovy č. 778  je začlenený do územia. Budova je osadená v rovinatom  teréne, 

v obci  Korňa  v  centre  obce. Navrhovaná prístavba  bude v súlade s urbanistickými, 

environmentálnymi, architektonickými zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny 

s minimalizáciou negatívnych dopadov na životné prostredie .   

       Pre všetky staveniská, pri ich zriaďovaní  a prevádzke , platia všeobecné požiadavky ustanovené 

príslušnými právnymi  predpismi ( najmä z. č. 237/2000 Z. z. a vyhláška č.374 /1990 Zb. ) , ktoré sú 

povinní všetci  účastníci výstavby rešpektovať. Ako stavenisko budú použité priľahlé trávnaté 

a spevnené  plochy , približne asi 2 m po obvode stavebného objektu  . Stavenisko bude zabezpečené 

pred vstupom cudzím osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, alebo zdravia. Na stavenisku 

bude umožnené bezpečné skladovanie stavebných materiálov a umiestnenie zariadenie 

staveniska. Bude zabezpečený aj  bezpečný pohyb pracovníkov. Stavenisko pritom musí mať potrebné 

vybavenie  na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich tieto práce a musí byť 

zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená  ochrana zdravia na stavenisku a jeho okolí, ako 

aj ochrana životného prostredia , vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu . Zeleň v dosahu 

účinkov  staveniska  sa musí  po ukončení ich užívania  dať do pôvodného stavu .  

 

1.2 Údaje o prieskumoch  

Pred začatím projektových prác bol realizovaný stavebný prieskum projektantom v možnom reálnom 

objeme počas užívania stavby. Bol analyzovaný existujúci stav budovy a následne zameraný a 

vykreslený existujúci stav konštrukcií v rámci požadovanej potreby pre účely zámeru investora a potreby 

tohto projektu . 

 

1.3  Prehľad mapových a geodetických podkladov  

Ako mapový podklad  bola použitá kópia z katastrálnej mapy, resp. mapové podklady od investora .  

 

1.4  Príprava územia na výstavbu  

Územie, po obvode stavebného objektu v šírke najviac dva metre musí byť označené a primerane 

zabezpečené  pred vstupom cudzích osôb  tak,  aby neprišlo k ohrozeniu zdravia  a života osôb. 

Rovnako všetci zamestnanci obecného úradu musia byť poučení, aby počas pracovnej doby  i mimo nej 

nevstupovali  na stavenisko  a do jeho  vyznačených priestorov .  

 

2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO- TECHNICKÉ    RIEŠENIE 

STAVBY 

 

2.1 Urbanistické, architektonické riešenie, stavebno – technické riešenie    

     Budova  objektu služieb a garáží   v Korni  s.č.  778    sa nachádza v zásade  v centre obce Korňa  . 

Budova je  užívaná od 80-tych rokov minulého  storočia. . Objekt je dvojpodlažný – prízemie + 

podkrovie. 

   Objekt je využívaný pre pre potreby služieb Obecného úradu a garážovania techniky. 

    Z východnej strany je voľná plocha , ktorá umožní prístavbu garáží pre požiarnu techniku. Navrhuje 

sa prístavba vpísaná  do obdĺžnika 13,60x 12,30m, zastrešená sedlovou strechou nesymetrickou, ktorá 
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umožní garážovanie 2 plnohodnotných hasičských automobilov, resp. i dvoch menších vozíkov  - viď 

pôdorys prízemia. 

 

Objekt z hľadiska stavebných konštrukcií je  jednoduchá prízemná halová stavba , navrhovaná 

klasickou technológiou, zastrešená  sedlovou nesymetrickou strechou, tvorenou dreveným krovom 

s podporou oceľovej konštrukcie, krytina plechová. 

 

 

Základné stavebno – konštrukčné riešenie  

Zakladanie – základové pásy, resp. rozšírenia – pätky v mieste  železobetónových stĺpov. 

Zvislé konštrukcie – murované steny + vložené železobetónové stĺpy monolitické+ zateplenie 

Strop – podhľad – drevený rošt s tepelnou izoláciou 

Zastrešenie – sedlová strecha tvorená krovom, s podpornou oceľovou konštrukciou, krytina plechová 

Podlaha – železobetónová doska v spáde 

Povrchové úpravy – omietky, resp. zateplovací systém 

Výplne otvorov – okná plastové, resp. štandartné vráta, jedny so vstupnými dverami integrovanými 

 

 

Technické parametre stavby - prístavby :  

Zastavaná plocha                156,70m2  

Podlahová plocha budovy   135,96m2  

Obostavaný priestor    936,15 m3  

 

2.2  Technológia hlavnej výroby  

Predmetná stavba nemá výrobný charakter.  

 

2.3  Požiadavky na dopravu 

Budova  č.s.778  je  pripojená na miestny dopravný systém - na miestnu komunikáciu  a nie sú vyvolané  

požiadavky na zmenu dopravy .  

 

2.4  Úpravy plôch a priestranstiev  

Vzhľadom k tomu, že stavba  sa uskutočňuje v stiesnených podmienkach zastavanej časti  areálu  je 

nutný jeho dočasný záber. Pred skončením dočasného záberu  sa jestvujúce trávnaté plochy a zeleň 

uvedú do pôvodného stavu .   

 

2.5  Starostlivosť o životné prostredie 

Vplyv stavby ako takej nebude mať negatívny dopad na životné prostredie . Pri realizácii vznikne 

stavebný odpad , ktorý  bude zneškodnený nasledovne: 

Kód 

odpadu 

Názov  Predpokladané 

množstvo 

označenie Spôsob 

zneškodnenia 

17 06 04  Izolačný materiál 0,15 t O skládka 

17 02 01 Drevo 025 t O skládka 

17 02 02  sklo 0,010 t O skládka 
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17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií  

5,00 t O skládka 

Výkopová zemina – na skládku určenou obcou 

 

      

2.6  Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, pri príprave  a vykonávaní 

stavebných, montážnych  a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich sú ustanovené  v zmysle 

platných predpisov,  najmä vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/90Zb. prácach .Vyhláška sa  vzťahuje na  

dodávateľa stavebných prác  a ich pracovníkov.  Dodávateľ je povinný   vyškoliť  z predpisov  na 

zaistenie bezpečnosti práce. Pracovníci sú povinní dodržiavať  technologické alebo pracovné postupy. 

Vyhláška ustanovuje  základné povinnosti  pri odovzdávaní staveniska  a príprave stavieb . Stavenisko 

sa musí vymedziť a zabezpečiť . Bude na priľahlých trávnatých, alebo spevnených plochách  a to po 

obvode celej školy v šírke dvoch metrov . Materiál , náradie sa musí uložiť  príp. skladovať vo výškach  

tak ,  aby po celý čas  uloženia boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu  alebo zhodeniu  vetrom  počas 

práce i po jej ukončení. Hmotnosť materiálu, zariadenia, pomôcok, náradia, vrátane  počtu osôb  

nesmie presahovať  normou určené náhodné zaťaženie  konštrukcie. Priestory , nad ktorými sa pracuje, 

musia byť zabezpečené, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb. Pri  prácach  na streche  

sa musia pracovníci chrániť  proti pádu so  strešných plášťov na voľných okrajoch. Zákon č.90/1998 Z. 

z. o technických požiadavkách  na výrobky  ustanovuje  systém vyhlásenia  výrobcu o zhode  

stavebných materiálov . 

 

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Pri  návrhu zmien – prístavby -   do konštrukcií tejto existujúcej budovy sa neuvažuje so zásahom do 

existujúceho požiarneho systému a koncepcie – existujúca požiarna ochrana budovy ostáva 

nezmenená.  Prístavba – viď samostatná časť PD – požiarna ochrana.   

 

2.8  Zariadenia civilnej obrany 

Neuvažuje sa . 

 

2.9   Protikorózna ochrana  

Všetky OK  sa  opatria novým náterom. 

   

2.10  Zabezpečenie televízneho príjmu  

Nie je predmetom PD.   

 

3. Zemné práce 

Bežnou technikou , dočistenie ručne. 

 

4. Podzemná voda 

Nie je predmetom PD .   

 

5. Kanalizácia 

Objekt je napojený na  kanalizáciu. 
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6. Zásobovanie vodou 

Bez  zmeny, objekt je napojený na vodovodnú sieť .  

 

7. Teplo a palivo 

Palivová základňa objektu ostáva nezmenená , objekt  - prístavba sa pripojí na vykurovací systém 

objektu – garáže sa budú vykurovať – temperovať – viď samostatná časť PD.   

     

8. Elektrická energia 

Jestvujúce prípojka elektrickej energie je kapacitne postačujúca  a ostáva bez zmeny, preloží sa 

rozvádzač v štíte budovy a zrealizuje sa komplet  nová elektroinštalácia  v prístavbe .  

 

9. Ostatné energie  

Nie sú predmetom PD. 

 

10. Vonkajšie osvetlenie  a bleskozvod 

Vonkajšie osvetlenie – bez zmien, bleskozvod sa doplní nad navrhovanou strechou nový a pripojí sa na 

existujúci bleskozvod hlavnej strechy. 

 

11 . Celkové náklady stavby  

Podľa priloženého rozpočtu nákladov stavby. 
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