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ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU:
Dvojpodlažná administratívna budova B obdĺžnikového pôdorysu je súčasťou areálu SPP
a.s. vo Zvolene. Orientácia pozdĺžnej osi budovy je severozápad – juhovýchod. Nosný
systém budovy je pozdĺžny stenový, ktorý spolu s vnútornými priečkami tvorí konštrukčný
a dispozičný trojtrakt s vnútornou prístupovou chodbou a miestnosťami usporiadanými
v zmysle pozdĺžnej osi po jej oboch stranách. Vertikálna komunikácia je zabezpečená
dvojicou žb dvojramenných schodísk. Budova v minulosti prešla min dvomi prestavbami.
V rámci poslednej prestavby na prelome tisícročí bola budova zastrešená ľahkou strechou
evokujúcou tvar manzardových striech. Na úrovni pôvodnej plochej strechy so spádom od
stredovej osi ku pozdĺžnym stranám budovy bola položená dvojvrstvová tepelná izolácia.
Obvodové steny boli nadmurované rovnako ako vnútorná dvojica pozdĺžne usporiadaných
stien. Na nadmurované steny boli v pozdĺžnom smere kotvené oceľové profily „I“ a na ne
v priečnom smere drevené priehradové väzníky. Pomocou sústavy dosiek bol na
pozdĺžnych stranách strechy urobený kazetový presah v ktorom je situovaný zaatikový žľab
z oceľového pozinkovaného plechu. Na drevené debnenie bol kotvený základný
bitumenový pás a naň následne bitumenový šindel. Jednotlivé úseky zaatikového
dažďového žľabu boli spájané spájkovaním. Tieto spoje časom zdegradovali, čo malo za
následok zatekanie podhľadu kaziet presahu strechy.
Úlohou projektu je návrh riešenia na odstránenie zatekania z dôvodu netesností
zaatikového dažďového žľabu.
Projekt nerieši prípojky ani rozvody inžinierskych sietí.
Podkladom pre vypracovanie projektu bola osobná obhliadka miesta výstavby, zameranie
skutkového stavu a požiadavky investora.
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VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU:
Z hľadiska prípravy územia na výstavbu bude potrebné vyčleniť a uvoľniť voľné plochy
v okolí stavby za účelom zriadenia staveniska a dočasných skladovacích plôch. Pri
výstavbe dôjde k dočasnému záberu plôch po obvode fasád objektu, ktoré sú vo vlastníctve
investora.
Nebude potrebný výrub drevín.
PREHLAD UŽÍVATELOV :
Objekt bude v užívaní investora.
DOBA VÝSTAVBY :
Zahájenie stavby - leto 2021, ukončenie stavby – jeseň 2021.
Vzhľadom na účel stavby a malú zložitosť výstavby nebude potrebná skúšobná prevádzka.
Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.
CELKOVÉ STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
Stavebné a rekonštrukčné práce bude možné robiť z lešenia alebo zo zdvíhacej
hydraulickej plošiny.
Odstránený bude pôvodný podhľad kazetového presahu strechy š. 600mm na pozdĺžnych
fasádach objektu a presahu š 300mm na priečnych fasádach objektu. Celkom 52m 2.
Pôvodný podhľad tvoria drevené dosky podbitia, dosky fasádneho polystyrénu
s aplikovanou povrchovou úpravou.
Povrch žľabu bude vyčistený a odmastený. Zóna šírky 500mm od okraja bitumenového
šindla smerom ku hrebeňu strechy bude vyčistená a zbavená machu.
Na plochu zóny vyznačenej v projekte bude nanesený prípravný náter SIKALASTICMETAL PRIMER a následne viacvrstvový izolačný systém pozostávajúci z troch náterov
izoláciou SIKALASTIC 614 a dvoch výstužných vrstiev rohožou SIKA REEMAT PREMIUM.
Farba izolačného systému bude červená!
Po vyzretí izolačného systému bude do zaatikového žľabu nainštalovaný systém na
rozmrazovanie ľadu DEVI.
Po obvode objektu bude urobený nový podhľad presahu strechy - 52m2. Farba silikónovej
omietky bude prispôsobená farbe pôvodnej omietky fasády objektu.
Pôvodná fasáda SO 01 bude vyčistená v šírke od podhľadu presahu strechy po
parapet okien na 2.NP (cca50m2).
POŽIADAVKY NA DOPRAVU
Areálový systém asfaltových komunikácií je napojený na štátnu cestnú sieť. Statická
doprava je vyriešená na spevnených areálových plochách a priľahlom parkovisku.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRI PRÁCI.
Rozsah staveniska a záber územia staveniskom musí byť dohodnutý presne v zmluve o
dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. Stavenisko musí byť
vyznačené a zabezpečené proti vstupu neoprávnených osôb. Vzhľadom na charakter
objektu, na ktorom budú vykonávané stavebné práce je nevyhnutné pred začatím prác
ustanoviť harmonogram prác s prihliadnutím na prevádzkové nároky investora.
Vstup zamestnancov dodávateľa stavebných prác a motorových vozidiel na stavenisko
bude prístupovou areálovou komunikáciou. Dodávateľ stavebných prác musí zabezpečiť
najneskôr pred odovzdaním staveniska vypracovanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci“ v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.
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Podľa NV SR č.396/2006 Z.z. vyplýva povinnosť poveriť jedného koordinátora
dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa §5 a jedného
koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa §6 pre každé
stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako
jedna fyzická osoba , ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
Identifikácia prác s osobitným nebezpečenstvom :
V zmysle prílohy č.2 k nariadeniu vlády č. 396/2006 budú na stavbe vykonávané niektoré
práce s osobitným nebezpečenstvom a to :
- práce na lešení a rebríkoch - ako práce, pri ktorých je nebezpečenstvo pádu z výšky
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na
zaistenie BOZP, najmä ustanovení:
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
stavenisko,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých stavebných činností,
bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných
bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR
vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej
stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach.
a „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, poverí jedného
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko, ktorý bude koordinovať vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006
Z.z.) so zhotoviteľom ešte pred zriadením staveniska.
Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri
zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a
podzhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu.
Zvláštna pozornosť musí byť venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu
úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácia stavby bez výskytu
evidovaného pracovného úrazu.
Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp.
majú vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami
predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34 3109
resp. zodpovedá za jej platnosť.
Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie
nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o
posúdení rizika pri všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych
opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP.
Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle vyhlášky č.
147/2013 Z.z. zamestnancom s expozíciou nebezpečným faktorom v pracovnom prostredí.
Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov, ako aj
verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov
bez vylúčenia verejnosti počas realizácie rekonštrukcie.
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Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom
zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb verejnosti s vyznačením
bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami.
Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia
Vyhlášky MŽPSR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a
prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej
spracovateľom.
Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky,
vykonať východiskovú revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s osvedčením a
zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3
zákona 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky a merania
vyplývajúce z príslušných predpisov.
Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 .
Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí
prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie.
Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa
riadne označené ,slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas výstavby. To
isté bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp v obvode stavby. Hranice staveniska
musia byť viditeľne označené.
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví.
Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.
Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o
ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku.
Bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke
Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť:
NVSR č. 396/2006 Z.z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a
podkladu) zabezpečuje (-jú) koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného
nariadenia vlády.)
SR č. 453/2000 Z.z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.).
Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v
budúcej prevádzke zabezpečí zhotoviteľ.
Stabilita a pevnosť
Lešenia a rebríky musia byť vhodne ukotvené o existujúce nosné konštrukcie alebo
zabezpečené proti prevrhnutiu aj o terén. Všetky podlážky pomocných konštrukcií a lešení
musia byť kotvené. Plochy a miesta, ktoré nie sú zabezpečené musia byť označené
tabuľkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo, prípadne zákazom vstupu až do doby ich
zabezpečenia. Práce na výstavbe lešenia a takýchto pomocných plôch musí vykonať
odborne spôsobilá osoba. Pojazdné lešenia musia byť zabezpečené proti neželanému
pohybu.
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Energetické rozvody:
Energia je na stavbu privedená, stavebné mechanizmy a osvetlenie stavby bude napájané
z tohto rozvodu, pričom musí byť zrealizované spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnosťou
prevádzky zariadení, ktoré budú používané. Ak budú káble vedené na stavenisku naprieč
komunikáciami, musia byť vhodne kryté a zabezpečené proti prerušeniu.
Únikové cesty a východy:
Na stavenisku je nevyhnutné udržiavať poriadok a taký spôsob uskladňovania materiálu,
aby v prípade potreby úniku netvoril stavebný materiál, prípadne odpad nevhodnú prekážku
v smere úniku.
Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru:
Požiar na stavenisku je nevyhnutné hlásiť požiarnej hliadke investora, o ktorej musia byť
zamestnanci zhotoviteľa informovaní. Vzhľadom na veľkosť stavby a projektovanú požiarnu
ochranu budú za účelom zdolania požiaru umiestnené na stavbe 4 ks hasiacich prístrojov,
ktoré musia byť umiestnené v existujúcich priestoroch stavby a v priestoroch zhotoviteľa –
stavbyvedúceho. Hasiace prístroje musia byť zreteľne označené piktogramom a funkčné v
zmysle osobitných predpisov.
Osobitné nebezpečenstvá
Na navrhovanej stavbe nebudú zamestnanci vystavovaní nadmernému hluku, plynom,
výparom. V prípade prašného prostredia je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ochranné
pracovné prostriedky (rúška, masky a pod.), najmä počas búracích prác. Vzhľadom na
technológiu náterovej izolácie budú pracovníci vybavení príslušnými ochrannými
prostriedkami !
Teplota:
Neuvažuje sa so zabezpečením stavebného vykurovania.
Osvetlenie:
Práce budú robené za denného svetla v exterieri.
Pohyb na pracovisku:
Organizácia prác, uskladnenie materiálu a manipulácia s ním musí byť organizovaná tak,
aby umožnila plynulú komunikáciu a zamedzila aj prípadnému vzniku škôd na majetku a
zdraví osôb.
Dopravná technika, stavebné stroje, strojné a elektrické zariadenia musia byť označené
názvom či logom zhotoviteľa (podzhotoviteľa).
Každý mechanizmus pred zaradením na stavbu musí mať zdokladovanú technickú
sprievodnú dokumentáciu (platné STK, vykonané revízie, prehliadky, skúšky, a pod.) a
uloženú u stavbyvedúceho.
Prvá pomoc:
Na stavenisku musí byť vždy prítomná aspoň jedna osoba určená zamestnávateľom, ktorá
je schopná a spôsobilá poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť privolanie odbornej lekárskej
pomoci v prípade, že si to situácia vyžiada. Vzhľadom na charakter staveniska
nestanovujeme za účelom poskytnutia prvej pomoci zvláštnu miestnosť. Táto môže byť
poskytnutá pokiaľ to bude možné aj v miestnosti stavbyvedúceho, ktorá bude vybavená
lekárničkou, čo musí byť zreteľne označené. Adresa a telefónne číslo záchrannej služby
musí byť vyznačená pri lekárničke, resp. v miestnosti poskytnutia prvej pomoci.
Rôzne požiadavky:
Zamestnávateľ (zhotoviteľ stavby) musí pre svojich pracovníkov zabezpečiť neustále pitnú
vodu, prípadne iné vhodné nealkoholické nápoje, ktoré musia mať k dispozícii kedykoľvek.
Hygiena na stavenisku:
Pre účely stavby budú využívané WC v objekte patriacom investorovi.
Individuálne a kolektívne ochranné prostriedky:
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Každý pracovník musí mať od zamestnávateľa pridelené primerané ochranné prostriedky,
najmä vhodný odev a obuv, prostriedky na ochranu zraku, sluchu. Kolektívne ochranné
prostriedky je nevyhnutné použiť pri všetkých prácach, pri ktorých sú vyžadované.
Obsluha strojov a zariadení:
Obsluha strojov a zariadení pre zemné práce, zdvíhacích zariadení a ostatných použitých
stavebných mechanizmov musí byť odborne spôsobilá a všetci zamestnanci poučení o
správnosti ich používania a nakladania s nimi.
ZEMNÉ PRÁCE.
Nebudú sa vykonávať.
ZÁVER
Veľmi dôležité je dodržiavanie zásad bezpečnosti práce formulovaných vo vyhláške
MPSVaR č. 147/2013 Z.z. a vo vyhláške č. 59 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce
zo dňa 15.8.1982.
Stavebné práce budú zrealizované v súlade s vyhláškami a normami (STN) platnými vo
výstavbe. Počas realizácie je nutné dodržiavať predpísané technologické prestávky a
dodržať technologické dilatačné celky a škáry.
Pred výrobou stavebných výrobkov overiť reálne montážne rozmery na stavbe.
Vybrané konštrukcie sú navrhnuté ako systémové, pričom je nevyhnutné, aby ich realizácia
prebehla v súlade s technologickými predpismi výrobcu konkrétneho systému a práce boli
vykonané náležite vyškolenými pracovníkmi s príslušným certifikátom. Jedná sa o
hydroizolačný systém chemickej izolácie SIKALASTIC 614 (Sika)
Akákoľvek zmena podlieha schváleniu projektanta.
Tento projekt je spracovaný na úrovni realizačného projektu. Na tento projekt a jeho obsah
sa vzťahuje Autorský zákon.

