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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
 
Názov stavby:  Stavebné úpravy a výmena okien Špeciálna 

základná škola,  Fándlyho 751, 926 01 Sereď 

 

Rozsah prác:    Stavebné úpravy 

 

Miesto stavby:  Fándlyho č. 751, 926 01 Sereď 

parcela č. 3533/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, k.ú. Sereď 

 

Investor:                                      Mest Sereď, Námestie republiky 1176/10,  Sereď 

 

Hlavný projektant:    Ing. Peter Hurta, 

     autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie 

     pozemných stavieb 5203*I1 

 

Zodpovední projektanti :  

ARS      Ing. Peter Hurta, 

     autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie 

     pozemných stavieb 5203*I1, 

 

Statika        Ing. Branislav Irsák,  

autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb 

  5889*I3 

     

Požiarna ochrana JUDr. Mgr. Róbert Károlyi,  

špecialista požiarnej ochrany r.č. 115/2015 
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Zoznam použitých podkladov:  

Pôvodná výkresová dokumentácia objektu, mapové podklady, list vlastníctva, 

katastrálna mapa, obhliadka objektu a prerokovanie  navrhnutého riešenie s 

užívateľmi. 

 

  

2. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

 

2.1  Popis objektu  

     Objekt slúži ako školská budova – Špeciálna základná škola. Budova bola daná 

do užívania pred rokom 1991 kedy bola plánovaná už jej rekonštrukcia. Stavba je 

rozdelená na bloky A1, A2 a B. Pozemok je rovinatého charakteru.  Vstup do objektu 

je orientovaný zo severovýchodnej strany v  bloku A2. Vedľajšie vstupy sú z 

vnútrobloku a to do blok B a nepoužívaný vstup bloku A1. 

Celý objekt je nepodpivničený, jednopodlažný. Zastrešený plochou strechou. 

  

V blokoch A1 a A2 sú umiestnené prevažne učebne, dielne  a sociálne zariadenia 

žiakov pre výučbu. V bloku B je vyčlenená časť na kancelárie , kabinety a zázemie 

pre zamestnancov. 

Konštrukcie budovy sú riešené na tú dobu tradičnými technológiami. Základy sú 

pásové z prostého betónu,  nadzemné murivo je z plných pálených tehál s vápennou 

maltou. Stropy sú zo železobetónových prefabrikátov po obvode zviazaných 

železobetónovými vencami.  

 

Technický stav  častí budovy  

 

     Omietky na  murive sa  v juhozápadnej časti objektu vo zvýšenej miere 

rozpadávajú, tak ako aj povrchové časti malty v ložných škárach medzi tehlami.  

Drevené okná sú v nevyhovujúcom stave, degradovalo oplechovanie. 

 

 

 

2.2 Začlenenie objektu do územia  
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Objekt sa nachádza v obytnej zóne obce, v okolí sú bytové budovy a budovy 

občianskej vybavenosti. Výstavbu možno vykonať bez obmedzenia prevádzky 

ostatných budov v okolí, súvisiace investície nie sú potrebné. Pred začatím prác na 

výstavbe lešenia, lávok a samotných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ochranu a 

bezpečnosť návštevníkov budovy a okoloidúcich, oddelením komunikácií od lešenia 

a prekrytím vchodov do budovy. 

 

 

3. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 

3.1 Rozsah stavebných úprav 

 

     Stavebné úpravy sú zamerané na sanáciu existujúcich porúch a nedostatkov.  

 

     Rozsah stavebných prác sa obmedzil na stavebné činnosti spojené s odstránením   

a opravou fasád blokov A1 a A2 v priestoroch terás. Navĺhanie spodnej časti bude 

dočasne riešené opravou odkvapových chodníkov zatretím škár, vyčistením a 

opravou  odkvapového systému a  úpravou okolitého terénu, aby odvádzal dažďovú 

vody smerom od budovy. 

    V rámci stavebných úprav bude realizované vybúranie starých exteriérových okien 

a dverí a ich  nahradenie   novými  prvkami. Úprava si vyžiada zväčšenie otvorov v 

časti bloku B a vybudovanie muriva pre parapety v blokoch A1 a A2.  

 

    Stavebnými prácami sa dosiahne odstránenie existujúcich porúch, nedostatkov, 

zabráni sa ďalšiemu znehodnocovaniu konštrukcie, zlepšia sa podmienky prevádzky 

budovy a v neposlednej miere sa vylepšia tepelnotechnické vlastnosti objektu. 

   V rámci navrhovaných stavebných úprav je možné použiť len také materiály, 

stavebné prvky a stavebné konštrukcie, ktoré spĺňajú požiadavky slovenských STN 

noriem, príslušných právnych predpisov a nariadením (napr. vyhláška 162/2013). 

Túto skutočnosť treba preukázať príslušným osvedčením, certifikátom, vyhlásením, 

či iným dokladom.   
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3.2 Výpis búracích prác 

 

1 – odstránenie všetkých pôvodných plechových a vnútorných parapetov okien  

2 – odstránenie starých okien a dverí. Odstránia sa aj okenné mreže. 

3 – odstránenie degradovaných omietok  

4 – vybúranie otvorov pre osadenie väčších výplní otvorových 

 

Okrem toho sa odstránia z fasád omietky, nátery a iné poškodené časti v rozsahu 

10%.  

  

 3.3  Výpis stavebných úprav 

 

1 – vymurovanie muriva pre parapet z pórobetónových tvárnic v blokoch A1 a A2 

2 - vyčistenie škár v murive do hĺbky 50 mm, vysušenie muriva , vyčistenie muriva 

oceľovou kefou, škáry vyplniť sanačnou omietkou, prednástrek hr. 5 mm , zhotovenie 

sanačnej omietky 200 min. hr. 20 mm, finálna omietka 

3 – Osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom, jednokrídlové a 

dvojkrídlové, otváravé a  pevne zasklené 

4  – Osadenie dvojkrídlových hliníkových dverí s  izolačným trojsklom  so zárubňou  v 

bloku A1, A2 a B. 

5 – osadenie nových plastových dvojkrídlových dverí v interiéri so zárubňou v bloku 

B. 

6 – zhotovenie vonkajšieho oplechovania  hliníkový plech  hrúbka 1 mm, čierna biela 

7 – zhotovenie vnútorného poplastovaného parapetu , biela biela. Všetky parapety 

budú obsahovať koncovky.  

8 - v miestach zhotovenia stavebných úprav sa vyspravia omietky a realizuje nová 

maľba. 

9 – vyspravenie schodov a odkvapových chodníkov v okolí objektu minimálne 

zatretím škár . 

Všetky rozmery konštrukcií treba overi ť na stavbe!  
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Okrem toho sa vykoná sanácia poškodených častí obvodového plášťu v rozsahu 

podľa potreby (10%). 

 

 

4. POŽIARNE OPATRENIA 

 

Protipožiarne zabezpečenie objektu rieši samostatný projekt požiarnej ochrany.  

 

5. RIEŠENIE ZNEŠKODŇOVANIA ODPADOV 

 

Odpady vzniknuté počas výstavby 

Bilancia odpadov vzniknutých realizáciou stavby so zaradením podľa katalógu odpadov č. 

365/2015 

Číslo skupiny Názov skupiny     
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií      

Číslo podskupiny Názov podskupiny     
17 01 Betón, tehly, dlaždice, obklada čky a keramika      

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 01 01 Betón O 0,2 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 0,5 

Číslo podskupiny Názov podskupiny     
17 02 Drevo, sklo, plasty      

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 02 01 Drevo O 2,0 
17 02 02 Sklo O 0,8 
17 02 03 Plasty O 0,2 

Číslo podskupiny Názov podskupiny     
17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)      

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 04 02 Hliník O 0,8 
17 04 05  Železo a oceľ O 0,5 

 

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe bude zhotoviteľ stavby nakladať v zmysle 

platnej legislatívy o odpadoch. V zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z.z. o odpadoch bude 

tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na 
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zhodnotenie inému. Na prípadné zneškodnenie iných odpadov využije skládku 

odpadov. Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.  

Počas realizácie zhotoviteľ a jeho dodávatelia budú v plnom rozsahu rešpektovať: 

- vyhlášku č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 

odpadoch, 

- zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 478/2002 Z.z. O ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 

401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov (zákon o ovzduší), 

- zákon č. 14/1977 Zb. O ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku 

a vibrácií, 

- zákon č. 17/1992 Zb. O ochrane životného prostredia, 

- zákon č. 31/1995 Zb., ktorým sa vyhlasuje úplne znenie zákona č. 134/1992 

Zb., 

- zákon č. 287/1994 Zb. O ochrane prírody a krajiny, 

- zákon č. 96/1992 Zb. O starostlivosti o zdravie ľudí. 

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky 

vyplývajúce z cestného zákona, v úplnom znení pod. č. 193/1997 Z.z. (Zabezpečenie 

čistoty verejných priestranstiev). Pri činnostiach, pri ktorých bude vznikať prach sa 

použijú technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Ďalej sa 

zabezpečí aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali 

kvalitu podzemných vôd a vôd vodných zdrojov a v plnom rozsahu rešpektovali 

podmienky obsiahnuté vo vyhláške č. 23/1977 Zb. O ochrane povrchových 

a podzemných vôd. Pri dodržaní uvedených podmienok budú pri výstavbe dodržané 

všetky limity dané platnou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia. 

 

 

 

 

V Seredi, marec 2018     Ing. Peter Hurta 
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