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A.1 Identifikačné údaje
Stavba :

Prevádzková budova ASSR Plaveč - rekonštrukcia strechy
/ Súp. č. 1, p.č. C-KN 763/1, k.ú Plaveč, okres Stará Ľubovňa

Objednávateľ :

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Joliota Curie 737/41
058 01 Poprad

Spracovateľ:

Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074 AA
Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
Tel. : 0903 603 796, E-mail : peter.steiniger@stonline.sk,
www.sosarchitekti.sk

Autorský kolektív :
● architektúra :

Ing. arch. Zuzana Chomjaková
Ing. arch. Peter Steiniger

● statické posúdenie : Ing. Matúš Rosina
Stupeň PD :

Dokumentácia udržiavacích prác / podklad pre realizáciu

Termín spracovania:

08/2017

A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu
Predmetom dokumentácie sú „udržiavacie práce“ na existujúcej prevádzkovej budove, ktorá
sa nachádza v jestvujúcom areáli (pôvodne výrobný areál) na okraji obce Plaveč, okr. Stará Ľubovňa.
Jedná sa o výmenu existujúcej strešnej krytiny a súvisiacich klampiarskych výrobkov, bez
zásahu do nosných konštrukcií a tvaroslovia budovy.

A.3 Prehľad východiskových podkladov
● jednanie s investorom a stavebným úradom
● geodetické zameranie areálu
● zameranie priestorov, fotodokumentácia z obhliadky zhotovená spracovateľom

A.4 Členenie na stavebné objekty
SO 01 Prevádzková budova – rekonštrukcia strechy

A.5 Lehota výstavby, etapizácia
■ predpokladaný termín začatia udržiavacích prác : 2017
■ spôsob realizácie : dodávateľsky
■ stavba bude realizovaná v jednej etape. Predpokladaná lehota na realizáciu výmeny je 2 mesiace.
Odhadované termíny sú orientačné, reálny termín sa určí podľa možností konkrétneho dodávateľa
a požiadaviek investora
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A.6 Architektonické, stavebné a dispozično-prevádzkové riešenie
A.6.1. Všeobecný popis objektu
Dispozično-prevádzkové riešenie
Jedná sa o samostatný jednopodlažný objekt obdĺžnikového tvaru s plytkou sedlovou
strechou. Dispozično-prevádzkové riešenie sa nemení.
Stavebné konštrukcie
Zvislú nosnú konštrukciu objektu tvoria kamenné obvodové steny hr. cca 500 – 600 mm,
čiastočne zateplené z interiéru aj exteriéru. Steny sú ukončené železobetónovým vencom, na ktorom
je postavená nosná konštrukcia strechy – drevené doskové zbíjané (klincované) nosníky á 900mm.
Podhľad tvorí plastový fasádny obklad na pero a drážku kotvený do spodnej pásnice strešného
nosníka, na podhľadovej konštrukcii je voľne uložená tepelná izolácia zo sklenenej vaty.
Na drevených strešných nosníkoch sa nachádza celoplošné debnenie z dosák, ktoré tvorí
zavetrenie konštrukcie a zároveň podklad pre strešnú krytinu. Strešná krytina je z južnej strany
plechová (falcovaný plech), z druhej strany (západná strana) sú na debnení uložené AZC eternitové
dielce. Klampiarsky systém (odvodnenie strechy) je riešený z plechu so zvodmi zo strany areálu,
z vonkajšej strany je aktuálne stavba bez odvodňovacieho systému.
A.6.2. Zhodnotenie stavebno-technického stavu objektu
Budova má viac ako 50 rokov a už dlhé obdobie neprešla rekonštrukciou. Krytina je v zlom
stave (časť strechy je z AZC dielcov), odvodnenie strechy nefunguje, nový investor uvažuje
o aktívnom využití budovy pre svoje potreby, a preto sa rozhodol v I. etape pre rekonštrukciu strechy (
zatiaľ len výmenu krytiny a súvisiacej klampiariny).
Jej stav je kritický až nebezpečný pre užívateľov a najbližšie okolie / opadáva omietka a sokel,
strešná krytina sa rozpadá a hrozí poškodenie nosnej konštrukcie strechy a pod. /.
A.6.3. Návrh nevyhnutných udržiavacích prác
Aby bol objekt vhodný na užívanie a neohrozoval bezpečnosť, je potrebné vykonať
nevyhnutné udržiavace práce častí a konštrukcií v nasledovnom rozsahu :
●Strecha
/ je potrebné vymeniť strešnú krytinu vrátane oplechovania a súvisiacich klampiarskych výrobkov
(dažďové žľaby a zvody, oplechovanie susedných objektov)
/ doplniť dažďové žľaby a zvody v polohách, v ktorých sa nenachádzajú vôbec
/ AZC strešnú krytinu je potrebné zneškodniť certifikovanou firmou s povolením na likvidáciu
nebezpečného odpadu
/ v prípade odhalenia poškodenia drevenej konštrukcie krovu pri demontáži krytiny je nevyhnutné
vymeniť poškodené súčasti (k posúdeniu prizvať statika) a doplniť skladbu strechy o súčasti, ktoré
časom zvetrali (poistnú hydroizoláciu, latovanie, parozábranu).
Do technickej infraštruktúry sa nezasahuje, dažďové zvody budú napojené na pôvodné
vsakovacie objekty. Blezkozvod a prípadné prestupy cez konštrukciu budú doplnené a zrealizované
následne ako súčasť projektu celého areálu vrátane doplnenia dispozično – prevádzkového riešenia
Podrobné riešenie je obsiahnuté vo výkresovej časti v prílohe tejto PD ( skladby, výmery,
popis konštrukcie).

A.7 Starostlivosť o životné prostredie
Vzhľadom k tomu, že ide o stavebné úpravy menšieho rozsahu s bežným požiarnym
rizikom, predpokladá sa, že stavebná činnosť svojim charakterom, povahou, kvalitou navrhovaných
materiálov a celkovou snahou o ekologický prístup, nebude mať negatívny vplyv na riešené územie
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resp. okolie. Jej realizáciou sa zvýši estetická hodnota prostredia, kvalitatívna hodnota a životnosť
upravovaných plôch, zlepšia sa dopravné a psychohygienické podmienky pre všetkých užívateľov.
Vplyv stavebných prác počas realizácie stavby.
Navrhovaná realizácia bude mať iba dočasný dopad na životné prostredie, ktorý je bežný pri
akejkoľvek stavebnej činnosti a súvisí s nakladaním a odvozom odpadového materiálu počas búracích
prác, s nutnosťou zásobovania stavby stavebným materiálom. Stavba nebude zhoršovať životné
prostredie nad prípustnú mieru resp. nad povolenú mieru v zmysle platných všeobecne záväzných
noriem a nariadení, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach,
zápach, oslňovanie, zatieňovanie nad povolené hodnoty.
Snaha je aby boli počas výstavby zabezpečené :
●
ochrana ovzdušia / najmä prach, ...
●
ochrana pred hlukom / stroje, práce, ...
●
ochrana vôd a vodohospodárskych diel / stroje a strojné zariadenia, sociálne zariadenia
staveniska
●
ochrana zelene / ochrana vysokej a nízkej zelene, únosná miera nasadenia ťažkých
mechanizmov z hľadiska vplyvov prašnosti a hluku na priľahlé obytné budovy
● nakladanie s odpadmi - odpady, ktoré vzniknú pri realizácii, budú podľa možnosti druhotne využité.
Ostatné odpady budú uložené na skládkach na to určených podľa druhu a charakteru odpadu.
Odpadové hospodárstvo
Konštatujeme, že prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku budú rešpektovať
všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so vzniknutými stavebnými
suťami bude spĺňať podmienky v nich obsiahnuté :
Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby.
a, Nekontaminované (0 - ostatné) stavebné odpady.
V zmysle platnej legislatívy sú odpady vznikajúce na zriadenom stavenisku, počas
stavebných úprav objektu zatriedené podľa katalógu odpadov do skupín ::
Číslo

Názov skupiny,

Kategória

17 02 01

Drevo

0

17 04 05

Železo a oceľ

0

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Množstvo

0

b, Kontaminované ( N - nebezpečné ) stavebné odpady.
Vznik nebezpečných odpadov t.j. stavebných sutí typu A predpokladáme len z demontáže
strešnej krytiny.
17 04 06

Stav. materiály s azbestom

N

Pri demontáži strešnej krytiny vznikne aj nebezpečný odpad – azbestové dosky,
s ktorými môže narábať v zmysle zákona č.355/2007 len odborná certifikovaná firma na
manipuláciu s nebezpečným odpadom. S vybraným dodávateľom bude dohodnutý presný plán
organizácie prác.
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A.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác a ich zmluvní partneri a zamestnanci sú
povinní dodržiavať platnú legislatívu a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby.
Ochrana a bezpečnosť pri práci bude zabezpečená :
● dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na stavenisku a vo vyhradených zariadeniach
● manipuláciu so zariadeniami, montáž, opravy a údržbu týchto zariadení môžu vykonávať len osoby
s predpísanou spôsobilosťou a kvalifikáciou
● pred uvedením do prevádzky je nutné uskutočniť odborné prehliadky a skúšky zariadení
● počas celého obdobia výstavby musí byť zabezpečená ochrana staveniska pred prístupom
nepovolaných osobám a taktiež dočasnými opatreniami zabezpečený bezpečný prístup k vstupom do
objektov, nakoľko stavba bude realizovaná za prevádzky rodinného domu
● pred začatím stavby je potrebné vytýčiť podzemné rozvody inžinierskych sietí
a zabezpečiť ich ochranu resp. dočasné vyradenie z prevádzky

V Prešove 17.08.2017
Ing. arch. Steiniger
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