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1. Úvod

Projekt rieši rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná
Potôň na pozemkoch s p. č. 221/45, 46, 49, 67, k. ú. Benkova Potôň.
Kultúrny dom členitého pôdorysného tvaru má celkové vonkajšie pôdorysné
rozmery cca. 47,70x35,20m. Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený.
Upravený terén pri obvode pôdorysu 1.NP má kótu -0,820 až -1,200, horná hrana
atiky je v maximálnej výške +11,100. Kultúrny dom spĺňa funkciu kultúrneho domu,
obecného úradu, pošty a kina.
Rekonštrukcia objektu je rozdelená na nasledovné etapy:
SO-01 Rekonštrukcia strechy
SO-02 Zateplenie obvodových stien a výmena okien
Táto časť projektu sa zaoberá s rekonštrukciou strechy v stupni projektu na
stavebné povolenie. Podrobnejšie riešenie v ďalšej fáze projektovej dokumentácie
„Realizačný projekt“.

2. Popis pôvodnej strešnej konštrukcie

Strešná

konštrukcia

je

riešená

ako

jednoplášťová

plochá

strecha

s minimálnym sklonom na väčšine pôdorysu. Nad kinosálou strecha je riešená ako
jednoplášťová strecha pultového tvaru so sklonom strešnej roviny 11 stupňov.
Strechy sú olemované atikou. Odvodnenie je riešené do odkvapového systému.
Pri obhliadke strechy boli zistené nasledovné poruchy strešného plášťa:
– lokálne zatekania strechy
– chýbajúce vetracie hlavice
– násobné opravy a miestne kaluže
– miestne poškodenia strechy
– zatlačené podpery antén do hydroizolácie strechy
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3. Popis rekonštrukcie strešnej konštrukcie

Na základe zistených porúch je možné skonštatovať, že strecha kultúrneho
domu je v havarijnom stave. Pre obnovenie funkčnosti strechy je nutná jej globálna
rekonštrukcia.
Na základe tepelnotechnického výpočtu bolo navrhnuté zateplenie strechy
s hrúbkou tepelnej izolácie 120mm. Hydroizoláciu tvorí mechanicky kotvená
hydroizolačná strešná fólia. Rekonštrukciou súvisí aj zateplenie bočných stien
kinosály, výmena oplechovaní, odkvapového systému a bleskozvodu.
Pred realizáciou strechy je potrebné vykonať sondu na streche pre zistenie
skutočnej skladby strechy a zrealizovať výťažnú skúšku pre určenie nosnej vrstvy, do
ktorej je možné kotviť zateplenie strechy a povlakovú hydroizoláciu. Povlaková
krytina musí byť zaistená proti strhnutiu vetrom mechanickým kotvením.
V prípade ak budú zistené rozdiely oproti predpokladanému stavu je potrebné
riešenie prekonzultovať s projektantom.
Montážny postup a rozpis vykonaných prác je podrobne popísaný na
výkresoch.

4. Vplyv stavby na životné prostredie

Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu nemá negatívny vplyv na životné
prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, podzemných vôd, pôdy a ohrozenia
živočíchov. V navrhovanom objekte nebudú uskladňované nebezpečné látky
a nebude s nimi ani manipulované.

Odpady počas rekonštrukcie

Podľa predpisov pred realizáciou je potrebné zabezpečiť vhodné zberné
nádoby pre zhromažďovanie odpadkov a je potrebné zabezpečiť ich pravidelný
odvoz na regionálnu prevádzkovanú skládku. Pri kolaudácii prevzatia odpadov budú
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dokumentovo predložené. Podľa zákona č.223/2001 Zb. z. o odpadoch, odber
a likvidáciu odpadov môže vykonávať iba odborná firma s oprávnením na túto
činnosť.

Zatrieďovanie odpadov

Zatrieďovanie odpadov vznikajúce počas výstavby objektu podľa Katalógu
odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z. z.:

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy

z kontaminovaných miest)
17 01

Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01

betón – O

17 01 02

tehly – O

17 01 03

obkladačky, dlaždice a keramika – O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky – O

17 02

Drevo, sklo a plasty

17 02 01

drevo – O

17 02 02

sklo – O

17 02 03

plasty – O

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 – O

17 04 05

železo a oceľ – O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603 – O

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,
170902, 170903 – O
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5. Vplyv stavby na životné prostredie

Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri
vykonávaní prác, dodržiavať technologický a pracovný postup, ktorý určuje
nadväznosť a súbeh jednotlivých prác, použitia strojov, zariadení a špeciálnych
pracovných prostriedkov, spôsob dopravy materiálu, technické a organizačné
opatrenie

k zaisteniu

bezpečnosti

pracovníkov

a pracoviska,

zabezpečenie

staveniska.
Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na zaistenie
bezpečnosti. Pri vlastnej realizácii navrhovanej stavby musia byť rešpektované
podmienky vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/90 Zb.z. Pravidlá bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci sú stanovené Zákonníkom práce, zákonom NR SR č.124/2006 Z.z.
a vyhláškou č.59/82 SÚBP, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie
bezpečnosti práce a technických zariadení a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi na zaistenie BOZP.
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Pohľad na strechu kultúrneho domu

Pohľad na strechu kultúrneho domu
6

Pohľad na strechu kinosály

Pohľad na strechu kinosály

7

Chýbajúce vetracie hlavice, kaluže

Násobné opravy strechy, lokálne zatekania
8

Poškodená hydroizolácia strechy

Poškodená hydroizolácia strechy
9

Zatlačené podpery antén do hydroizolácie strechy

Zatlačené podpery antén do hydroizolácie strechy
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