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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.
Táto časť projektu sa zaoberá s rekonštrukciou vnútorných priestorov, hlavne
suterénnych priestorov, zhotovenie nového zníženého podhľadu kinosály v stupni
projektu na stavebné povolenie. Podrobnejšie riešenie v ďalšej fáze projektovej
dokumentácie „Realizačný projekt“.

2. Popis pôvodného stavu
Suterénna časť je využitá ako skladovacie priestory. Tieto priestory sú
v zadnej – severnej časti a vo východnej časti. Obidve časti sú prístupné
samostatne, železobetónovými schodmi.
Pri obhliadke suterénu boli zistené nasledovné poruchy a nedostatky:
– lokálne zatekania vody – len východná časť
– vlhké steny – len východná časť
– opadávanie omietky a trhliny
– miestne poškodenia betónovej podlahy
– staré, poškodené okná a dvere

3. Popis rekonštrukcie suterénnych priestorov
Na základe zistených porúch je možné skonštatovať, že východná suterénna
časť je v havarijnom stave. Vo vonkajšom rohu miestnosti 0.14 je odkvapová rúra
strechy. Odvádzanie dažďovej vody je voľne na betónovú plochu. Po zameraní
nivelačným prístrojom sa zistilo, že vyspádovanie spomenutej plochy v tomto rohu je

2

smerom k budove, preto hlavnou príčinou porúch je zatekanie dažďovej vody do
suterénu.
Riešenie:
Dažďovú vodu treba odvádzať do nového vsakovacieho bloku v dostatočnej
vzdialenosti od obvodových stien. Zhotovenie vsakovacích jám resp. blokov
v ostatných častiach budovy /okrem postihnutého miesta/ bude riešené v ďalšej fáze
projektovej dokumentácie podľa hydro-geologického prieskumu. /retenčná schopnosť
podlažia/
Pri zavlhnutom murive z vonkajšej strany treba vykopať zeminu do hĺbky
základov a stenu nechať vysušiť prirodzeným prúdením vzduchu. Pri osadení
drenážnej rúry treba postupovať podľa výkresu č. A7. Vysušenú vonkajšiu plochu
suterénneho muriva treba opatriť hydroizolačným tzv. kryštalickým náterom.
Hydroizoláciu treba chrániť nopovou fóliou. Uloží sa drenáž hrúbky 100 mm so
zaústením do drenážnych šácht. Drenáž sa zasype štrkom frakcie 16/32 do výšky 30
cm. V takto vytvorenej drenážnej vrstve sa proti zanášaniu zeminou položí dvakrát
geotextília. Nasleduje príprava po vrstvách zhutňovaného zásypu. Okolo objektu sa
vybetónuje odkvapový chodník s podsypom zo štrku a štrkopiesku. Z vnútornej
strany treba vyduté, zavlhnuté omietky otĺcť a nahradiť sanačnými omietkami.
V celej suterénnej časti bude odstránený poter. Na očistený povrch sa aplikuje
hydroizolačná vrstva napr. asfaltové pásy. Následne je zhotovený nový betónový
poter, ktorý bude opatrený vrchným epoxidovým náterom.
Všetky okenné konštrukcie v suteréne budú odstránené a nahradené novými
oknami vrátane parapetných dosiek.
Dverné krídla budú vymenené za nové. Oceľové zárubne dverí budú očistené
od starého náteru a od špiny a budú natreté podkladnou a vrchnou vrstvou proti
korózií.
Treba v suteréne skontrolovať všetky viditeľné vodovodné, kanalizačné
a vykurovacie potrubia, najmä ich spoje. Uvoľnené mechanické spoje, ktorými voda
vyteká, treba neodkladne dotiahnuť prípadne zaizolovať.
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Strop suterénu bude zateplený tepelnou izoláciou hrúbky 10cm zospodu a
následne omietnutý.
V prípade ak pri realizácií budú zistené rozdiely oproti predpokladanému stavu
je potrebné riešenie prekonzultovať s projektantom.
Montážny postup a rozpis vykonaných prác je podrobne popísaný na
výkresoch.

4. Podhľad kino sály
Existujúci podhľad bude odstránený a bude zhotovený nový znížený podhľad
na existujúcu oceľovú závesnú konštrukciu. Zateplenie je navrhnuté priamo nad
podhľadom s hrúbkou 24cm. Tepelnú izoláciu tvorí vrstva minerálnej vlny alt. fúkaná
izolácia nad sadrokartónovým podhľadom. S týmto znížením podhľadu s tepelnou
izoláciou sa zníži aj vykurovaný objem priestoru o 40%.

5. Vnútorné priestory na prízemí a na poschodí
Rekonštrukcia vnútorných priestorov v sebe zahŕňa aj montáž lokálnych
rekuperačných a klimatizačných jednotiek. Z toho vyplýva, že budú realizované nové
rozvody elektriny k predmetným jednotkám. Elektrické rozvody a výmenu starých
svietidiel na nové úsporné a rieši časť Elektroinštalácia.
Rekonštrukcia vykurovania tvorí samostatnú časť projektovej dokumentácie.
Lokálne plynové vykurovacie telesá budú demontované a nahradené centrálnym
systémom vykurovania. Vykurovanie bude riešené plynovými kotlami a radiátormi.
/teplovodné vykurovanie/. Potrebný prívod plynu bude riešený v rámci objektu a rieši
časť Rekonštrukcia vykurovania.

6. Vplyv na životné prostredie
Rekonštrukcia suterénu 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.
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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
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 MŽP SR č.365/2015 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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7. Bezpečnosť a ochrana zdravia
Pri realizácii stavebných prác 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.

8. Fotodokumentácia existujúceho stavu suterénu

Východná časť suterénu – zavlhnuté murivo
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Východná časť suterénu – podlaha pod vodou po daždi

Severná časť – staré rozvody
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Severná časť – poškodené dvere

Východná časť – staré okná
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