Zvodová sústava:
Pripája zachytávacie vedenie cez skúšobné svorky na uzemňovač. V súvislosti so zateplením
objektu je v projekte riešená úprava zvodov k exist. uzemňovačom. Zvody je potrebné demontovať a
spätne namontovať pred zatepľovacou konštrukciou. Na uchytenie zvodov sú navrhnuté nové podpery
na vonkajšie izolácie PV 17-1. Vzdialenosť medzi podperami na uchytenie zvodov môže byť max. 1m.
Pripojenie na existujúce uzemňovače je navrhnuté cez skúšobné svorky vo výške min 1,8m nad
terénom. Uzemňovací prívod bude do tejto výšky chránený ochranným uholníkom.
Uzemňovacia sústava:
Projekt uvažuje s pripojením zvodov na existujúcu uzemňovaciu sústavu budovy.
Uzemňovacie vodiče sú vyhotovené vodičom FeZn Ø10 mm. Spoje uzemňovačov a uzemňovacích
vodičov sa musia chrániť proti korózii pasívnou ochranou, ktorá nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov.
Uzemňovacie vodiče je potrebné pri prechode do zeme v dĺžke najmenej 30 cm pod povrchom a 30
cm nad povrchom opatriť pasívnou ochranou. Odpor uzemnenia uzemňovacej sústavy musí
vyhovovať požiadavkám STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-54.
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Zateplenie objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž

1.1 Charakteristika staveniska
Zateplenie sa bude realizovať na objekte pre komunitnú činnosť v obci Svätý Kríž. Objekt je
dvojpodlažný s dvomi nadzemnými podlažiami. Osadený je v mierrne svažitom terrene v strede obce
nedaleko hlavnej komunikácie prechádzajúcou obcou. Objekt komunitného centra je delený na prednú
a zadnú časť. Predná časť , ktoré je dvojpodlažná zahrňuje priestory pre klubovú činnosť občanov
obce (dôchodcovia, ženy, mládež) a nachádzajú san a prízemí objektu. Na prízemí sa nachádazajú aj
priestory , ktoré obec prenajíma pre oblasť služieb (pošta, kaderníctvo a pod.). V zadnej časti objektu
, ktorý je priamo spojený s prednou časťou samostatným vstupom z prízemia sa nachádzajú priestory
kultúrneho domu. Táto časť je jednopodlžná , vo vnútri objektu s časťou balkóna a hlavným javiskom .
Pred vstupom do sály kultúrneho domu sa nachádzajú priestory hugienických zariadení, príručnej
kuchynky so skladom a samostatným bočným vstupom do priestorov chodby. V zadnej časti za
javiskom sa nachádzajú priestory šatní a hygienického zariadenia. Pod javiskom sa nachádzajú
technické priestory kde je teraz umiestnený aj lokálny zdroj vykurovania pre potreby priestorov
kultúrneho domu. Zdroj pre vykurovanie je na báze elektrického teplovzdušného vykurovania , ktorý je
však veľmi málo účinný a nepostačuje pre potreby dostatočného zabezpečenia tepla pre priestory
kultúrneho domu. Predná časť objektu je vykurovaná lokálne pomocou elektrických priamovýhrevných
vykurovacích telies.
Stavebná časť objektu pre komunitnú činnosť je riešená v prednej časti s murovacím
systémom ako trojtrakt s pozdlžnym nosným systémom. Obvodové nosné konštrukcie sú vytvorené z
tehál hr.450mm, deliace vnútorné konštrukcie z tehál hr.100 a 150mm. Vstup do objektu z prednej
strany je riešený širokým nástupným schodiskom a predsadeným balkónom na štyroch stlpoch. Nad
balkónom je vytvorené drevená konštrukcia prestrešenia. Objekt má v prednej časti valbovú strechu,
ktorá prechádza nad časťou kultúrneho domu na pultovú strechu. Strešná krytina je z pozinkovaného
plechu opatrená ochranným náterom. Výplne otvorov okien sú plastové s izolačným presklením a to v
prednej aj zadnej časti objektu.

1.2 Koncepcia zariadenia staveniska
Technológia a organizácia zateplenia objektu komunitného pre komunitnú činnosť kladie
minimálne nároky na vonkajšie skladovacie plochy , priestory a medziskládky. Investor má možnosť
poskytnúť priestory na uskladnenie stavebných materiálov (zateplovacieho polystyrenu, lepiacej malty,
penetračného náteru a p.) v zadnej časti pozemku za objektom kde je aj možnosť priameho prístupu s
nákladnými autami. Taktiež si tam zhotoviteľ môže umiestniť mobilný sklad.V prípade potreby sa bude
material postupne doplňať a spotrebované obaly s týchto stavebných materiálov sa budú uskladňovať
v priestore mobilného skladu a po ukončení prác budú odvezené na skládku.

1.3 Zaistenie prívodu vody a energií na stavenisku
Odberné miesta pre zabezpečenie potrebných energií sa nachádzajú priamo v objekte a preto nie
je potrebné budovať mimo globálne objekty zariadenia staveniska.
Miesto odberu vody určí správca objektu, dodávateľ zabezpečí napojenie vývodu vody pre
stavebné účely cez vodomer. Hygienické zariadenie správca nemôže poskytnúť tak bude potrebné
aby dodávateľ zabezpečil prenosné hygienické zariadenie na chemickej báze.
Elektrická energia pre stavebné účely bude odoberaná z rozvodnej skrine v objekte (jedná sa o
napojenie malých ručných elektrických zariadení na miešanie lepiacich malt a p.)

1.4 Dopravné trasy
Dovoz materiálov bude po existujúcich obslužných komunikáciách obce Svätý Kríž , ktoré majú
dostatočnú kapacitu pre potreby prísun stavených materiálov. Príjazd vozidiel na stavenisko bude
odbočením z hlavnej cesty k zadnej časti objektu cez vstupnú bránu na nespevnenú plochu. Pri
presume stavebných materiálov po komunikáciách ako aj po pozemku , zhotoviteľ je povinný v
maximálnej miere rešpektovať pohyb osôb a automobilov v okolí stavby Treba mať na zreteli , že
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komunikácia ktorá slúži na prístup ku objektu slúži pre verejnú prevádzku a nie je dovolené dlhodobé
parkovanie na tejto komunikácii.

1.5 Osobitné opatrenia počas výstavby
Stavenisko musí byť počas výstavby označené výstražnými tabuľkami podľa príslušných STN a
Zákona č.124/2006 Z.z. ,č.309/2007 Z.z. a ohradené výstražnými páskami. Zvislá doprava bude
zabezpečená pomocou kladiek. Pri skladovaní stavebných materiálov na lešení a streche je dodávateľ
povinný tieto zabezpečiť proti odfúknutiu a padaniu. Zhotoviteľ je povinní oboznámiť zamestnancov
materskej školy s obmedzeniami pohybu pri realizácii stavebých prác.

1.6 Vplyv realizácie stavby na životné prostredie
Z hľadiska životného prostredia je potrebné zo strany dodávateľ dbať na to , aby boli v čo
najmenšej miere poškodené okolité trávnaté plochy, ktoré bude potrebné v prípade ich poškodenie
uviesť do pôvodného stavu. Investor stavby zabezpečí v súčinnosti s dodávateľom poučenie
zamestnancov materskej školy o technológii stavebných prác a o požiadavkách na režim užívania
zariadenia počas stavebných prác (zatváranie okien, prašnosť a p.).
Všetky aplikované materialy budú uskladnené vo vyčlenených uzatvorených priestoroch, ktoré
si určí dodávateľ vo vonkajších priestoroch. Doplňanie spotrebovaných materiálov bude priebežne
podľa potreby.
Všetky materialy používané na zateplenie sú ekologicky nezávadné, vzniknutý odpad-odrezky
PPs a odkvapkané kusy malty je potrebné priebežne zberať alikvidovať odvozom v kontajneri.

2. Organizácia a riadenie výstavby
So započatím stavebných prác sa ráta v 09/2016 resp. budú určené dodatočne na základe
výsledkov výberového konania. Práce začnú odstránením nefunkčných vedení na fasáde objektu ,
zaizolovaním časti stavby, demontážou bleskozvodov, výmenou strešnej krytiny a budú pokračovať
prácami na KZS od spodnej časti fasády. Ukončenie prác sa predpokladá v priebehu 18 týždňov.

3. Bezpečnosť práce a požiarna ochrana počas výstavby
Vykonávateľ montážnych a demontážnych prác je povinný dodržiavať Zákon č.124/2006 Z.z.
,č.309/2007 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zároveň je
dodávateľ stavebných prác povinný dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 59/1982 Zb.z. , ktorou sa
určujú základné podmienky pre zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a Nariadenie
vlády SR č.396/2006 Z.Z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Na základe §3 odst.2 tejto vyhlášky , musí stavebník pred začiatkom zariadenia staveniska zabezpečiť
vypracovanie plánu bezpečnosti a zdravia pri práci so zreteľom na druh predpokladaných
vykonávaných prác. Projektant zabezpečuje koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z
hladiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .
Pri používaní vyhradených technických zariadení je potrebné dodržiavať nariadenia a predpisy
Vyhl.č.508/2009 Zb.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových ,
zdvíhacích, elektrickýc a plynových tecnických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
Pri realizácie prác na zateplení objektu sú pracovníci zaradení do oblasti prác s osobitným
nebezpečenstvom podľa prílohy č.2 písm.1 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. kde patria práce , pri
ktorých sú zamestnaci vystavení nebezpečenstvu pádu z výšky , kde sa riziko zvyšuje charakterom
práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku.
Rizikové vplyvy ohrozenia bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov stavby je možné eliminovať len
pravidelnou prevenciou (školenia z vyhlášok) a kontrolou používania ochranných bezpečnostných
pomôcok, určených pre jednotlivé činnosti. Dodávateľ je povinný zabezpečiť , aby sa na práce s
možnosťou pádu do hlbky nedostali pracovníci pod vplyvom alkoholu a návykových látok pravidelnou
kontrolou.
3

Zateplenie objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž
2 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovuje pravidlá na vykonávanie prác na
stavenisku, ktoré tvoria priestory :
a) Zateplenia fasády a strechy
b) Výmena strešnej krytiny
c) konečné povrchové úpravy na fasáde
3 V zmysle NV č.396/2006 podľa prílohy č.3 sú určené minimálne bezpečnostné a zdravotné
požiadavky na stavenisko
V rámci zateplenia sa jedná o práce vo vonkajších priestoroch charakteru montážnych a
demontážnych prác (montáž tepelnej izolácie na fasádu, zateplenie strechy , demontáž a montáž
strešnej krytiny), kde je potrebné zabezpečiť pracoviská z hladiska :
-

stability a pevnosti
pádu predmetov
pádov z výšky
lešenia a rebríkov
hygienického vybavenia
oddychových miestností a ubytovacích priestorov

4 Pri realizácii je potrebné dodržať nariadenia vlády SR č.395/2006 o podmienkach
poskytovania osobných ochranných pracovných prostiedkov
Pre stavebné práce vo vonkajších priestoroch sa použijú OOPP
-

na ochranu hlavy (pri prácach na teréne pri zdvíhaní materiálov do výšky resp. spúšťaní
zdemontovaných konštrukcií a materiálov z výšky)
na ochranu zraku a tváre (pri miešaní lepiacich materiálov pre kotvenie izolantu)
na ochranu horných končatín
na ochranu dolných končatín
Poskytnuté OOPP na práce

-

ochranná prilba
ochranné rukavice, obuv

V prípade prác na zateplovaní objektu je potrebné aby tieto práce vykonávali vyškolení
pracovníci pre tento typ práce a taktiež pracovníci vyškolení na prácu vo výškach .
Z uvedeného vyplýva že stavebník je povinný počas realizácie zabezpečiť udržiavanie čistoty
a poriadku na stavenisku, vykonávať technickú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom
odstrániť ich nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Stavebník
musí zabezpečiť podmienky na uskladňovanie, manipuláciu alebo odtraňovanie odpadu a zvyškov
materiálov. Počas realizácie pípravy stavby, jej realizácie i užívaní bude potrebné dodržiavať všetky
predpisy a normy súvisiace s jednotlivými vykonávanými činnosťami.

5 Súvisiace predpisy :
1. Zákon č.124/2006 Z.z. ,č.309/2007 Z.z. a SBÚ o bezpečnosti pri stavebných prácach a
technických zariadení
2. Nariadenie vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko
3. Nariadenie vlády SR č.504/2002 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných
prostriedkov
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1. Identifikačné údaje
Názov stavby
Miesto stavby
Investor

:
:
:

Projektant

:

Zateplenie objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž
Svätý Kríž 152
Obecný úrad Svätý Kríž
032 11 Svätý Kríž
Ing. Fraňo Karol ,
Sládkovičova 64, Banská Bystrica
autorizačné osvedčenie SKSI č. 3826*A*4-1
Statické posúdenie :
Ing. Rebeka Herrmannová
Ing.Peter Lupták,
Riečka 242, Banská Bystrica
autorizačné osvedčenie č. 0411*A*3-1
Janka Potančoková, pož.ochrana
Magurská 5, Banská Bystrica
špecialista PO, reg.č.39/2012

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Zateplenie sa bude realizovať na objekte pre komunitnú činnosť v obci Svätý Kríž. Objekt je
dvojpodlažný s dvomi nadzemnými podlažiami. Osadený je v mierrne svažitom terrene v strede obce
nedaleko hlavnej komunikácie prechádzajúcou obcou. Objekt komunitného centra je delený na prednú a
zadnú časť. Predná časť , ktoré je dvojpodlažná zahrňuje priestory pre klubovú činnosť občanov obce
(dôchodcovia, ženy, mládež) a nachádzajú san a prízemí objektu. Na prízemí sa nachádazajú aj priestory ,
ktoré obec prenajíma pre oblasť služieb (pošta, kaderníctvo a pod.). V zadnej časti objektu , ktorý je priamo
spojený s prednou časťou samostatným vstupom z prízemia sa nachádzajú priestory kultúrneho domu. Táto
časť je jednopodlžná , vo vnútri objektu s časťou balkóna a hlavným javiskom . Pred vstupom do sály
kultúrneho domu sa nachádzajú priestory hugienických zariadení, príručnej kuchynky so skladom a
samostatným bočným vstupom do priestorov chodby. V zadnej časti za javiskom sa nachádzajú priestory
šatní a hygienického zariadenia. Pod javiskom sa nachádzajú technické priestory kde je teraz umiestnený aj
lokálny zdroj vykurovania pre potreby priestorov kultúrneho domu. Zdroj pre vykurovanie je na báze
elektrického teplovzdušného vykurovania , ktorý je však veľmi málo účinný a nepostačuje pre potreby
dostatočného zabezpečenia tepla pre priestory kultúrneho domu. Predná časť objektu je vykurovaná lokálne
pomocou elektrických priamovýhrevných vykurovacích telies.
Stavebná časť objektu pre komunitnú činnosť je riešená v prednej časti s murovacím systémom ako
trojtrakt s pozdlžnym nosným systémom. Obvodové nosné konštrukcie sú vytvorené z tehál hr.450mm,
deliace vnútorné konštrukcie z tehál hr.100 a 150mm. Vstup do objektu z prednej strany je riešený širokým
nástupným schodiskom a predsadeným balkónom na štyroch stlpoch. Nad balkónom je vytvorené drevená
konštrukcia prestrešenia. Objekt má v prednej časti valbovú strechu, ktorá prechádza nad časťou kultúrneho
domu na pultovú strechu. Strešná krytina je z pozinkovaného plechu opatrená ochranným náterom. Výplne
otvorov okien sú plastové s izolačným presklením a to v prednej aj zadnej časti objektu.

3. Prehľad východiskových podkladov
Ako podklad pre spracovanie tejto projektovej dokumentácie slúžila obhliadka objektu, jeho
zamerania a požiadavky investora.

4. Predpokladané náklady stavby
Predpokladané rozpočtové náklady stavby sú spracované v samostatnej prílohe tejto PD.
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5. Vykonané prieskumy
Pred začatím projektových prác bolo vykonané zameranie celého objektu, boli vykonané základné
vizuálne prieskumy zo zameraním na technický stav fasády, strechy ako aj vonkajších vstupov.
6. Príprava pre výstavbu
Príprava na zateplenie objektu ako aj práce s tým súvisiace si vyžaduje len male úpravy, ktoré
pozostávajú z odstránenia nepotrebných káblových vedení po fasáde objektu, starých kotviacich prvkov
elektrickej prípojky a oplechovanie parapetov okien. Funkčné vedenia na fasáde , ktoré nebude možné
odstrániť budú ponechané a zakryté kontaktným zateplovacím systémom.

7. Urbanistické , architektonické a stavebno - technické riešenie stavby
7..1 Zdôvodnenie urbanistického,architektonického a výtvarného riešenia
Do architektonického riešenia objektu sa nebude zasahovať a bude v celom rozsahu rešpektované
pôvodné členenie fasády okennými ako aj dvernými otvormi. Farebné riešenie je navrhované v nových
odtieňoch farieb a v členení bude riešené v projektovej dokumentácii.

7.3. Návrh rozsahu prác a zatepľovacieho systému
7.3.1 Navrhovaný rozsah prác
Na základe obhliadky objektu a požiadaviek investora bol určený rozsah prác spojených zo
zateplením a doplnkovými prácami. Uvedené práce zabezpečia komplexnú ochranu obvodového plášťa ako
aj vylepšia existujúce tepelnotechnické vlastnosti objektu. Rozsah prác:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zateplenie fasády (polystyrénom EPS-F)
Zateplenie sokla (extrudovaný polystyrén)
Výmena strešnej krytiny
Výmena niektorých drevených okien (ešte nevymenených) za plastové s izolačným presklením
Zateplenie stropov v podkrovnom priestore v celom objekte
Zateplenie stropu suterénu (kult.dom)
Výmena klampiarskych výrobkov (žľaby, zvody,parapety)
Odstránenie nefunkčných prvkov na fasáde
Odstránenie poškodených omietok na fasáde, obkladov stlpov prestrešenia vstupu

Stavebno technický návrh zateplenia stien :
Pri návrhu kontaktného zatepľovacieho systému (KZS) sa vychádzalo z novej tepelnotechnickej
normy STN 73 0540. Z tejto vyplýva požiadavka na zabezpečenie tepelného odporu obvodového plášťa pri
rekonštruovaných objektoch v obývaných podlažiach dosiahnuť min. tepelný odpor obvodového plášťa R=2,0
m2.K/W, strešného plášťa R=3,0 m2.K/W ,aby bolo splnené energetické kritérium v zmysle tab.č.7.
Navrhovaným zateplením stien sa vylepší hygienické kritérium pre možnosť užívania objektu ako aj,
energetické kritérium pre zníženie nákladov na vykurovanie a znížia sa celkové tepelné straty v objektu.
Pre zateplenie stien je navrhnutý certifikovaný kontaktný zateplovací system
s použitím
tepelnoizolačných dosiek z polystyrenu EPS-F hrúbky 20 a100 mm závislosti od miesta použitia. Sokel
objektu po začiatok KZS120 bude zateplený tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu XPS hr.120s
povrchovou úpravou silikónovou omietkou a polystyrénom XPS 60mm a následnou povrchovou úpravou
s mozaikovej omietky (penetračný náter, sklotextilná mriežka do lepidla a mozaiková omietka). Izolácia z
extrudovaného polystyrenu bude ukončená na úrovni okapného chodníka. Ostenia a nadpražia okien budú
zateplené izolantom hr.20mm.
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Zloženie vrstiev KZS od existujúceho povrchu obvodového plášťa :
KZS120 – zateplenie fasády objektu
- penetračný náter
- lepiaci a stierkový tmel
- dosky polystyrénové EPS-F
- lepiaci a stierkový tmel
- sklotextilná mriežka
- penetračný náter
- silikónová omietka 2,0 mm(hladená)

0,1 kg/m2
3,0 kg/m2
120 mm + doskové hmoždinky 175mm
3,0 kg/m2

3,2 kg/m2

7.3.2. Ďalšie zloženie navrhovaných izolácií
KZSE120 – zateplenie sokla pod KZS120
Penetračný náter
Lepiaca malta
Dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hr.120mm
Armovacia malta + sklotextilná mriežka
Penetračný náter
Silikónová omietka hr.2,00mm
KZS20 – zateplenie fasády (ostenia otvorov)
Penetračný náter
Lepiaca malta
Dosky z polystyrénu POR SH+100 NEO hr.20mm
Armovacia malta + sklotextilná mriežka
Penetračný náter
Silikónová omietka hr.2,00mm
KZS60 – zateplenie sokla pod začiatkom KZS100
Penetračný náter
Lepiaca malta
Dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hr.60mm
Armovacia malta + sklotextilná mriežka
Penetračný náter
mozaiková omietka hr.2,00mm
BEZKZS – stlpy pretrešenia vstupu (po očistení a vyrovnaní podkladu)
Penetračný náter
Armovacia malta + sklotextilná mriežka
Penetračný náter
Silikónová omietka hr.2,00mm

7.4 Ostenia a nadpražia okenných otvorov
Budú zateplené KZS hr.20 mm. Styk KZS s plastovým okenným rámom bude riešený pomocou APU
lišty. Nadpražia okien budú upravené rohovou okapnou plastovou lištou. Ostenia okenných otvorov budú
farebne upravené podla dotykových farieb pri ostení.
7.5 Povrchová úprava
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Povrchová úprava celej plochy zateplenej fasády bude silikónovou omietkou hladenou hr.2,00 mm
Sokel bude upravený mozaikovou omietkou.

7.6 Klampiarske práce
Pôvodné oplechovanie parapetov bude odstránené a nahradené novým, zohľadňujúcim zateplenie.
Nové parapety sa vyhotovia z poplastovaného plechu hr, 0,6 mm r.š. 370 mm, Pod parapety sa urobí
doizolovanie PUR penou.

7.7 Bleskozvod
V súčasnosti je pred účinkami atmosférickej elektriny budova chránená bleskozvodným zariadením
na streche objektu, realizovaná v zmysle STN 34 1390, platnej v čase realizácie, pozostávajúcim zo
zachytávacej, zvodovej a uzemňovacej sústavy. Zachytávacia sústava je pôvodná, mrežová sústava riešená
vodičom FeZn d= 8 mm, uchyteným v normalizovaných podperách na krytine strechy. Vedenie bleskozvodu
na streche objektu je uchytené na podperách na strešnej krytine.
Bleskozvodná sústava:
Na vyššjstreche objektu v prednej časti je umiestnený 1ks tyčový lapač dl.1,0m , na zadnej dlhšej
a nižšej strane sú umiestnené 2ks tyčových lapačov dl.1,0m. Z tyčových lapačov sú zvedené zvislé zdody po
fásáde objektu v počte 6ks.
Zvodová sústava:
Pripája zachytávacie vedenie cez skúšobné svorky na uzemňovač. Zvody je potrebné demontovať a
spätne namontovať pred zatepľovací systém. Na uchytenie zvodov sú navrhnuté nové podpery na vonkajšie
izolácie PV 17-1. Vzdialenosť medzi podperami na uchytenie zvodov môže byť max. 1m. Pripojenie na
existujúce uzemňovače je navrhnuté cez skúšobné svorky vo výške min 1,8m nad terénom. Uzemňovací
prívod bude do tejto výšky chránený ochranným uholníkom.
Uzemňovacia sústava:
Projekt uvažuje s pripojením zvodov na existujúcu uzemňovaciu sústavu budovy. Uzemňovacie
vodiče sú vyhotovené vodičom FeZn Ø10 mm. Spoje uzemňovačov a uzemňovacích vodičov sa musia
chrániť proti korózii pasívnou ochranou, ktorá nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. Uzemňovacie vodiče je
potrebné pri prechode do zeme v dĺžke najmenej 30 cm pod povrchom a 30 cm nad povrchom opatriť
pasívnou ochranou. Odpor uzemnenia uzemňovacej sústavy musí vyhovovať požiadavkám STN 33 2000-441, STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-54.
Dodávateľ je povinný pred uvedením do prevádzky vykonať východiskovú revíziu bleskozvodu v
zmysle vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., STN 33 2000-1 a STN 33 2000-6 (odbornú prehliadku a odbornú skúšku
podľa vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z,).
Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zabezpečiť podľa vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z.
preukázateľné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok zariadenia na ochranu pred účinkami
atmosférickej a statickej elektriny. Odborné prehliadky a odborné skúšky inštalácie vykoná odborný pracovník
s odbornou spôsobilosťou podľa § 24 v lehote podľa druhu priestoru.
Povinnosť vykonávať pravidelné a revízne prehliadky určuje prevádzkovateľovi STN v rovnakých
lehotách a po každej závažnej úprave bleskozvodu a po každom zásahu blesku. Protokol o vykonanej
odbornej prehliadke a skúške (revízii) musí opísať technický stav inštalácie a jej spôsobilosť bezpečnej a
bezporuchovej prevádzky.
Pracovníci, zabezpečujúci údržbu el. zariadenia, musia spínať požiadavky min. podľa § 21
(elektrotechnik) alebo § 22 (samostatný elektrotechnik) vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z. Osoby, opravujúce el.
zariadenia, musia tiež spínať príslušné požiadavky § 18 vyhlášky. Všetky osoby, vykonávajúce práce na
vyhradených el. zariadeniach a pri riadení činnosti alebo prevádzky el. zariadení, musia pri práci dodržiavať
všeobecne platné bezpečnostno-technické požiadavky, pričom môžu tieto práce vykonávať len v rozsahu
svojho osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 25 vyhlášky.
Prevádzkovateľ musí dbať o to, aby všetky časti bleskozvodu ostali počas prevádzky dobre postupné
pre kontrolu, obsluhu a údržbu.

8. Starostlivosť o životné prostredie
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Odpady vznikajúce demontážou konštrukcií stavby a stavebný odpad súvisiaci s KZS zaraďujeme v
zmysle Vyhl. Č.284/2001 Z.z. príloha č.1 pod číslo skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií a ďalej
do podskupín :
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové
obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina
(po tepelnom spracovaní)
10 13 14 odpadový betón a betónový kal
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov

O

O
O
O

17 01 01 betón
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O
O
O
O

17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 03 plasty (odpad z KZS-cca 5% odrezky z PPS)
17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)
17 04 05 železo a oceľ (demontáž parapetov pri oknách z pozink.plechu hr.0,6 mm)
Odpady, ktoré je možné recyklovať, je dodávateľ povinný odovzdať do zberných surovín, alebo
organizácii, ktorá má na túto činnosť licenciu.
Pri prácach budú používané len ručné elektrické a mechanické zariadenia. Zdemontované materiály
je potrebné od stavby ručne vynášať, prípadne spúšťať na kladke , nie zhadzovať z výšky. Stavebné práce ,
ktoré sa budú vykonávať cez pracovné dni nebudú okolité budovy zaťažovať nadmerným hlukom.
Pri montáži a demontáži lešenia je potrebné v prípade poškodenia zelene dať ju do pôvodného stavu.
Všetky aplikované materialy budú uskladnené vo vyčlenených uzatvorených priestoroch, ktoré vyčlení
investor pre dodávateľa v priestoroch suterénu. Doplňanie spotrebovaných materiálov bude priebežne podľa
potreby.
Všetky materialy používané na zateplenie sú ekologicky nezávadné, vzniknutý odpad-odrezky PPs a
odkvapkané kusy malty je potrebné priebežne zberať alikvidovať odvozom v kontajneri. Realizácia zateplenia
objektu bude mať priaznivý vplyv na existujúce pracové prostredie .

9. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Vykonávateľ montážnych a demontážnych prác je povinný dodržiavať Zákon č.124/2006 Z.z.
,č.309/2007 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zároveň je dodávateľ
stavebných prác povinný dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 59/1982 Zb.z. , ktorou sa určujú základné
podmienky pre zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.Z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Pri používaní vyhradených technických zariadení je potrebné dodržiavať nariadenia a predpisy
Vyhl.č.74/1996 Zb.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích,
elektrických a plynových zariadení a o dodbornej spôsobilosti.
Rizikové vplyvy ohrozenia bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov stavby je možné eliminovať len
pravidelnou prevenciou (školenia z vyhlášok) a kontrolou používania ochranných bezpečnostných pomôcok,
určených pre jednotlivé činnosti. Dodávateľ je povinný zabezpečiť , aby sa na práce s možnosťou pádu do
hlbky nedostali pracovníci pod vplyvom alkoholu a návykových látok pravidelnou kontrolou.

10 .Základná kocepcia požiarnej ochrany
Zloženie vrstiev KZS (ETICS) od existujúceho povrchu obvodových stien :
- penetračný náter-akrylátová emulzia
- lepiaca malta

0,1 kg/m2
3,0 kg/m2
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- dosky polystyrénové EPS-F
- armovacia malta
- sklotextilná mriežka
- armovacia stierka
- penetračný náter
- silikónová omietka 2,0 mm hladená

120 mm + doskové hmoždinky 175mm
4,0 kg/m2

- penetračný náter-akrylátová emulzia
- lepiaca malta
- dosky z polystyrenu EPS-F
- armovacia malta
- silikónová omietka 2,0 mm hladená

nehorľavá
nehorľavá
Sh=B neľahkohorľavá
nehorľavá
Sh=A nehorľavá

stupeň šírenia plameňa

3,2 kg/m2

is=0

Podrobnejšie riešenie požiarnej ochrany je spracované v samostatnej prílohe tejto projektovej
dokumentácie.

11. Teplotechnika
Objekt sa nachádza v teplotnej oblasti s vonkajšou výpočtovou zimnou teplotou -15 st.C. Relatívna
vlhkosť vzduchu v zimnom období je podľa STN 84%. Vnútorná teplota vo vykurovaných priestoroch
bytového domu je počítaná na +20 st.C., relatívna vlhkosť vzduchu je vysledovaná a činí vzhľadom na
použité stavebné materially 45-50%. Pri neprerušovanom vykurovaní nesmie povrchová teplota v zvislých a
vodorovných kútoch obvodového plášťa klesnúť pod hranicu rosného bodu. Podrobný tepelnotechnický
výpočet je v samostatnej prílohe tejto projektovej dokumentácie.
12. Kotvenie KZS (ETICS)

-

-

Technologický postup kladenia zateplovacích dosiek z polystyrénu EPS-F hr.120mm je nasledovný:
ako opora pre najspodnejšiu radu dosiek je soklová hliníková lišta, kotvená do obvodového muriva
pomocou vrutov do hmoždiniek
lepiaca zmes lepiaca malta sa nanáša v pásoch po okraji dosiek, v strede dosky bodovo alebo v
pásoch
po pritlační dosiek na povrch obvodového plášťa sa po technologickej prestávke 2-3 dni kotvia dosky
do obvodového muriva pomocou diskových PVC rozperných kotiev min.6 ks na 1m2, typ EJOTEJOTHERM NTK-U 8x175, hlbka kotvenia do muriva min.50mm
8ks kotiev na 1m2 je potrebné aplikovať na nárožiach z oboch strán, pri spodnom a hornom okraji
KZS a vodorovne v úrovni každého podlažia. Na ostatných plochách postačuje 6ks kotiev na 1m2.
Podmienkou montáže je mať obvodové murivo očistené a uvolnený podklad odstránený. Montáž
musí byť realizovaná na pevný podklad!

POZOR !
Pri realizácii zateplenia objektu materskej školy je potrebné dodržať spôsob kotvenia
tepelnoizolačných dosiek tak ako je to uvedené v statickom posudku !

7

