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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA STRIECH NA UBYTOVNI
VŠC DUKLA Banská Bystrica

MIESTO STAVBY:  ul. Hutná 3, Banská Bystrica

ZADÁVATEĽ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

KRAJ: Banskobystrický
OKRES: Banská Bystrica
MESTO: Banská Bystrica
PARC. Č.: 2989/3

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Stavebné povolenie

ZHOTOVITEĽ:

Hlavný inžinier projektu: SaP Projekt, s.r.o.
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY – SÚ ČASNÝ STAV

2.1 Opis

Objekt ubytovne je situovaný v mesta Banská Bystrica – časť Fončorda. Okolitý terén je mierne svahovitého 
charakteru. Objekt je čiastočne podpivničený s 6 nadzemnými podlažiami. Samotný objekt je kaskádového 
tvaru kde od 3. NP jednotlivé kaskády tvoria pochôdzne strechy. Najvyššie podlažie je prestrešené plochou 
nepochôdznou strechou. Objekt je využívaný VŠC Dukla ako ubytovňa. 
Nosný systém je skelet s výplňovými pórobetónovými panelmi. Vodorovné konštrukcie sú z panelov. Výplne 
stavebných otvorov boli  v minulosti menené za nové PVC profily s izolačným dvojsklom. V minulosti  sa 
realizovalá  čiastočná oprava striech vo forme:  zateplenia PUR penou,  polystyrén betónom a nalepením 
keramickej dlažby.

2.2 Skladby strešných konštrukcií

Skladby sú uvedené na základe podkladov: zachovaná projektová dokumentácia, prieskum so sondami.

Skladby podľa zachovanej PD:

SP1 – Strecha pochôdzna 3. NP až 6.NP

Vrstva Hrúbka /mm/

Terazzové dlaždice 25

Cementová malta 20

Cementová poter 20

1 x ASTPS /sklobit + 2 x IPA 500SH/ 10

Betónová mazanina /ľahčený betón/ 60 až 141

Lepenka A 400H 2

Penový polystyrén 100

Pebit S 2

Stropná konštrukcia /prefabrikáty/ 250

SP2 – Strecha nepochôdzna 

Vrstva Hrúbka /mm/

2 x Rubol RS

101 x ASTPS /sklobit/

Np + 2 x IPA 500SH

Cementový poter 30

Pórobetónová doska PAS 250

Vzduchová medzera 48

Čadičová rohož 50

Parozábrana /Pebit S/ 2

Stropná konštrukcia /prefabrikáty/ 250

Súhrnná technická správa                                       VŠC DUKLA Banská Bystrica                                                  Strana 3 / 7



SaP Projekt, s.r.o.                                                                                                                                               07 - 2018

Skladby podľa realizovaných sond:

SPS1 – Strecha pochôdzna 3. NP /sonda č. 1/

Vrstva Hrúbka /mm/

Striekaná strešná PUR pena „mokrá“ 20

Terazzové dlaždice - 25

Silikátové súvrstvie /lôžko + poter/ „mokrá“ 75

Hydroizolácia viacvrstvová z asfaltovaných pásov - 10

Silikátové súvrstvie /ľahkého typu/ - -

POZNÁMKA:
4. NP a 6.NP /os „M-N“/ predpokladané identické riešenie ako 3. NP
5. NP a 6. NP /os „J-K-L“/ predpokladané identické riešenie ako 3. NP + kontaktne lepená keramická dlažba

SPS2 – Strecha nepochôdzna  /sonda č. 2/

Vrstva Hrúbka /mm/

Hydroizolácia /asfaltovaný pás/ - -

Polystyrénbetón „mokrá“ 25

Súvrstvie asfaltovaných pásov - -

Silikátové súvrstvie - -

3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1 Všeobecne

Predmetom riešenia projektu podľa zadávateľa je REKONŠTRUKCIA STRIECH NA UBYTOVNI VŠC DUKLA 
banská bystrica v členení:

– zateplenie  strešných  konštrukcií  s  obnovením  povlakovej  hydroizolácie  –  krytiny  a  vytvorením 
pochôdznych plôch,

– uzatvorenie podstrešného priestoru 6. NP,
– ostatné súvisiace stavebné práce, ...

3.2 Strešná konštrukcia

Zo skladby strešnej konštrukcie sa odstránia pôvodné súvrstvia ž na úroveň hlavnej hydroizolácie, 
vrátane. Podľa zadania sa zrealizuje zateplenie izolačnými doskami PIR v hrúbke podľa požiadavky STN 73 
0540-2.  Následne  sa  zrealizuje  nová  strešná  krytina  z  povlakovej  hydroizolácie  a  pochôdzne  súvrstvie 
dlažba na podložkách.  Oprava bude realizovaná aj  na súvisiacich  strešných  detailoch  ako:  vtok,  atika, 
prestupy, zábradlie, ...

3.3 Záveterná stena

Povrchová úprava záveterných stien je poškodená, zrealizuje sa odstránenie omietok a realizácia 
nových.

3.4 Výplne stavebných otvorov

Na 6.  NP sa  zrealizuje uzatvorenie  časti  priestoru  pod strechou plastovými  výplňami  s  výplňou 
izolačným trojsklom.
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3.5 Ostatné

Bude sa jednať o súvisiace stavebné práce ako: bleskozvod, preloženie odvetrania ubytovne na 
strechu nad 6. NP, vámena oplechovaní, ….

POZNÁMKA:
Podrobnejší popis sa nachádza v technickej správe.

4. POŽIARNO – BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE

Protipožiarna bezpečnosť stavby sa rieši podľa STN 73 0802 ako zmena stavby skupiny II. Stavba 
sa hodnotí ako nevýrobný objekt. V zmysle normy nedochádza k zmene užívania priestoru alebo prevádzky 
a ich predmetom je úprava jednotlivých prvkov stavebných konštrukcii. Podrobné posúdenie je spracované v 
samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie: POŽIARNA OCHRANA. 

5. DOPRAVA

Dopravné  napojenie  predmetného  objektu  ubytovne  nie  je  predmetom  riešenia  tejto  projektovej 
dokumentácie a ostáva zachované. Zásobovanie stavebným materiálom bude prebiehať z východnej strany 
po miestnej komunikácii z odstavnej plochy. V okolí objektu bude umiestnená potrebná záberová plocha pre 
uskladňovanie materiálu a ostatné potreby stavby. Podrobnejší popis je uvedený v časti: POV a BOZP.

6. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

6.1 Ovzdušie

Posúdenie vplyvu na ovzdušie je súčasťou posudzovania vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom na 
to, že sa jedná o jestvujúci objekt a realizovaným novým úpravám bude predchádzať odstránenie pôvodných 
povrchových úprav (poškodených, nesúdržných). Dôjde k zvýšenému obsahu prachových častíc v ovzduší v 
čase prípravných prác.  Toto zvýšenie bude iba dočasné a zníži sa jeho obsah opatreniami ako: ochrana 
sieťkami,  použitím  zariadení  napojených na odsávania vzduchu,...  Celkovo sa  nepredpokladá negatívny 
vplyv na ovzdušie. Po dokončení úprav bude zaťaženie ovzdušia identické ako v súčasnom stave.

6.2 Vodohospodárstvo

Vzhľadom na to, že sa jedná o jestvujúci objekt, ktorého úpravy nebudú spočívať v doplnení alebo 
budovaní nových kanalizačných prípojok, nie sú uvažované žiadne negatívne vplyvy na vodohospodárstvo. 
Z toho vyplýva, že jediný  prípadný vplyv na túto oblasť životného prostredia je z jestvujúcich častí podľa 
pôvodného riešenia.

6.3 Hluk

Posúdenie vplyvu hluku je súčasťou posudzovania vplyvu na životné prostredie.  Zdrojom hluku a 
vibrácií  v  posudzovanom  území  a  jeho  okolí  je  predovšetkým  automobilová  doprava.  Zdrojom  hluku  a 
vibrácií  počas  výstavby  bude  stavebná  činnosť  a  doprava.  Vibrácie  budú  produkované  najmä  vo  fáze 
odstraňovania pôvodných povrchov. Množstvo hluku je závislé na druhu použitej mechanizácie. Tento vplyv 
bude dočasný a ovplyvní prevádzky situované v bezprostrednej blízkosti posudzovaného územia.

6.4 Odpady

Organizácia  a  nakladanie  s  odpadmi  vznikajúcimi  počas  realizácie  stavebných  úprav  striech 
ubytovne sa  bude vykonávať  v  súlade  s  ustanoveniami  zákona č.  223/2001 Z.  z.  o  odpadoch v  znení 
neskorších predpisov a právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Sú to predovšetkým tieto právne 
predpisy: vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení 
neskorších  predpisov.  Objekt  svojou  prevádzkou nebude negatívne vplývať  na  životné  prostredie,  iba  v 
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rozsahu ako doteraz.  Odpady sa budú zhromažďovať  v  kontajneroch,  ktoré budú vyvážané technickými 
službami mesta na základe uzatvorených zmlúv o likvidácii odpadu. Počas stavebných prác na riešenom 
území sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť 
zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva, uvedenými vyššie. 
Za  odpadové  hospodárstvo  v  priebehu  výstavby  zodpovedá  dodávateľ  stavby,  ktorý  bude  plniť  všetky 
povinnosti ako pôvodca odpadov. Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný 
– O (podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.). 
Pri realizácii sa použijú malty, betóny, plechy a ďalšie výrobky. Ľahké materiály je potrebné zabezpečiť proti 
odneseniu vetrom.  Prípadné ostatné odpady, ak patria do kategórie N, budú odstránené špecializovanými 
firmami  vo  vhodných  zariadeniach.  Presné  množstvá  odpadov závisia  od  postupu výstavby a  možnosti 
recyklácie jednotlivých materiálov dodávateľom stavby. V čase výstavby sa nepredpokladá šírenie zápachu z 
odpadov alebo stavebných procesov. PRÍKLADY vzniknutých druhov odpadov sú uvedené v tabuľke:

P.Č. Kód 
odpadu Názov odpadu Kategória 

odpadu
Nakladanie s odpadom

spôsob odberate ľ

1 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O zhromažďovanie

2 15 01 02 Obaly z plastov O zhromažďovanie

3 17 01 01 Betón O zhromažďovacie

4 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc a keramiky iné, ako uvedené v 
17 01 06

O zhromažďovacie

5 17 02 03 Plasty O zhromažďovacie

Zabezpečí 
dodávateľ 

stavby

7. RIEŠENIE BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVANIA
Stavebnými úpravami sa pôvodný stav nemení, teda nie je ani predmetom riešenia tejto PD.

8. VYTÝČENIE STAVBY
Stavebné úpravy nevyžadujú vytýčenie žiadneho nového objektu ani staveniska.

9. ČLENENIE STAVBY
Stavebné  úpravy  neobsahujú  členenie  na  stavebné  objekty  vo  fáze  spracovania  PD,  žiadne 

inžinierske  objekty  ani  prevádzkové  súbory.  Prípadne  členenie  si  zvolí  investor  podľa  vybratých 
realizovaných prác.

10. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A 
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Pri stavebnej  činnosti  budú rešpektované nariadenia o realizovaní stavebných prác v príslušných 
ochranných pásmach. Stavebné a montážne práce musia byť realizované v súlade s ustanovením predpisov 
o bezpečnosti práce, menovito vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach, ako aj nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. Ďalej podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri  práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  309/2007 Z. z.  Pracovníci 
musia byť vybavený odpovedajúcimi pracovnými a ochrannými pomôckami a preškolený na prácu s nimi. Za 
špecifikáciu a dodržanie týchto predpisov je  zodpovedná realizačná firma.  Podrobný plán bezpečnosti  a 
ochrany zdravia pri práci (BOZP) spracuje dodávateľ stavebných prác.
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11. ZÁVER
Pri realizácii  bude dodávateľ  stavebných prác dodržiavať  nie len platné normy a predpisy, ale aj 

technologické predpisy výrobcu certifikovaného systému. Zmenu použitých  (navrhovaných)  materiálov je 
nevyhnutné  konzultovať  s  projektantom.  Dodávateľ  stavebných  prác  pre  prestrešenie  vytvorí  podrobnú 
dielenskú dokumentáciu, ktorú po dokončení odovzdá investorovi.

V Banskej Bystrici 07.08.2018                       Vypracovala:   Ing. Helena Pavelková
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