
                            
P R O D A P s.r.o. 

Sídlisko I súp.č. 980/31 
093 01 Vranov nad Topľou 

 

PROJEKT STAVBY  

 

 
Strana 1 z 6 

 

JANUÁR 2018 B 1. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA          PROJEKT PRE ÚČELY OHLÁSENIA 
STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC 

 

 

OBSAH 

 

1. Charakteristika územia výstavby 

   

1.1 Zhodnotenie staveniska 

  1.2 Údaje o prieskumoch 

  1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

  1.4 Príprava územia pre výstavbu 

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie stavby 

 

  2.1 Urbanistické a architektonické riešenie 

2.3 Požiadavky na dopravu 

  2.4 Úpravy plôch a priestranstiev 

  2.5 Starostlivosť o životné prostredie 

2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

  2.8 Zariadenia civilnej obrany 

  2.10 Určenie nových ochranných pásiem 

  

3. Zemné práce  

4. Podzemná voda  

5. Kanalizácia  

6. Zásobovanie vodou 

7. Teplo a palivá  

8. Rozvod elektrickej energie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
P R O D A P s.r.o. 

Sídlisko I súp.č. 980/31 
093 01 Vranov nad Topľou 

 

PROJEKT STAVBY  

 

 
Strana 2 z 6 

 

JANUÁR 2018 B 1. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA          PROJEKT PRE ÚČELY OHLÁSENIA 
STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC 

 

 

1. Charakteristika územia stavby. 

1.1. Zhodnotenie staveniska      

Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa budú vykonávať na objekte telocvične  vedľa futbalového 

ihriska v obci Sečovská Polianka na parc.č. 2158/2. Stavenisko nebude negatívne vplývať na 

občanov obce Sečovská Polianka.  

 

1.2. Údaje o prieskumoch.  

Geologický prieskum sa pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach nevyžaduje. 

 

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

1/ Mapové podklady riešeného územia, kópia z katastrálnej mapy, list vlastníctva  

2/ Konzultácie s objednávateľom 

 

1.4 Príprava územia pre výstavbu 

1.4.1  Uvoľnenie pozemkov a objektov 

Uvoľnenie pozemkov a objektov nie sú potrebné.  

1.4.2  Dočasné využitie objektov po dobu výstavby 

Dočasné využitie objektov po dobu výstavby nie sú potrebné. 

1.4.3  Spôsob vykonávania demolácií a miesto skládky 

Spôsob vykonávania demolácií a miesto skládky nie sú potrebné. 

1.4.4  Rozsah a spôsob likvidácie porastov 

Rozsah a spôsob likvidácie porastov nie je potrebný. 

1.4.5  Zabezpečenie ochrany porastov po dobu výstavby 

Zabezpečenie ochrany porastov nie je potrebný. 

1.4.6  Preložky podzemných a nadzemných vedení 

Preložky podzemných a nadzemných vedení nie sú potrebné. 

 

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technic ké riešenie 

2.1. Urbanistické a architektonické riešenie 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce nebudú mať vplyv na urbanistické, architektonické 

a konštrukčné riešenie stavby. Stavba je v užívaní.  

  

2.3 Požiadavky na dopravu 

Napojenie na štátnu cestu ostáva nezmenené.  
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2.4 Úpravy plôch a priestranstiev 

Projekt stavby nerieši úpravy plôch a priestranstiev. Ostávajú nezmenené.  

 

2.5 Starostlivos ť o životné prostredie 

Stavebnými úpravami a udržiavacimi prácami sa neporuší stav životného prostredia v danej 

lokalite obce.  

  

2.5.1 Ochrana prírody a krajiny 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce nebudú mať negatívny vplyv na súčasný stav prírody 

a krajiny v jej okolí. 

 

2.5.2 Ochrana vôd 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce nebudú spojené s nakladaním a manipuláciou s 

nebezpečnými látkami, ktoré by mohli v prípade ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd 

ohroziť alebo zhoršiť ich kvalitu. Odvod dažďových vôd ostane nezmenený na pozemok investora.   

 

2.5.3  Nakladanie s odpadmi 

A/ Realizáciou stavebných úprav a udržiavacích prác sa predpokladá vznik rôznych 

odpadov a to kategórie ostatné odpady, ale aj nebezpečné odpady, ktoré sú v zmysle 

vyhlášky MŽPSR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov zaradené pod týmito katalógovými číslami : 

150110 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované  

                nebezpečnými látkami         /N/ 

150202 – absorbenty a handry          /N/ 

170107 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné  

                ako uvedené v 170106        /O/ 

170201 – drevo          /O/ 

170202 – sklo          /O/ 

170203 – plasty          /O/ 

170407 – zmiešané kovy          /O/ 

170411 – káble iné ako uvedené v 170410       /O/ 

170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené 170301      /O/ 

170604 – izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603 

170904 – zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 170901,  170902  
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                a 170903          /O/ 

200301 – zmesový komunálny odpad        /O/ 

 

S odpadmi, ktoré vznikajú pri stavebných úpravách udržiavacích prácach sa bude 

nakladať nasledovne : 

- odpady, ktoré sú zaradené v kategórii  ostatných  odpadov  /O/ a bude možné ich 

využiť, tak budú odovzdané do zariadenia na zber odpadov – zberni, ktorá má povolenie 

od príslušného orgánu štátnej správy, resp. sa odovzdajú priamo subjektu, ktorý má na 

takúto činnosť oprávnenie v zmysle VZN. 

- odpady, ktoré sú zaradené v kategórii  ostatných  odpadov  /O/ a nie je možné ich 

využiť, sa zneškodnia na skládke odpadov na nie nebezpečný odpad, ktorá sa nachádza 

v okolí obce Sečovská Polianka a ktorá má na túto činnosť povolenie.  

- odpady, ktoré sú zaradené v kategórii nebezpečných odpadov budú zneškodnené, 

resp. využité prostredníctvom oprávnenej organizácie.  

   

B/ Užívaním stavby v obci Sečovská Polianka budú vznikať odpady, ktoré sa zaradia podľa 

vyhlášky MŽPSR č.365/2015 Z.z. a ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov pod tieto katalógové čísla : 

200101 – papier a lepenka         /O/ 

200102 – sklo          /O/ 

200139 – plasty          /O/ 

200301 – zmesový komunálny odpad        /O/ 

200307 – objemný odpad          /O/ 

 

    S odpadmi, ktoré  vzniknú užívaním stavby sa bude nakladať nasledovne : 

- odpady, ktoré sú zaradené v kategórii  ostatných  odpadov  /O/ a bude možné ich 

využiť, tak budú odovzdané – odoberané do zariadenia na zber alebo zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov, ktoré má na túto činnosť oprávnenie a bude mať uzatvorenú 

zmluvu s obcou Sečovská Polianka v zmysle VZN. 

- odpady, ktoré sú zaradené v kategórii  ostatných  odpadov  /O/ a nie je možné ich 

využiť sa zneškodnia na skládke odpadov na nie nebezpečný odpad, ktorá bude mať 

v čase užívania stavby povolenie  
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- odpady, ktoré sú zaradené v kategórii nebezpečných odpadov budú zhodnotené, 

resp. zneškodnené prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou bude mať obec 

Sečovská Polianka uzatvorenú dohodu respektíve zmluvu. 

 

2.6  Starostlivos ť o bezpečnos ť práce a technických zariadení   

Pri stavebných prácach je potrebné dodržať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 374/1990 

Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.   

 

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Existujúca prevádzka spĺňa protipožiarne zabezpečenie stavby v zmysle vyhl. MVSR č. 94/2004 Z. 

z., požiarna odolnosť stavebných konštrukcií vyhovuje požiadavkám STN 92 0201-2, únikové cesty 

zo stavby umožňujú bezpečnú evakuáciu a zodpovedajú STN 92 0201-3.  

  

2.8 Zariadenia civilnej obrany 

Stavba  si svojím  charakterom  nevyžaduje  riešenie  po stránke civilnej obrany. 

 

2.10. Určenie nových ochranných pásiem 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce si nevyžadujú určenie nových ochranných pásiem.  

 

3.  Zemné práce 

Pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach sa vykopaná zemina použije na zásypy terénnych 

nerovnosti vo vlastníctve obce Sečovská Polianka.   

 

4. Podzemná voda  

Pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach sa neuvažuje s vplyvom podzemnej vody.  

 

5. Kanalizácia  

Pri  prevádzke telocvične dažďové vody z atmosférických zrážok sú zvádzané na pozemok 

investora. Splaškové vody z prevádzky telocvične sú zaústené do existujúcej žumpy. 

 

6. Zásobovanie vodou 

Zásobovanie vodou pri udržiavacích prácach ostáva nezmenené z kopanej studne.  

 

7. Teplo a palivá 
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Budova telocvične je vykurovaná elektrickou energiou cez elektrické konvektory.   

 

8.Rozvod elektrickej energie 

Meranie spotreby elektrickej energie ostáva bez zmien. Predmetom ohlásenia stavebných úprav a 

udržiavacích prác údržba elektroinštalačných ( zásuvkových a svetelných) rozvodov.  

 

Súhrnná technická správa vzhľadom na predmet riešenia stavby neobsahuje tieto kapitoly.  

2.9  Protikorózna ochrana 

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu 

2.11  Určenie nových ochranných pásiem 

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu 

2.13 Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na stavbu, ktoré boli definované v podmienkach 

územného rozhodnutia 

9. Ostatné energie  

10.  Verejné osvetlenie   

11.  Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody 

12.  Vzduchotechnika a chladenie 

13. Iné podzemné a nadzemné vedenia 

14. Požiadavky na súčinnosť strojov a zariadení technického a technologického vybavenia 

stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou, Január 2018     Vypracoval : Ing. Vladimír Pavúk 
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Typologická časť 

Búracie práce 

1. Demontáž nášľapnej vrstvy 

2. Demontáž nášľapnej vrstvy 

3. Demontáž dreveného obkladu 

4. Otlčenie keramického obkladu 

5. Demontáž vstupných dverí 

6. Zbúranie nenosnej priečky 

7. Zbúranie nenosnej priečky 

8. Demontáž oceľových zárubní 

9. Otlčenie keramického obkladu, 

10. Vybúranie betónovej nášľapnej vrstvy 

11. Vybrúsenie nášľapnej vrstvy 

Novovybudované konštrukcie  

1. Montáž nášľapnej vrstvy z PVC  

2. Vnútorná interiérová štuková omietka  

3. Montáž keramického obkladu 

4. Montáž keramického obkladu 

5. Montáž keramickej dlažby  

6. Montáž nenosných priečok 

7. Montáž oceľových zárubní 

8. Montáž vstupných plastových dverí 

9. Montáž mrazuvzdornej dlažby 

10. Náter drevených palubových dosák 

11. Prístup futbalových hráčov na ihrisko 
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Typologická časť 

 

Predmetom projektu stavby je vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác na 

telocvični slúžiacej pre miestny futbalový klub v obci Sečovská Polianka. Stavebné 

úpravy sa zrealizujú pri zmene dispozície a preložení skladu náradia miestnosti 1.03 

podľa výkresu číslo SO01.A1. Táto zmena spôsobí, že sa zmenší existujúca šatňa, 

ale odstránením skladu sa umožní prístup do šatne miestnosti 1.06 z chodby 1.07 

podľa výkresu číslo SO01.A2. Touto zmenou sa zabezpečí, že vstup do dvoch 

umyvárni bude možný len zo šatní a navrhovanou zmenou sa splnia podmienky 

vyhlášky č. 525/2007 Z.z.  MZSR o podrobnostiach a o požiadavkách na 

telovýchovno-športové zariadenie   zákona § 5 odstavec 1,2, a 3. Udržiavacie práce 

sa budú realizovať v miestnostiach č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.16, 1.17 a 1.18   podľa 

výkresu č. SO01. A1 a SO01.A2. Udržiavacie práce sú spojené s realizáciou 

búracích prác pri realizácii nových nášľapných vrstiev a nových povrchových úprav. 

Súčasťou udržiavacích prác bude výmena vstupných dverí a realizácia nového 

prístupu cez tunel futbalistov zo šatní na futbalové ihrisko. 

 

Búracie práce 

1.Demontáž náš ľapnej vrstvy. Ozna čenie na výkrese 1/B. 

Nášľapná vrstva z PVC sa odstráni podľa výkresu č. SO01.A1 v miestnosti č.1.03, 

1.05 a 1.17. Celková plocha činí 47,70 m2.  

 

2.Otlčenie vápenných omietok. Ozna čenie na výkrese 2/B. 

Otlčenie vápenných  sa odstráni podľa výkresu č. SO01.A1 v miestnosti č.1.03, 1.05 

a 1.17 na celú výšku miestnosti čo činí 2700 mm. Celková plocha otlčených omietok 

činí 133,00 m2.  

   

3.Demontáž dreveného obkladu. Ozna čenie na výkrese 3/B. 

Drevený obklad  sa odstráni podľa výkresu č. SO01.A1 v miestnosti č. 1.17.  Celková 

plocha dreveného obkladu činí 32,84 m2.  
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4.Otlčenie keramického obkladu. Ozna čenie na výkrese 4/B. 

Otlčenie keramického obkladu a vápennej omietky pod obkladom sa odstráni podľa 

výkresu č. SO01.A1 v miestnosti č. 1.07. Celková plocha keramického obkladu činí 

54,00 m2. Celková plocha vápennej omietky činí 54,00  m2. Výška obkladu 1700 mm.  

 

5.Demontáž vstupných dverí. Ozna čenie na výkrese 5/B. 

Pri vstupe do telocvične miestnosti č. 1.01 a pri vstupe do miestnosti 1.07 sa 

nachádzajú dvojkrídlové hliníkové zasklené dvere rozmerov 1400/2050 mm. Počet 

dverí a zárubní určených na demontáž 2 kusy.   

 

6.Zbúranie nenosnej prie čky. Ozna čenie na výkrese 6/B. 

Zbúranie nenosnej priečky hrúbky 100 mm sa zrealizuje podľa výkresu č. SO01.A1 

medzi miestnosťami č. 1.04 a 1.05. Celková plocha určená na zbúranie 1,80 m2, 

celková kubatúra určená na zbúranie 0,18 m3.   

 

7.Zbúranie nenosnej prie čky. Ozna čenie na výkrese 7/B. 

Zbúranie nenosnej priečky hrúbky 100 mm sa zrealizuje podľa výkresu č. SO01.A1 

medzi miestnosťami č. 1.04 a 1.07 vrátane dvojkrídlovej oceľovej zárubne rozmerov 

1400/1970 mm a dvojkrídlových dverí. Celková plocha určená na zbúranie 2,60 m2, 

celková kubatúra určená na zbúranie 0,26 m3.   

 

8.Demontáž oce ľových zárubní. Ozna čenie na výkrese 8/B. 

Demontáž oceľových zárubní sa zrealizuje podľa výkresu č. SO01.A1 medzi 

miestnosťami č. 1.03 a 1.07 rozmerov 800/1970 mm a medzi miestnosťami č. 1.07 

a 1.06 rozmerov 600/1970 mm.   

 

9.Otlčenie keramického obkladu. Ozna čenie na výkrese 9/B. 

Otlčenie keramického obkladu a cementovej omietky podľa výkresu č. SO01.A1 

v miestnosti č. 1.06 a 1.16. Celková plocha keramického obkladu činí 71,80 m2.  

 

10.Vybúranie betónovej náš ľapnej vrstvy. Ozna čenie na výkrese 10/B. 
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Pred vstupom do miestnosti č. 1.07 sa upraví ( zníži ) betónová nášľapná vrstva 

búracím kladivom  o 60 mm. Vonkajšie rozmery betónovej plochy činia 6,50 m * 2,80 

m. Celková plocha činí 17,00 m2. Pozdĺž okrajov betónovej plochy sa vykope 

základový pás hĺbky 600 mm na osadenie betónových záhonových obrubníkov 

v celkovej dĺžke 2*6,50 m.  

 

11.Vybrúsenie náš ľapnej vrstvy. Ozna čenie na výkrese 11/B. 

Celá cvičiaca plocha označená číslom miestnosti 1.01 na ploche 297 m2 sa vybrúsi 

pred lakovaním nášľapnej vrstvy.   

 

Novovybudované konštrukcie 

1. Montáž náš ľapnej vrstvy z PVC. Ozna čenie na výkrese 1/N. 

Montáž nášľapnej vrstvy z PVC v miestnosti číslo 1.03, 1.04, 1.05 a 1.17 označenej 

na výkrese SO01.A2 číslom 106. Celková plocha nášľapnej vrstvy z PVC bez 

stratného činí 44,50 m2.  

Skladba nášľapnej vrstvy označená číslom 106 

- PVC podlaha Tarkett Omnisports 2 mm 

- samonivelačná vrstva 5 mm 

 

2. Vnútorná interiérová štuková omietka. Ozna čenie na výkrese 2/N. 

Vnútorná interiérová štuková omietka sa zrealizuje v miestnosti číslo 1.03, 1.04, 1.05 

a 1.17 označenej na výkrese SO01.A2 číslom 303. Celková plocha omietok činí 

145,00 m2.  

 

3. Montáž keramického obkladu. Ozna čenie na výkrese 3/N. 

Montáž keramického obkladu sa zrealizuje v miestnosti číslo 1.07 označenej na 

výkrese SO01.A2 číslom 304. Celková plocha keramického obkladu činí 60,10 m2. 

Pod keramický obklad sa zrealizuje jadrová omietka označená na výkrese SO01.A2 

číslom 305. Celková plocha jadrovej omietky činí 60,10 m2. 

 

4. Montáž keramického obkladu. Ozna čenie na výkrese 4/N. 
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Montáž keramického obkladu sa zrealizuje v miestnosti číslo 1.06 a 1.16 označenej 

na výkrese SO01.A2 číslom 304. Celková plocha keramického obkladu činí 71,80 m2. 

Pod keramický obklad sa zrealizuje jadrová omietka označená na výkrese SO01.A2 

číslom 305. Celková plocha jadrovej omietky činí 71,80 m2. 

 

5. Montáž keramickej dlažby. Ozna čenie na výkrese 5/N. 

Montáž keramickej dlažby sa zrealizuje v časti miestnosti číslo 1.07 označenej na 

výkrese SO01.A2 číslom 107. Celková plocha keramickej dlažby činí 7,60 m2.  

Skladba nášľapnej vrstvy označená číslom 107 

- keramická dlažba 5 mm 

- lepiaca hmota na dlažbu 5 mm 

 

6. Montáž nenosných prie čok. Označenie na výkrese 6/N. 

Montáž nenosných priečok z tehál Heluz hrúbky 100 mm. Celková plocha činí 13,60 

m2  a celkový objem činí 1,36 m3. Pod nenosnú priečku uložiť izoláciu proti vlhkosti 

a vode v celkovej ploche 0,70 m2.   

 

7. Montáž oce ľových zárubní. Ozna čenie na výkrese 7/N. 

Montáž oceľových zárubní pre hrúbku nenosnej priečky 110 mm.   

800/1970 mm 2 kusy pravé, 1 kus ľavá   

 

8. Montáž vstupných plastových dverí. Ozna čenie na výkrese 8/N. 

Vonkajšie vstupné dvere pri stavebných úpravách budú prevedené zo skutočne 

nameraných atypických rozmerov. Zasklenie dverí previesť s koeficientom prestupu 

tepla Uf < 0,85 Wm-2K-1, Ug =  0,7  Wm-2K-1. Koeficient prievzdušnosti iLV *10 -4 >  0,5 

m3s-1m-1Pa-0,67, farebné prevedenie z exteriérovej strany biela, z interiérovej strany 

biela. Pred realizáciou stavebných úprav bude nutné zamera ť skuto čné 

rozmery vstupných dverí !   

Výpis dverí: 

Rozmery dvojkrídlových dverí 1400*2050 mm   počet kusov 2 kusy  
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9. Montáž mrazuvzdornej dlažby. Ozna čenie na výkrese 9/N. 

Nášľapná vrstva pred vstupom do šatní telocvične  je navrhnutá z vymývaného 

betónu celkovej plochy bez stratného 18,20 m2 označenej na výkrese číslom 108, 

kladenej do vodovzdorného a mrazuvzdorného lepidla. Pred osadením nášľapnej 

vrstvy sa zrealizuje cementový poter v priečnom 1 % spáde v hrúbke od 40 mm do 

60 mm.  Po aplikácii izolácie proti vode a vlhkosti Sikalastik 152 sa zrealizuje 

nášľapná vrstva z vymývaného betónu na celkovej vodorovnej ploche 18,20 m2. 

Olemovanie navrhovanej nášľapnej vrstvy bude prevedené zo záhonových 

obrubníkov v celkovej dĺžke 13,0 m kladenej do betónového lôžka.  

 

10. Náter drevených palubových dosák. Ozna čenie na výkrese 10/N. 

Náter nášľapnej vrstvy / drevenej podlahy z dosák / sa prevedú športovým 

dvojzložkovým náterom Bona Wave respektíve jej ekvivalentom podľa DIN 18032. 

Celková plocha činí 297,0 m2 označená na výkrese č. 105.  

 

11. Prístup futbalových hrá čov na ihrisko. Ozna čenie na výkrese 11/N.  

Priestor medzi vstupom do šatní telocvične a výstupom na futbalové ihrisko, ktorého 

šírka je 2,80 m a dĺžka 6,50 m celkovej plochy 18,20 m2 sa zrealizuje z ľahkej 

oceľovej konštrukcie tunel pre prístup futbalistov na ihrisko a späť. Povrchová úprava 

oceľového prístrešku sa upraví zinkovaním respektíve pieskovaním. Prekrytie 

zaoblenej oceľovej konštrukcie sa zrealizuje v oblúku z polykarbonátových dosák.       

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval : Ing. Vladimír PAVÚK      Január 2018  
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1. Identifika čné údaje stavby a investora            

1.1. Názov   : Telocvičňa pri futbalovom ihrisku Sečovská Polianka 

1.2. Miesto stavby  :  Telocvičňa súp.č. 771, Sečovská Polianka  

1.3. Parcelné číslo  :  Parc.č. 2158/2, k.ú. Sečovská Polianka 

1.4. Krajský úrad  :  Prešov 

1.5. Okresný úrad  :  Vranov nad Topľou 

1.6. Obecný úrad  :  Sečovská Polianka 

1.7. Vlastník pozemku :  Obec Sečovská Polianka 

1.8. Vlastník stavby  : Obec Sečovská Polianka 

1.9.Charakter stavby : Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 

1.10. Objednávateľ : Obec Sečovská Polianka, OcÚ Seč. Polianka, 094 14 

 

2. Identifika čné údaje zhotovite ľa 

2.1. Zhotoviteľ  : Prodap s.r.o., Sídlisko I, 980/31,  093 01 Vranov n.T.  

2.2. IČO   : 36 490 903 

2.3. DIČ   : 202 178 5810 

2.4. Zhotoviteľ ASR  : Ing. Vladimír Pavúk 

 

3.  Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavb u a jej budúcu prevádzku 

Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie projektu stavby, ktorý bude slúžiť  

pre potreby ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác. Projektová dokumentácia 

obsahuje :  

A - Sprievodnú správu 

B – Súhrnné riešenie stavby 

B1 - Súhrnnú technickú správu 

B2 – Rozpočet 

C1 – Celkovú situáciu stavby 

E – Dokumentáciu stavebných objektov a inžinierskych sieti 

Objekt SO01 – Telocvičňa 

/ Diel : Architektonicko stavebné riešenie / 

Predmetom projektu stavby je vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác na 

telocvični slúžiacej pre miestny futbalový klub v obci Sečovská Polianka. Stavebné úpravy 

sa zrealizujú pri zmene dispozície a preložení skladu náradia miestnosti 1.03 podľa 

výkresu číslo SO01.A1. Táto zmena spôsobí, že sa zmenší existujúca šatňa, ale 
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odstránením skladu sa umožní prístup do šatne miestnosti 1.06 z chodby 1.07 podľa 

výkresu číslo SO01.A2. Touto zmenou sa zabezpečí, že vstup do dvoch umyvárni bude 

možný len zo šatní a navrhovanou zmenou sa splnia podmienky vyhlášky č. 525/2007 Z.z.  

MZSR o podrobnostiach a o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenie   zákona 

§ 5 odstavec 1,2, a 3. Udržiavacie práce sa budú realizovať v miestnostiach č. 1.03, 1.04, 

1.05, 1.06, 1.16, 1.17 a 1.18   podľa výkresu č. SO01. A1 a SO01.A2. Udržiavacie práce 

sú spojené s realizáciou búracích prác pri realizácii nových nášľapných vrstiev a nových 

povrchových úprav. Súčasťou udržiavacích prác bude výmena vstupných dverí 

a realizácia nového prístupu cez tunel futbalistov zo šatní na futbalové ihrisko.        

 

 4.  Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východi skovým podkladom 

1/ Mapové podklady riešeného územia, kópia z katastrálnej mapy, list vlastníctva  

2/ Konzultácie s objednávateľom 

Východiskové podklady sú v súlade s právnym stavom.  

 

5. Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súb ory   

Stavba je členená na objekty  

Objekt SO01  –  Telocvičňa 

 

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investí cie 

Stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu. 

 

7. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 

Prevádzkovateľom a užívateľom zariadenia bude Obec Sečovská Polianka. 

 

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukon čenie stavby 

Celková doba výstavby    : 2 mesiace 

Termíny realizácie stavby začatie / ukončenie : 3/2018 –  3/2018 

Dodávateľský systém                : výberom v zmysle zákona 

 

9. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vz ťahu k dokon čeniu, kolaudácií a 

užívaniu stavby, prípadne údaje o prípadnom postupn om odovzdávaní stavby do 

užívania  

Stavebné úpravy a udržiavacie práce si nevyžadujú skúšobnú prevádzku a nemusia byť 
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postupne odovzdávané do užívania.  

 

10. Predpokladaný celkový náklad stavby 

Stavebné náklady stavebných úprav a udržiavacích prác budú osobitne zdokumentované 

v samostatnej časti projektu stavby.  

 

 

Január  2018                Vypracoval : Ing. Vladimír Pavúk 


