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Práca sa zaoberá technologickou etapou zastrešenia. Strecha je riešená ako jednoplášťová plochá strecha. 

Bolo navrhnutých 5 skladieb strechy z ktorých sa následne vybrala finálna skladba, z hľadiska ceny s prihliadnutím aj na čas realizácie. 

 Na finálnu skladbu je spracovaný stavebne – technologický projekt pre realizáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 Identifikačné údaje  

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) názov stavby 
Bytové domy 2 x 15 b.j. 

b) miesto stavby (adresa, čísla popisná, katastrálne územie, parcelne čísla pozemku). 
Okres: Nitra 

Kraj: Nitriansky 

Investor: Obec Nové Sady 

Projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt, 
                     Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica 

Stupeň projektu: Projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie 

Druh stavby: Novostavba bytového domu 

Účel stavby: Objekt pre trvalé bývanie 

Spôsob realizácie: Dodávateľsky 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebného pozemku 
Bytové domy sú navrhované v centrálnej časti zastavaného územia obce Nové Sady. Pozemok je vo vlastníctve obce (parcelné číslo 331/1) 
a je prístupný z jestvujúcej strany hranice susedných pozemkov pozdĺž železničnej trate (využívaných čiastočne ako role), z výhodnej strany 
miestnou komunikáciou, z južnej strany hranicou susedného pozemku, z juhozápadu hranicou pozemku jestvujúceho objektu bytovky a na 
západe prechádza do voľnej nevyužívanej plochy. Územie je rovinaté. 

b) výpis a vyhodnotenie realizovaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno-historický 
prieskum apod.) 
Pre stavbu bolo realizované geodetické zameranie, súradnicový systém JTSK, výškový systém BPV. 
Pre stavbu neboli realizované žiadne špeciálne prieskumy. 

c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 
Okrem ochranných pásiem, vznikajúcich okolo stávajúcich inžinierskych sietí susedných pozemkov, sa záujmové územie dotknuté 
novostavbou nenachádza v ochrannom pásme, v pamiatkovej rezervácií, pamiatkovej zóne, vo zvláštnom chránenom území  apod. 
V neďalekej blízkosti sa nachádza železnica ktorá sa ale v súčasnosti už nepoužíva 

d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
Objekt sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území apod. 

e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v území 
Pred zahájením stavby budú zmluvne zaistené vstupy na pozemky potrebné pre realizáciu stavby a pre prístup stavebné mechanizácie na 
stavenisko. Priestory pre vybudovanie zariadenia staveniska, skládky materiálu a hromadenie zeminy budú na pozemku stavby. 

V dobe stavby sa predpokladajú len mierne hladiny hluku a prašnosti. Tieto negatívne vplyvy ide čiastočne dodávateľom stavby obmedziť 
na minimum, voľbou optimálnych technologických postupov. Evidenciu odpadov vzniknutých behom stavby a ich následnou likvidáciou 
zaistí dodávateľ stavby prednostne formou recyklácie, nerecyklovateľné materiály budú likvidované skládkovaním. Likvidácia odpadov bude 
splňovať podmienky zákona č.185/2001 Zb. o odpadoch. 

Pred zahájením prací je vždy nutné vytýčiť všetky podzemné siete a ich polohu zaznamenať, pri realizácií potom rešpektovať ich polohu. 

Odtokové pomery sa v území výrazne nezmenia. Dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú odvádzané do vsakovacích šachiet, kde 
sa budú voľne vsakovať do terénu. 

f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 
Navrhované stavební úpravy nevyžadujú žiadne asanácie územia.  

Demolácie sa v rámci tohto projektu neriešia, keďže sa jedná o novostavbu bytového domu. 

V dotknutej časti, kde je umiestená novostavba bytového domu sa nenachádzajú žiadne kroviny a stromy. Z tohto dôvodu nie je teda nutné 
v tomto priestore riešiť výrub drevín s príslušným orgánom životného prostredia. 

g) požiadavky na maximálnej zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov určených na plnenie funkcie lesa 
(dočasné / trvalé) 
Navrhovanou stavbou nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pozemky určené na plnenie funkcie lesa , sa v mieste stavby 
ani v jeho okolí nevyskytujú. 

h) územno-technické podmienky (najmä možnosť napojenia na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru)  
Pozemok je umiestnený pri stávajúcej komunikácie pre celé ZTV, ktorá bude odbočkou z miestnej komunikácií. 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
Predpoklad začatia stavby: 04/2017 

Dokončenie stavby:              03/2019 
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Stavba bude vykonávaná dodávateľsky oprávnenou odbornou právnickou alebo fyzickou osobou (dodávateľ stavby bude vybraný 
investorom). 

Stavba zahŕňa výstavbu:   SO01 bytový dom „A“ 

                                               SO02 bytový dom „B“ 

                                               SO03 vodovodné prípojky 

                                               SO04 kanalizačné prípojky splaškové 

                                               SO05 kanalizačné prípojky dažďové 

                                               SO06 čistiareň odpadových vôd 

                                               SO07 kanalizačná prípojka zaolejovaná a lapač olejov 

                                               SO08 predĺženie stl plynovodu a prípojky plynu 

                                               SO09 prípojky NN 

                                               SO10 parkovacie a spevnené plochy  

                                               SO11 sadové úpravy 

Stavba je členená na objekty (pozri vyššie), bude vykonaná ako celok v jednom časovom úseku.  

Stavba nevyžaduje žiadne súvisiace, podmieňujúce alebo vyvolané investície.  

Všetky doplnkové stavby budú realizované v rámci celej stavby (voda, kanalizácia a pod.)  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Projektová dokumentácia rieši dva identické  objekty (novostavby) bytových domov, každý s 15 bytovými jednotkami. Byty budú vo 
vlastníctve obce a budú slúžiť ako nájomné byty. 

Orientačná hodnota stavby: cca  

Zastavaná plocha:                                 2 x 412,97 m2 = 825,94 m2 

Obostavaný priestor:                            2 x 5402,50 m3 = 10 805,00 m3 

Podlahová plocha miestností bytu:   2 x 1122,33 m2 = 2244,66 m2 

Podlahová plocha balkónov a terás: 2 x 52,68  m2 = 105,36  m2 

Počet bytových jednotiek:                   2 x 15 = 30 

Počet obyvateľov:                                 2 x 50 = 100 

Počet parkovacích státí:                      26 OA 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus – územná regulácia  

Vzhľad stavby bol navrhnutý tak, aby bol urbanisticky a architektonicky zladený s okolitou zástavbou a túto nijako nenarušoval. Obec nemá 
pre túto časť obce spracovaný regulačný plán, ktorým by bola riešená územnú regulácia. Kompozícia priestorového riešenia objektu 
navrhnutá tak, aby vyhovela prevádzky a účelu stavby a aby stavba ako celok zapadla do rázu existujúcej zástavby a krajiny. 

b) architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie 
Jedná sa o 4 podlažný objekt s pôdorysom obdĺžnika zastrešený plochou jednoplášťovou strechou. Navrhnuté materiály i riešenie stavby sú 
tradičné. 

Na dome budú použité predovšetkým svetlé farby, ktoré budú korešpondovať s tmavšie strešnou krytinou. Vonkajšie omietky budú 
vykonávať v rámci skladby kontaktného zatepľovacieho systému. Farebné riešenie bytového domu „A“ v kombinácii červenej, žltej a bielej 
farby, u bytového domu „B“ je žlta nahradená modrou. Plochy fasád sú žlté s bielym doplnkami (architektonické články – šambrány, bosáž, 
rímsy) . Sokel objektu je povrchovo upravený mozaikovou omietkou (napr. marmolit) v odtieni červenohnedom. 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
Prevádzka objektu je stanovená druhom stavby. Jedná sa o bytový dom, ktorého dispozičné usporiadanie vytvára vhodné podmienky pre 
bývanie. Výrobné technológie sa v obiekte nenachádzajú. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Je zabezpečený bezbariérový vstup do objektu. Na prízemí sa nachádzajú 3 byty ktoré spĺňajú technické požiadavky na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Pre užívanie stavby budú spracované prevádzkové a bezpečnostné predpisy. Všetky bezpečnostné prvky sú navrhnuté podľa príslušných 
technických noriem a predpisov. 

B.2.6 Základná charakteristika objektov  

a) stavebné riešenie 
Projektová dokumentácia spracováva novostavbu bytových domov v Nových Sadoch. Jedná sa o štvorpodlažné nepodpivničené objekty. 
Súčasťou novo vybudované stavby budú nové spevnené plochy (zahŕňajúce prístupové chodníky, príjazdovú plochu, plocha pre státie 
osobných automobilov), vodovodné prípojky, splaškovej a dažďovej kanalizácie, prípojky elektro, plynovodu. Stavba je členená na objekty 
pozri Sprievodná správa. Stavba nebude delená na etapy, bude vykonaná v jednom časovom úseku. 
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b) konštrukčné a materiálové riešenie  
Ide o stavbu z tehlových blokov, ktorá je vystužená železobetónovým vencom. 
Stropy sú z filigránových stropných dosiek. 
Konštrukcia strechy nad 4NP je tvorená filigránovými stropnými doskami a vrstvami jednoplášťovej strechy.  

 

 

Základové konštrukcie: 

Základy budú vykonané formou základových pásov z prostého betónu C 12/15 so základovou škárou vykonanú v nemrznúcej hĺbke. 
 
V základoch budú vynechané prestupy pre pretiahnutie prípojok inžinierskych sietí - viď samostatné projekty. 

 Podkladová doska bude vykonaná v hr. 100mm z betónu  C 16/20 vystuženého KARI sietí  

Zvislé konštrukcie: 

Obvodové nosné konštrukcie: 
     Obvodové nosné murivo bude z tehlových blokov POROTHERM  (hr. 380 mm), murovaných na maltu MVC-30. 

Vnútorné nosné konštrukcie: 
     Vnútorné nosné murivo bude vykonané z tehlových blokov POROTHERM (hr. 300 mm) murovaných na maltu MVC-50. 

Zvislé deliace a výplňové konštrukcie: 
     Priečkové murivo bude vykonané tehlových blokov POROTHERM (hr. 115 mm) murovaných na maltu MVC-25. V mieste styku dvoch 
bytov sú vytvorene dvojité priečky s vloženou zvukovou izoláciou tak, aby táto konštrukcia spĺňala požadovanú zvukovú nepriezvučnosť 
deliacej konštrukcie. 

Komínové a ventilačné konštrukcie: 

Teleso komína bude zostavené z typových komínových v jednoprieduchovom prevedení vrátane všetkých potrebných dielcov, tvaroviek a 
príslušenstva.  

Vodorovné nosné konštrukcie: 

Preklady: 
    Nad otvory dverí budú uložené keramické preklady POROTHERM. 

Vence: 
     Vence budú železobetónové preklady z betónu C 25/30 XC1, vystužených oceľou B500B. 
zároveň budú slúžiť ako preklady nad oknami. 

 Stropy: 
     Strop bude železobetónový monolitický z betónu C 20/25 XC1, vystužených oceľou B500B. 

Zastrešenie: 

Bude vykonané zhotovenie strešného plášťa plochej strechy. Na nosnú  konštrukciu a na atiku bude vykonaný penetračný náter, Dekprimer. 
Poistná hydroizolácia je tvorená plošne natavenými asfaltovými pásmi Glastek AL 40 mineral, ktoré sú vytiahnuté na výšku tepelnej izolácie. 
Spádová vrstva je tvorený spádovými klinmi z polystyrénu EPS 100. Tepelnú izoláciu tvoria dosky EPS 100 hr. 100 mm. Hlavný hydroizolačné 
vrstva je tvorená pružného polyolefínu Mapeplan T M, ktorá bude kotvená a vytiahnutá na atiku. Atika bude oplechovaná pozinkovaným 
plechom. 

Tepelné izolácie: 

Na všetkých vonkajších plochách fasády bude vykonaný kontaktný zatepľovací systém. Dosky z extrudovaneho fasádneho polystyrénu v hr. 
60 mm. 

Všetky balkónové konštrukcie z čela a spodnej strany dosky budú zateplene polystyrénom hr. 40 mm. 

Výplne otvorov: 

Dvere: 
     Výplne vonkajších a balkónových dverí sú navrhnuté ako plastové výrobky s kombinovaným otváraním, zasklené izolačným dvojsklom 
v skladbe 4+12+4 mm. 

     Vnútorné dvere sú typové drevené hladké, resp. profilované s poldrážkou osadzované v oceľových zárubniach. 

Okna: 

     Výplne okien dverí sú navrhnuté ako plastové výrobky s kombinovaným otváraním, zasklené izolačným dvojsklom v skladbe 4+12+4 mm.  

 

Vnútorné úpravy povrchov: 

Omietky, obklady a nátery: 

     Všetky povrchy stien, priečok sa jednotne upravia vápennocementovou omietkou hladkou hr. 10 mm s tým, že v miestach obkladov sa 
prevedie len vápennocementová omietka hrubá. Spoje, rohy a miesta zmeny podkladových materiálov doporučujeme vystužiť sieťovinou, 
resp. podomietkovými profilmi. Po vyhotovení omietok sa prevedie povrchová úprava 2x pačokovanie a 2 x maľba 

    Steny miestností s mokrou prevádzkou sa opatria keramickým obkladom. Obklady sú lepené cez tmely. Špárovanie obkladov je 
šparovacou hmotou. V mieste lomov 90°, 270° ukončenia obkladu doporučujeme použiť prechodové plastové lišty. Obklad je lepený do 
výšky podľa určenia miestnosti 

Podlahy: 

     Podlahy budú realizované podľa účelu jednotlivých miestností a to z keramickej dlažby, PVC podláh 
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Vonkajšie úpravy povrchov: 

Viz B.2.2b 

Terénne úpravy: 

Pre prístup z ulice bude vykonaný chodník šírky 1,2 m z betónovej zámkovej dlažby lemované záhradnými obrubníky. Rovnakým spôsobom 
budú realizované pásy pre vjazde a parkovania vozidla majiteľov. Dlažba bude uložená na štrkovom súvrstvia pre návrhovú únosnosť 3,5t. 

V rámci terénnych úprav bude ďalej po obvode budovy urobený odkvapový chodník z betónových dlaždíc 500x500x100 mm kladených do 
pieskového lôžka a podsypu zo štrkovej drte urobený v spáde min 2% od objektu.  

c) mechanická odolnosť a stabilita 
Stavba je navrhnutá tak, aby zodpovedala potrebám mechanickej odolnosti a stability. Stavba je navrhnutá podľa platnej legislatívy. 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení  

a) technické riešenie 
Technická a technologická zariadenia sa v objekte nevyskytujú. 

b) zoznam technických a technologických zariadení 
Technická a technologická zariadenia sa v objekte nevyskytujú. 

B.2.8 Požiarno-bezpečnostné riešenie 

a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 
Bytový dom tvoria dva požiarne úseky. 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) Kritériá tepelne technického hodnotenia 
Stavba svojim riešením zodpovedá tepelne technickým požiadavkám podľa príslušných noriem a predpisov. 

b) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií 
V rámci stavby sa s využitím alternatívnych zdrojov energií neuvažuje. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie 

Stavba je navrhnutá tak, aby vytvárala predpísané predpoklady pre užívanie k navrhovanému účelu ako rodinné bývanie 

Vetranie 

Rodinný dom bude odvetraný prirodzene okennými a dvernými otvormi. Sociálne zariadenie a digestory sú odvetrané vzduchotechnickým 
potrubím s ventilátorom do vonkajšieho priestoru. 

Osvetlenie  

Denné osvetlenie obytných miestností je zaistené okennými otvormi v obvodových stenách objektu. Do všetkých miestností bude zároveň 
inštalované umelé osvetlenie. 
Osvetlenie je navrhnuté tak, aby boli splnené hygienické požiadavky, požiadavky na ochranu zdravia a životného prostredia podľa 
príslušných platných právnych noriem a predpisov (STN 73 4301 - "Obytné budovy"). 

Hygiena  

Intenzita osvetlenia vnútorných priestorov zodpovedá platným predpisom. Stavba spĺňa minimálne požiadavky podľa normy STN 73 4301 - 
"Obytné budovy" na počet hygienických miestností a zariadení. 

Sanitárne zariadenia  

Počty zariaďovacích predmetov a riešenie hygienického zariadenia zodpovedá požiadavkám platnej legislatívy a noriem. 

Likvidácia odpadov 

Stavba objektu neovplyvní negatívne životné prostredie lokality. V objekte budú vznikať komunálny odpad podľa vyhl. 93/2016 Zb. - 
"Katalóg odpadov", ktorého odvoz bude zaistený bežným spôsobom.  

Odpady vzniknuté pri realizácii stavby sa obmedzujú na odpad stavebného materiálu vznikajúci pri stavebných prácach. 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Pre stavbu nie je potrebné vykonávať žiadnu osobitnú ochranu. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 
Objekt bude pripojený na stávajúce inžinierske siete. 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Riešenie jednotlivých pripojovacích rozmerov, výkonových kapacít a dĺžok prípojok na technickú infraštruktúru je riešené v jednotlivých 
oddieloch profesií (elektro, voda, kanalizácia a plyn). 

B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia 
Prístup a príjazd k objektu, pozemku parcelné číslo 331/1 kat. Úz. Nové Sady, bude zabezpečený po asfaltovej komunikácií. 

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 
Pozemok je umiestnený pri stávajúcej komunikácie pre celé ZTV, ktorá bude odbočkou z miestnej komunikácií. 
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c) doprava v pokoji 
Parkovanie vozidiel je navrhnuté na pozemku pred bytovým domom. Plocha o veľkosti parkovacieho státia pre 26 OA bude spevnená 
zámkovou dlažbou potrebnej únosnosti. 

d) Pešie a cyklistické chodníky 
Neriešia sa. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy 
Po ukončení stavby budú realizované konečné terénne úpravy dotknutých pozemkov, ktoré budú obsahovať ich uvedenie do pôvodného 
stavu vrátane zatrávnenia. 

b) použité vegetačné prvky 
Po dokončení stavby budú realizované konečné terénne úpravy, zatrávnenie pozemku, vysadenie nových kríkov. 

c) biotechnické opatrenia 
Biotechnické opatrenia sa v rámci projektovej dokumentácie stavby nerieši. 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

a) vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpad a pôda 
Stavba je navrhnutá v súlade so zákonom č. 114/1992 Zb. o ochrane prírody a krajiny. Pri realizácii výstavby dôjde prevádzkou 
mechanizmov a zvýšenou prašnosťou k dočasne miernemu zhoršeniu životného prostredia. Tento negatívny vplyv stavebnej činnosti bude 
iba krátkodobý. Nepriaznivé vplyvy možno obmedziť vhodnou voľbou mechanizačných prostriedkov, technologických postupov a pohybom 
techniky po stavenisku. 

b) vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.), zachovanie ekologických 
funkcií a väzieb v krajine 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu. V dotknutej časti, kde je umiestnená novostavba sa nenachádza žiadne kroviny, 
stromy, pamätné stromy. Nedochádza tu k ohrozeniu živočíchov. 

B.7 Ochrana obyvateľstva  

Obiet nie je navrhnutý na ochranu obyvateľstva. Osoby budú využívať v prípade ohrozenia miestny systém ochrany. 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Stavba zabezpečí meranie odberu a spôsob úhrady elektrickej energie bude predmetom zmluvy s dodávateľom stavby. 

Miesta napojenie na zdroj vody a elektrickej energie sú viditeľné zo situácie stavby. Všetky materiály, konštrukcie a konštrukčné prvky si 
bude zabezpečovať dodávateľ stavby. 

b) odvodnenie staveniska 
V rámci stavby nie je nutné vykonávať samostatné odvodnenie staveniska. V prípade výskytu spodnej vody vo výkopoch bude táto voda 
odčerpaná čerpadlami. Mimo tieto výkopy na pozemky investora 

c) napojenie staveniska na existujúce dopravné a technickú infraštruktúru 
viz B.4 b 

d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
Pri vykonávaní stavby bude dodávateľ stavby postupovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a to tak, aby vplyv 
vykonávanie stavby na okolité stavby a pozemky bol minimalizovaný. V rámci stavby sa nepredpokladajú žiadne mimoriadne opatrenia na 
obmedzenie negatívnych vplyvov na okolie stavby. 
 
Stavebné práce sa budú vykonávať iba v čase od 8,00 hod do 16,00 hodín, a to v dňoch pondelok až piatok. Pri realizácii stavby sa musí dbať 
na minimalizáciu prašnosti a hlučnosti na stavenisku, musia byť dodržané limity hluku a vibrácií podľa nariadenia vlády č. 272/2011 Zb. 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, výrub drevín 
Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú žiadne asanácie územia a demolácie. 
 
V časti dotknutej stavebnými prácami sa nenachádza kroviny a stromy. 

f) maximálny zábory pre stavenisko (dočasné / trvalé) 
Stavenisko bude vymedzené existujúce hranicou pozemku parcelné číslo 331/1 kat. Úz. Nové Sady. Ďalej bude stavenisko oplotené 
mobilným plotom a riadne označené. 
 
Po vykonaní stavebných prác bude zariadenie staveniska zrušené a pozemok uvedený do pôvodného stavu.  

g) maximálne produkovaná množstvo a druhy odpadu a emisií přivýstavbě, ich likvidácia 
Odpady – Odpad bude triedení a odvážaný na skládku. Pre tento účel budú na stavenisku umiestnené kontajnery. 

Emisie - pri výstavbe sa nepredpokladá nadmerný výskyt emisií a tým sa nepredpokladá ani ich likvidácie. 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 
V rámci stavby sa nepredpokladá, že by sa na stavbu ďalšie zemina dovážala. 

Zemina z výkopov bude deponovaná na pozemkoch dotknutých stavbou a to oddelene od kultúrnych vrstiev zeminy. Zemina, ktorá nebude 
spätne použitá na zásyp výkopu a úprav terénu bude odvezená na skládku. Toto sa netýka kultúrnych vrstiev zeminy, ktoré budú využité v 
rámci úprav teréne okolo BD a po výkopoch. Predpokladá sa, že bilancia zemných prác bude vyrovnaná, tzn. že zemina, ktorá sa vyťaží, 
bude spätne využitá. 
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i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
S ohľadom na charakter stavby, jej rozsah a umiestnenie, nie je potrebné určovať podmienky na ochranu životného prostredia pri výstavbe. 
Pri stavbe nebudú používané žiadne škodlivé látky a materiály a nebudú vznikať žiadne škodlivé odpady. Životné prostredie nebude pri 
vykonávaní stavby narušené a poškodzované. 

j) zásady BOZP 
Pri výstavbe budú dodržané všeobecné právne predpisy: 
Zákon č. 262/2006 Zb. zákonník práce 
Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., Ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri práci 
Nariadenie vlády č. 101/2005 Zb. o podrobnejších požiadavkách na pracovisko a pracovné prostredie 
Zákon č. 309/2006 Zb., Ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch a o 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne vzťahy 
Pri výstavbe budú dodržané najmä tieto právne predpisy: 
Nariadenie vlády č. 591/2006 Zb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách 
Nariadenie vlády č. 362/2005 Zb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom 
pádu z výšky alebo do hĺbky 
Nariadenie vlády č. 378/2001 Zb., Ktorým sa ustanovujú bližšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických 
zariadení, prístrojov a náradia 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb nie sú nutné, pretože sa žiadne nevyskytujú. 

l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Realizáciou stavby nebudú vznikať žiadne zvláštne opatrenia 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre vykonávanie stavby (uskutočňovanie stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom 
vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod.) 
Pre danú stavbu nie sú určené. 

n) postup výstavby, rozhodujúce čiastočné termíny 
Predpoklad zahájenia stavby: 04/2017 

Dokončení stavby:                    03/2019 
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2.1 Lokalizácia staveniska 
Stavenisko je vymedzené hranicami pozemkov vo vlastníctve stavebníka, tj. Pozemky p. č. 331/1, k. ú. Nové Sady, okr. Nitra. Stavenisko je 
prístupné po miestnej komunikacií. 

2.2 Dopravné trasy pre dodanie materiálu a zdvíhacieho mechanizmu  
Nákladný automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 bude používaný ako na dodavku materiál tak aj na zvislú dopravu 
materiál na stavbe. Polomer zatáčaní je 12 m. 

LIEBHERR TURMDREHKRAN 42 K.1 

 

Obr. 1 Trasa z firmy Stavivo s.r.o. na stavenisko s vyznačenými kritickými miestami 

 

2.3 Kritická miesta 
2.3.1 Vjazd na stavenisko – polomer zatáčky: 13 m 

 

Obr. 2 Kritické miesto A 

http://www.hado-praha.cz/foto/foto_17.jpg
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2.3.2 Križovatka – polomer zatáčky: 19 m 

 
Obr. 3 Kritické miesto B 

 
2.3.3 Križovatka – polomer zatáčky: 17 m 

 

Obr. 4 Kritické miesto C 

2.3.4 Výjazd z firmy  Stavivo s.r.o.: 16 m 

 

Obr. 5 Kritické miesto D 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Bytové domy 2 x 15 b.j.    

Objekt: 01 Střecha skladby    

Rozpočet: 01 Skladba S1     

Objednatel:    IČO:   

    DIČ:   

Zhotovitel:    IČO:   

    DIČ:   

Vypracoval:       

 
Rozpis ceny 

   
Dodávka 

 
Montáž 

 
Celkem 

HSV 0,00 0,00 0,00 

PSV 605 272,97 233 595,98 838 868,95 

MON 0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 

Celkem 605 272,97 233 595,98 838 868,95 

 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 %  0,00 CZK 

Snížená DPH 15 %  0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 %  838 868,95 CZK 

Základní DPH 21 %  176 162,00 CZK 

Zaokrouhlení     0,05 CZK 

Cena celkem s DPH 
  

1 015 031,00 CZK 

 

 

 
 

v 

   

 

 
 

dne 

 

 

 

26.5.2017 

  

       

 Za zhotovitele  Za objednatele   
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Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

711 Izolace proti vodě PSV 76 900,06 41 363,29 118 263,35 14 

712 Živičné krytiny PSV 240 603,85 165 754,66 406 358,51 48 

713 Izolace tepelné PSV 263 172,39 19 614,05 282 786,44 34 

721 Vnitřní kanalizace PSV 12 652,40 1 056,52 13 708,92 2 

767 Konstrukce zámečnické PSV 11 944,27 5 807,46 17 751,73 2 

 
Cena celkem 

  
605 272,97 

 
233 595,98 

 
838 868,95 

 
100 
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Položkový rozpočet 

S: 01 Bytové domy 2 x 15 b.j. 

O: 01 Střecha skladby 

R: 01 Skladba S1 

 

 
 
 
 
 

 
P.č. 

 
 
 
 
 

 
Číslo položky 

 
 
 
 
 

 
Název položky 

 
 
 
 
 

 
MJ 

 
 
 
 
 

 
množství 

 
 
 
 
 

 
cena / MJ 

 
 
 
 
 

 
Celkem 

Díl: 711 Izolace proti vodě    118 263,35 
1 711111006RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze Dekprimer 0,2 kg/m2 

m2 400,11790 16,90 6 761,99 

  plocha strechy : (10,25*35,3)+(1,0*7,3*2)-(0,38*2,9*2)- 

(1,59*1,59) 
 371,69290   

  čast atiky : (94,75*0,3)  28,42500   
2 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 460,13558 85,40 39 295,58 

  plocha strechy : (10,25*35,3)+(1,0*7,3*2)-(0,38*2,9*2)- 

(1,59*1,59) 
 371,69290   

  čast atiky : (94,75*0,3)  28,42500   
  0,15  60,01769   

3 628522691R Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral m2 460,13558 152,50 70 170,68 

  plocha strechy : (10,25*35,3)+(1,0*7,3*2)-(0,38*2,9*2)- 

(1,59*1,59) 
 371,69290   

  čast atiky : (94,75*0,3)  28,42500   
  0,15  60,01769   

4 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 2,34729 867,00 2 035,10 

Díl: 712 Živičné krytiny    406 358,51 
5 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace 

do 250 mm, fólie ve specifikaci 

m2 498,00026 524,00 260 952,14 

  včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 

  plocha strechy : (10,25*35,3)+(1,0*7,3*2)-(0,38*2,9*2)- 

(1,59*1,59) 
 371,69290   

  plocha strechy : 0,15  55,75394   
  atika : ((42,4)+(94,754*0,2))  61,35080   
  atika : 0,15  9,20262   

6 28329029R Fólie hydroizolační Mapeplan T M 1,5 mm š. 2100 mm, 

polyolefín s PES vložkou, bílá/černá 

m2 498,00026 290,50 144 669,08 

  plocha strechy : (10,25*35,3)+(1,0*7,3*2)-(0,38*2,9*2)- 

(1,59*1,59) 
 371,69290   

  plocha strechy : 0,15  55,75394   
  atika : ((42,4)+(94,754*0,2))  61,35080   
  atika : 0,15  9,20262   

7 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,74700 987,00 737,29 

Díl: 713 Izolace tepelné    282 786,44 
8 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho ve spádu 1vrstvá m2 743,38580 23,60 17 543,90 

  plocha strechy : ((10,25*35,3)+(1,0*7,3*2)-(0,38*2,9*2)- 

(1,59*1,59))*2 

 743,38580   

9 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm, tl. 200 

mm 

m3 81,77244 2 040,00 166 815,78 

  ((10,25*35,3)+(1,0*7,3*2)-(0,38*2,9*2)-(1,59*1,59))*0,2  74,33858   

  0,1  7,43386   

10 28375971R Deska spádová EPS 100 BACHL tl. od 20 do 80 mm m3 42,63567 2 260,00 96 356,61 

  obiem použiteho materialu : 

0.17375*25.63*(2/3)*2+0.17375*26.26*(2/3)*2+0.131*13.69 

*(2/3)*4+0.17375*49.4*(2/3)*2+0.18875*57.17*(2/3)*2 

 42,63567   

11 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 2,48816 832,00 2 070,15 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace    13 708,92 
12 721234101RT1 Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, PVC přiruba, 

záchytný koš D 75, 110, 125 mm 

kus 4,00000 1 847,00 7 388,00 

13 721239101R00 Kus prodlužovací PP HL65H s živičným pásem kus 4,00000 1 578,00 6 312,00 

14 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01588 562,00 8,92 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické    17 751,73 
15 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky m 98,70000 56,50 5 576,55 

dĺžka oplechovanej atiky : 98,7*1 98,70000 
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16 13814185R Plech pozinkovaný tl.0,60 mm, 1000 x 2000mm, povlak 

200g/m2 

t 0,48000 24 230,00 11 630,40 

  hmotnosť plechu celkom : (100/2)*0,0096  0,48000   
17 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,48296 1 128,00 544,78 
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4.1 OBECNÉ INFORMÁCIE  

4.1.1 OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

Názov stavby: Bytové domy 2 x 15 b.j. 

Okres: Nitra 

Kraj: Nitriansky 

Investor: Obec Nové Sady 

Projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt, 
                      Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica 

Stupeň projektu: Projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie 

Druh stavby: Novostavba bytového domu 

Účel stavby: Objekt pre trvalé bývanie 

Spôsob realizácie: Dodávateľsky 

Zastavaná plocha: 2 x 412,97 m2 = 825,94 m2 

Obostavaný priestor:  2 x 5402,50 m3 = 10 805,00 m3 

Počet podlaží: 4 x NP 

Delenie stavby na stavebne objekty:    

SO01 bytový dom „A“ 

SO02 bytový dom „B“ 

SO03 vodovodné prípojky 

SO04 kanalizačné prípojky splaškové 

SO05 kanalizačné prípojky dažďové 

SO06 čistiareň odpadových vôd 

SO07 kanalizačná prípojka zaolejovaná a lapač olejov 

SO08 predĺženie STL plynovodu a prípojky plynu 

SO09 prípojky NN 

SO10 parkovacie a spevnené plochy  

SO11 sadové úpravy 

Objekt je založený na základových pásoch zo železobetónu a napätie od nich je prenesené  do 
základovej pôdy. Ide o stavbu z tehlových blokov, ktorá je vystužená železobetónovým 
vencom. 
Stropy sú z filigránových stropných dosiek. Konštrukcia strechy nad 4NP je tvorená 
filigránovými stropnými doskami a vrstvami jednoplášťovej strechy. Zateplenie fasádnym 
polystyrénom tl. 60mm. Ako výplne otvorov sú navrhnuté plastové okná a dvere. 

Objekt sa nachádza v rovinatom teréne. Prístup k tomuto objektu je  zabezpečený po miestnej 
komunikácii. K objektu sú privedené všetky inžinierske siete. Intenzita radónu je v tejto oblasti 
zanedbateľná. Hlavným dodávateľom bude stavebná firma. 
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4.1.2 OBECNÉ INFORMÁCIE O PROCESE 

Bude vykonané zhotovenie strešného plášťa plochej strechy.  

Na nosnú  konštrukciu a na atiku bude vykonaný penetračný náter, Dekprimer. Poistná 
hydroizolácia je tvorená plošne natavenými asfaltovými pásmi Glastek AL 40 mineral, ktoré sú 
vytiahnuté na výšku tepelnej izolácie. Spádová vrstva je tvorený spádovými klinmi z 
polystyrénu EPS 100. Tepelnú izoláciu tvoria dosky EPS 100 hr. 100 mm. Hlavný hydroizolačné 
vrstva je tvorená pružného polyolefínu Mapeplan T M, ktorá bude kotvená a vytiahnutá na 
atiku. Atika bude oplechovaná pozinkovaným plechom.  

4.2 PRIPRAVENOSŤ A PREVZATIE PRACOVISKA  
Na stavenisku sú vybudované odberné miesta pre vodu a elektrinu. Pred začatím etapy bude 
zapísaný stav vodomeru a elektromeru. 
Vodovodná prípojka je napojená na existujúce vodovodný rad vo vodomernej šachte. 
Staveniskový vodovod je vedený pod povrchom, v mieste kríženia sa staveniskovej 
komunikáciou je umiestnený v chráničke. Na vodovod budú napojené bunky s hygienickým 
zariadením a kohút pre odber vody. 
Elektrická prípojka je napojená cez rozvodnú skriňu a je vedená povrchovo. V mieste kríženia 
sa staveniskovej komunikáciou je kábel umiestnený v chráničke. Na elektrinu sú napojené 
bunky a rozvodná skriňa. 
V stavbe bude pokračovať rovnaká firma, ktorá vykonávala stavebné práce u zvislých nosných  
konštrukcií a stropov. Prevzatia pracoviska inou pracovnou čatou sa zúčastnia stavbyvedúci, 
investor alebo jeho zástupca a vedúci čaty. Záznam o prevzatí pracoviska bude zaznamenaný v 
stavebnom denníku. Súčasťou odovzdania je odovzdanie kompletnej dokumentácie. 
Pred začatím prác by sa mala nachádzať stavba vo fáze, keď sú vymurované zvislé nosné 
konštrukcie, dokončený strop nad posledným podlažím a vymurovaná atika, prestupy a zvody. 
Kontrolovať sa budú zvislé a vodorovné nosné konštrukcie podľa PD, bude sa kontrolovať ich 
zvislosť, rovinnosť a rozmery. Pracovisko bude pod stálym dohľadom stavebného dozoru.  

4.3 MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

4.3.1 Materiál 

Hydroizolácia  

Druh Výmera Rola Počet rolí Rolí na palete Palety 

Glastek AL 40 
mineral 

460,136 m2 7,5 m2 62 20 3 

Mapeplan T M 498,000 m2 42 m2 12 14 1 

 
- Dekprimer – spotreba: 80 kg; plastová nádoba: 12 kg; celkom: 7 balení  

Tepelná izolácia  

Druh Výmera Balenie Počet baleni 

Dosky - spádové 371,693 m2 2 m2 186 

Dosky  371,693 m2 2,5 m2 150 
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Klampiarsky materiál 
- Klinec do krytiny pozink. 2,5 / 32 - spotreba: 1,05 kg; balenie: 2,5 kg; celkom: 1 balenie 
- Kvapalina spájkovacie ZD-PRO - balenie 750 ml; celkom: 1 balenie 
- Spájkovacie kladivko Sn40-Pb60 - spotreba: 1,6 kg; hmotnosť: 0,5 kg; celkom: 4 kladivka 
- Plech pozink. 2000/1000/0,6 mm - spotreba: 98,7 m2 ; kus: 2 m2; celkom: 50 kusov  

Ostatný materiál 
- HL 65H nástavec – celkom: 4 kusy 
- HL62.1H/1 strešní vtok DN 75 – celkom: 4 kusy 
- PB flaša  10 kg – celkom: 6 kusov  

4.3.2 Doprava 

4.3.2.1 Primárna doprava 
Materiál bude na stavbu dopravený nákladným automobilom MAN 35.400 s hydraulickou 
rukou HIAB 477 E-6 z neďalekých stavebnín Stavivo s.r.o. .  

4.3.2.2 Sekundárna doprava 
Materiál sa vertikálne bude dopravovať práve nákladným automobilom MAN 35.400 
s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6. Menšie kusy materiálu prepravujeme po stavbe ručne, 
alebo kolečkom. 
 

4.3.3 Skladovanie 

Materiál nesmie byť pri ukladaní na skládku ani na skládke z poškodený, znehodnotený alebo 
iným spôsobom znížená jeho kvalita. Skladovacia plocha bude tvorená zhutneným násypom 
kameniva frakcie 16/32 mm a bude odvodnená. 
Drobný materiál, nástroje a náradie budú skladované v uzamykateľnej bunke. 
Role asfaltových pásov budú skladované vo zvislej polohe v originálnom balení na paletách. 
Pokiaľ bude originálne balenie otvorené, je nutné zaistiť uloženie materiálu vo zvislej polohe na 
palete alebo inom rovnom povrchu. Palety môžu byť ukladané iba v jednej vrstve. materiál 
musí byť chránený proti dlhodobému pôsobeniu poveternostných podmienok a UV žiarenia. 
Spádové polystyrénové kliny a polystyrénové dosky budú na skládke uložené vodorovne na 
paletách, priťaženie a prikryté plachtou, aby bolo zabránené ich navlhnutia a dlhodobému 
vystaveniu UV žiareniu. 
Tabule pozinkovaného plechu a ostatné klampiarsky materiál budú skladované vo 
staveniskovej bunke.  

4.4 PRACOVNÉ PODMIENKY  
Pracovná doba je určená od 8:00 do 16:00. V prípade vysokých teplôt sú zamestnanci povinní 
robiť si pravidelné  prestávky v záujme ich bezpečnosti a zdravia pri práci. Prerušenie činnosti 
je povolené, pokiaľ nie je možné zaistiť ochranu a bezpečnosť pri práci, v prípade nepriaznivých 
podmienok pre plnenie náplne prace. Práca sa musí prerušiť pri vetre s rýchlosťou od 11 m.s-1 
a pri v prípade že viditeľnosť je menšia ako do vzdialenosti 30m. (keďže sa daná etapa bude 
realizovať v letných mesiacoch nepredpokladá sa mínusová teplota, námraza, zasneženie 
konštrukcie a pod.) 

Povinnosťou vedenia stavby je zoznámiť všetkých pracovníkov stavby s predpismi BOZP, ktoré 
sú obsiahnuté v rôznych vyhláškach, statných normách a vnútropodnikových predpisoch. 
Zároveň je povinnosťou každého pracovníka tieto predpisy rešpektovať.  

Oplotenie staveniska bude realizované po celom obvode staveniska z plechových oploťovacích 
dielcov. Výška oplotenia bude 2 m . Vstupná brána na stavenisko bude realizovaná 

http://www.hado-praha.cz/foto/foto_17.jpg
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automatickým rampovým ramenom so strážnou búdkou. Pri vstupe na stavenisko bude 
oplotenie opatrené značením o zakázanom vstupe nepovolaných osôb na stavenisko a taktiež 
tabuľou o základných informáciách o stavbe.  

Zo začatím prác sa musí počkať  dokým nebude únosnosť  stropnej konštrukcie nad posledným 
podlažím aspoň 70% a vlhkosť v konštrukcií neprekročí 6%. Rovinnosť  podkladu musí byt ± 5 
mm na 2m late. Bezpečnosť proti pádu bude zaistená dočasným zábradlím zhotoveným vo 
výške 1,1m nad výškou atiky. 

4.5 PRACOVNÝ POSTUP  

4.5.1 Penetrácia 

Podklad určený k naneseniu penetrácie musí byť čistý, suchý maximálne 6% vlhkosti, súdržný a 
bez ostrých výčnelkov. Nesúdržné časti a výčnelky je potrebné odstrániť a povrch upraviť. 
Oleje, tuky a iné nečistoty je potrebné z podkladu odstrániť. Podklad musí byť vo vlhkostným 
stave umožňujúcom vytvorenie súvislej vrstvy DEKPRIMER (odporúčame pred realizáciou 
overiť na malej ploche). 
Pred nanesením  je potrebné dôkladne premiešať obsah nádoby. Spracováva sa za suchého 
počasia pri teplote podkladu min. + 5 ° C. Nanáša sa  valčekom. Následná vrstva asfaltovaných 
pásov sa vykonáva po zaschnutí nanesenej penetrácie.  

4.5.2 Osadenie nástavca strešného vtoku 

Nástavec sa osadí do predprípravného otvoru až k hrdlu vnútorného odpadového potrubia. Je 
opatrený častou asfaltového pasu, pomocou ktorého dôjde k napojeniu na hydroizolačnú 
vrstvu. 

4.5.3 Pokládka asfaltových pásov 

Na zaschnutý penetračný náter bude vykonaná pokládka vrstvy asfaltových pásov. 
Pásy budú položené v celej ploche strechy. Vrstva je tvorená pásy GLASTEK AL 40 mineral. 
Všetky pásy v hydroizolácii sa kladú jedným smerom. Pásy budú čelne posunuté o polovicu 
šírky tak, aby vzniknuté spoje mali tvar T (nie X). Pásy kladieme s minimálnym presahom 80 
mm v pozdĺžnom spoji a 100 mm v spoji čelnom. U styku pozdĺžneho a priečneho spoja bude 
zrezaný roh pásu do tvaru trojuholníka. Pri vtokoch je potreba pásy prirezať do príslušného 
tvaru. 
Asfaltové pásy budú celoplošne natavený k podkladu. Každý pás sa najprv rozvinie a nastavý do 
správnej polohy. Potom sa jedna polovica zvinie smerom do stredu a postupne sa nataví. 
Potom sa zvinie a nataví druhá polovica. Pás sa navinie na oceľovú trubku priemeru 60 mm a 
dĺžky o 50 mm kratšia, ako je šírka role (950 mm). Izolatér rolu posúva pred sebou a pritláča 
nohou cez roznášaciu dosku. Pri natavovaní sa musí rola pásu rovnomerne rozvíjať. Nahriatie 
krycej vrstvy musí byť čo najkratšia, ale pritom dostatočne silné. K natavovaniu sa používa 
ručný horák. Teplota nesmie presiahnuť hodnotu 190 ° C, pri ktorej dochádza k degradácii 
pásu.  

Spoje budú zvarené až po natavení pásu, preto je nutné nechať horný presah pásu nenatavený. 
Presahy pásov sa zvarí pomocou menšieho horáka. Vizuálnym znakom dobre vykonaného 
spoja je pravidelný pruh vytečeného asfaltu. Bude vykonaná skúška na vniknutie ihli. 
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4.5.4 Pokládka spádových klinov a tepelnej izolácie 

Podklad musí byť dostatočne rovinnatý. Nerovnosti u spojov pásov budú upravené zrezaním, 
roztavením alebo vyrovnané pomocou kusu asfaltového pásu. Kliny a dosky sú kladené na zraz, 
čo najtesnejšie. Aby bol zaistený predpísaný spád strechy, dodržiavame plán pokládky. U vpustí 
sa vo spádových klinoch vyrežú požadované tvary. Už položené  dosky budú priťažené. Pri 
montáži nesmie dôjsť k znehodnoteniu dosiek vlhkosťou alebo nadmerným slnečným žiarením. 
Pri prerušení prác budú dosky zakryté plachtou a zaťažené. 

4.5.5 Osadenie strešného vtoku  

Do pripraveného nástavca sa osadí strešný vtok. Vtok musí sedieť prírubou na podklade. 
Strešný vtok sa v mieste príruby prikotví pomocou strešných hmoždiniek. Vtok je opatrený 
častou asfaltového pasu, pomocou ktorého dôjde k napojeniu na hydroizolačnú vrstvu. 

4.5.6 Pokládka hydroizolačnej fólie 

Všetky pásy v hydroizolácii sa kladú jedným smerom. Pásy budú čelne posunuté o polovicu 
šírky tak, aby vzniknuté spoje mali tvar T (nie X). Pásy kladieme s minimálnym presahom 110 
mm. U styku pozdĺžneho a priečneho spoja bude zrezaný roh pásu do tvaru trojuholníka. Pri 
vtokoch je potreba pásy prirezať do príslušného tvaru. 
Pásy sa najprv k sebe pritavia bodovo pomocou horkovzdušnej pištole v rozmedzí približne 
45cm aby nedošlo k posunutiu a následne sa spoji aj zbytok pásu. Bude vykonaná skúška na 
vniknutie ihli. 
Cela plocha strechy sa mechanicky zakotví 6 kotvami na m2. 

4.5.7 Klampiarske práce 
Tabule pozinkovaného plechu sa budú strihať a ohýbať na stavbe. Do atiky sa pomocou 
skrutiek zakotví plechové príponky. Maximálna vzdialenosť príponiek je 300 mm (aspoň 3 
príponky na 1 meter dĺžky). K příponkám sa prichytí plech. Spoje jednotlivých plechov budú 
spájkované pomocou cíno-olovenej pájky (podiel cínu 40%). Presah plechov v spoji je 10 - 15 
mm. Teplota spájkovania sa pohybuje v rozmedzí 230 - 250 °. 

4.6 PERSONÁLNE OBSADENIE  

VÝPIS PRACOVNÍKOV:  

1 x majster, izolatér 
3 x izolatér 

4 x klampiar 
8 x stavebný robotník 
1 vodič nákladného automobilu s rukou 
 

Vedúci čaty:  

Má za úlohu zodpovedať za prácu danej čaty, za správny postup vykonávania a 
zodpovedajúcu kvalitu, všetko podľa projektovej dokumentácie a technologického predpisu. 
Ďalej kontroluje dodržiavanie BOZP. 

Minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou stavebného zamerania, prax v stavebníctve. 
Izolatér:  

Uskutočňuje penetračný náter, pokládku a pritavenie hydroizolácie, pokládku spádových klinov 
a polystyrénových dielcov.  



 

39 

 

Minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom stavebného zamerania, certifikáty 
k jednotlivým  druhom izolácií. 
Klampiar: 

Uskutočňuje oplechovanie atiky. 

Minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. 
Stavebný robotník:  

Pomocné práce  

Vodič nákladného automobilu s rukou:  

Vodický preukaz C + E, viazacky preukaz. Zabezpečuje prepravu materiálu v rámci staveniska. 
Kontroluje prevádzku a údržbu stroja. 

4.7 STROJE, NÁRADIE A  OOPP  

4.7.1 Stroje  

Nákladným automobilom MAN 35.400 s hydraulickým žeriavom HIAB 477 E-6. 

4.7.2 Náradie  

Vodováha, pásmo, skladací meter, merná lata, kladiva  
Motorový fukár HECHT 9254  
Ručná príklepová vŕtačka Makita HR2630T 
Elektrické nožnice na plech Makita JS1000 
Ručná ohýbačka plechu 
Sada pre natavovanie asfaltovaných pásov 
Elektrická spájka klampiarska LG400 ZDZ 

4.7.3 Osobné ochranné pracovné pomôcky 

Pre obsluhu strojov – chrániče sluchu, reflexný odev, pevná obuv , helma, ochranné okuliare 
Pre ostatných pracovníkov – reflexný odev, pevná obuv, ochranné rukavice, helma, ochranné 
okuliare 

4.8 AKOSŤ  

4.8.1 Kontrola vstupná  

Kontrola pripravenosti pracoviska 

Kontrola projektovej dokumentácie 

Kontrola dodaného materiálu 

Kontrola pracovníkov 

Kontrola podkladu 

4.8.2 Kontrola medzioperačná 

Kontrola poveternostných podmienok 

Kontrola penetračného náteru 

Kontrola asfaltových pásov 

Kontrola nadstavcov vtokov 

http://www.hado-praha.cz/foto/foto_17.jpg
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Kontrola pokládky tepelné izolácie 

Kontrola napojenia vtokov 

Kontrola hydroizolácie 
Kontrola spádu 

4.8.3 Kontrola výstupná 
Kontrola tesnosti 
Kontrola klampiarskych prác 

Podrobnejšie uvedené v kapitole 8 Kontrolný a skúšobný plán. 

4.9 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  

Nariadenie vlády 591/2006 Zb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci na stavenisku 

 Nariadenie vlády 362/2005 Zb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky  

Nariadenie vlády č. 101/2005 Zb. o podrobnostiach a požiadavkách na pracovisko a výstavbu 

Nariadenia vlády č.361/2007 Zb. stanovenie podmienok ochrany zdravia zamestnancov pri 
práci 

Nariadenie vlády č.378/2001 Zb. stanovenie bližších požiadavkov na bezpečný prevoz 
a používanie stavebných strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia 

 

Podrobnejšie uvedené v kapitole 9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

4.10 EKOLÓGIA  

Je potrebné minimalizovať vplyv prevádzky prác na stavenisku a stavby na životné prostredie. 
Idem predovšetkým o zamedzenie kontaminácie pôdy a podzemnej vody ropnými derivátmi. O 
znehodnotenie ornice. Je nutné minimalizovať prašnosť a znečistenie príslušnej komunikácie. 
Minimalizácia hlučnosti stavebných strojov(dobrý technický stav).  

Spravovanie odpadu – zákon č. 185/2001 Zb. 

Triedenie odpadu – vyhláška č. 93/2016 Zb. 

Názov odpadu Zaradenie podľa katalógu Spôsob likvidácie 

Asfaltové pásy 17 03 01 Odvoz na skládku 

Polystirén 17 06 04 Odvoz na skládku 

Drevo 17 02 01 Odvoz na skládku 

Plech 17 04 04 Odvoz do kovošrotu 

Plastové obaly 15 01 02 Odvoz na skládku 

Papierové obaly 15 01 01 Odvoz na skládku 

Komunálny odpad 20 03 07 Odvoz na skládku 
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4.11 POUŽITÁ LITERATÚRA  

Zoznam použitej literatúry a zdrojov je uvedený v závere práce. 
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5.1 Obecné informácie 

5.1.1 Identifikačné údaje 

Názov stavby: Bytové domy 2 x 15 b.j. 

Miesto stavby: parcelné číslo 331/1, k. ú. Nové Sady, okr. Nitra 

              kraj Nitriansky 

Investor: Obec Nové Sady 

    Okr. Nitra 

    Kraj Nitriansky 

Projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt 

        Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica 

5.1.2 Obecné informácie o stavbe 

Zastavaná plocha: 2 x 412,97 m2 = 825,94 m2 

Obostavaný priestor: 2 x 5402,50 m3 = 10 805,00 m3 

Počet podlaží: 4 x NP 

Rozdelenie stavby na stavebné objekty: 

SO01 bytový dom „A“ 

SO02 bytový dom „B“ 

SO03 vodovodné prípojky  

SO04 kanalizačné prípojky splaškové  

SO05 kanalizačné prípojky dažďové  

SO06 čistiareň odpadových vôd 

SO07 kanalizačná prípojka zaolejovaná a lapač olejov 

SO08 predĺženie STL plynovodu a prípojky plynu 

SO09 prípojky NN 

SO10 parkovacie a spevnené plochy 

SO11 sadové úpravy 

 

Objekt je založený na základových pásoch zo železobetónu a napätie od nich je prenesené  do 

základovej pôdy. Ide o stavbu z tehlových blokov, ktorá je vystužená železobetónovým 

vencom. 

Stropy sú z filigránových stropných dosiek. Konštrukcia strechy nad 4NP je tvorená 

filigránovými stropnými doskami a vrstvami jednoplášťovej strechy. Zateplenie fasádnym 

polystyrénom tl. 60mm. Ako výplne otvorov sú navrhnuté plastové okná a dvere. 

Objekt sa nachádza v rovinatom teréne. Prístup k tomuto objektu je  zabezpečený po miestnej 
komunikácii. K objektu sú privedené všetky inžinierske siete 

5.1.3 Všeobecné informácie o stavenisku 

Stavenisko je vymedzené hranicami pozemkov vo vlastníctve stavebníka, tj. Pozemky p. č. 
331/1, k. ú. Nové Sady, okr. Nitra. Stavenisko je prístupné po miestnej komunikacií. V čase 
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výstavby bude stavenisko oplotené z dôvodu zamedzenia prístupu neoprávnených osôb a v 
rámci zabezpečenia ochrany zdravia a majetku. Stavenisko je na takmer rovinnom pozemku. 
Pozemok je zatrávnený. Vjazd na stavenisko bude zaistený uzamykateľnou. Stavenisko je 
oplotené plotom výšky 2 m. Na stavenisku sa nachádzajú bunky, slúžiace ako zázemie 
pracovníkov a skladovacie priestory. Spevnené plochy sú tvorené zhutneným násypom 
kameniva frakcie 16/32 mm v hrúbke 150 mm. Spevnené plochy budú neskôr použité ako 
podklad pre novo budované parkovacie plochy. Zvyšná plocha podkladu bude zhotovená v 
rámci terénnych úprav. Na stavenisku budú vybudované rozvody elektriny, vody a kanalizácie.  

5.2 Návrh zariadenia staveniska, bilancia zdrojov 

5.2.1 Pracovné a hygienické zázemie 

Zhotoviteľ na stavenisko pre svoje potreby umiestni stavebné bunky (poloha buniek pozri 
výkres zariadenia staveniska). Bunky budú využívané ako kancelárske priestory, skladovací 
priestor, šatne a hygienické zariadenia pracovníkov. Na staveniskový rozvod elektriny NN bude 
napojená sanitárna bunka B3 a z nej budú sériovo zapojené ostatné bunky. Na staveniskový 
vodovod a kanalizáciu bude napojená len sanitárna bunka B3. Kapacita zázemia je 
dimenzovaná na maximálny počet pracovníkov vyskytujúcich sa súčasne na stavbe pri realizácii 
technologickej etapy hrubej stavby. 

počet pracovníkov 

Izolatér - 4x 

Klampiar - 4x 

Obsluha nakl. automobilu - 1x 

Pomocný robotník - 8x 

Celkom 17 pracovníkov 

Kancelária stavbyvedúceho – 16 m2 na 1 osobu 

1 x obytná bunka OB6-3,0 – pôdorysné rozmery: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18,17 m2 
18,17 m2 > 16 m2  bunka vyhovuje 

Kancelária majstrov – 8 m2 na 1 osobu 

1 x obytná bunka OB6-2,3 – pôdorysné rozmery: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,77 m2 

14,77 m2 > 8 m2  bunka vyhovuje 

Šatňa pracovníkov  - 1,25 m2 na 1 osobu 

17 pracovníkov  potrebná plocha 21,25 m2 

2 x obytná bunka OB6-3,0 – pôdorysné rozmery: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18,17 m2 

18,17 x 2 m2 > 21,25 m2  bunka vyhovuje 

Hygienické zázemie 

1 umyvadlo/15 osôb  celkom 2 umývadla 

1 sprcha/20 osôb  celkom 1 sprchy 

1 WC (sedadlo + mušľa)/10 osôb  celkom 2 WC 

1 x sanitárna bunka SAN2 – 5 x umývadlo, 2 x sprcha, 2 x WC sedadlo, 2 x WC mušľa 

Pôdorysné rozmery: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,77 m2  bunka vyhovuje 
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5.2.2 Napojenie staveniska na zdroje 

Na stavenisku sú vybudované odberné miesta pre vodu a elektrinu a prípojka kanalizácie 
(poloha inžinierskych sietí pozri výkres zariadenia staveniska). Vodovodná prípojka je napojená 
na existujúci vodovodný rád vo vodomernej šachte u západnej hranice pozemku. Staveniskový 
vodovod je vedený pod povrchom, v mieste kríženia so staveniskovou komunikáciou je 
umiestnený v chráničke. Elektrická prípojka je napojená cez rozvodnú skriňu a je vedená 
povrchovo. V mieste kríženia so staveniskovou komunikáciou je kábel umiestnený v chráničke. 
Na elektrinu sú napojené bunky a rozvodná skriňa.  

5.3 Riešenie objektov zariadenia staveniska 
Poloha objektov je zakreslená vo výkrese zariadenia staveniska. Bunky budú na kratšej strane 
umiestnené na betónových cestných paneloch o rozmeroch 2 000 x 1 000 x 150 mm. Bunky 
budú umiestnené na stavenisko pomocou autožeriavu. 

5.3.1 Prevádzkové zariadenia staveniska 

5.3.1.1 Bunka stavbyvedúceho – B1 

Na stavenisku bude umiestnená kancelárska bunka, ktorá bude slúžiť ako kancelária 
stavbyvedúceho. Kancelárska bunka bude využívaná pre kancelárske účely, zasadnutie pri 
kontrolných dňoch a schôdzky s projektantmi. 

Technické parametre 

Typ OB 6-3,0 

Dĺžka 6 058 mm 

Šírka 3 000 mm 

Výška 2 600 mm 

Dvere 875 x 2 000 mm 

Okno 1 800 x 1 200 mm 

Elektrina 380 V/32 A 

 

                              Obr. 6 Bunka B1 

5.3.1.2 Bunka majstrov – B2 

Na stavenisku bude umiestnená bunka, ktorá bude slúžiť ako kancelária majstrov. 

Technické parametre 
Typ OB 6-2,3 
Dĺžka 6 058 mm 
Šírka 2 438 mm 
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Výška 2 600 mm 
Dvere 875 x 2 000 mm 
Okno 1 800 x 1 200 mm 

Elektrina 380 V/32 A 
                            Obr. 7 Bunka B2 

5.3.1.3 Skladovacia bunka – B5  

Na stavenisku bude umiestnená jedna skladovacia bunka. Bunka bude slúžiť na uskladnenie 
náradia a drobného materiálu. Bunka bude uzamykateľná.  

Technické parametre 
Typ SK 20 
Dĺžka 6 058 mm 
Šírka 2 438 mm 
Výška 2 591 mm 
Vráta dvojkrídla 
Elektrina nie 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Obr. 8 Bunka B5 

5.3.1.4 Mobilné oplotenie 

Celé staveniska bude oplotené mobilným nepriehľadným plotom. Plotové dielce budú osadené 
do betónových pätiek a spojené bezpečnostnými svorkami. Výška oplotenia bude 2 m. Brány 
pri vjazde a výjazde zo staveniska budú uzamykateľné, ich šírka bude 4 m. Brána bude tvorená 
dvoma plotovými diely, ktoré budú mať na jednej strane osadené koliesko. Výška dielu je 2 m, 
šírka je 2,235 m. Hmotnosť dielu je 35 kg.  

 

 

 

 

                                                                   Obr. 9 Mobilné oploteni 
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5.3.1.5 Staveniskové komunikácie 

Na stavenisku bude vybudovaná stavenisková komunikácia. Komunikácia je obojsmerná. 
Komunikácia je tvorená zhutneným násypom kameniva frakcie 16/32 mm v hrúbke 150 mm. 

5.3.1.6 Skladovacie plochy 

Na stavenisku budú postavené skládka materiálu a skládka odpadov. Skládky sú tvorené 
zhutneným násypom kameniva frakcie 16/32 mm v hrúbke 150 mm. V severnej časti 
staveniska bude zriadená skládka S1 s rozmermi 25,9 x 6,65 m. Plocha skládky bude 167,7 m2. 
V západnej časti staveniska bude vybudovaná skládka prefabrikátov S2 o ploche 125,6 m2. 
Bude vybudovaná skládka odpadu s rozmermi 3,8 x 1,5 m. Plocha skládky bude 6,7 m2. Na 
skládke odpadov bude umiestnený kontajner na stavebný odpad a plastové kontajnery. 

5.3.1.7 Cestné betónové panely 

Na stavenisku budú štyri cestné betónové panely. Rozmery panelov sú 2 000 x 1 000 x 150 mm. 
Panely budú slúžiť ako podklad pod pätky autožeriavu na nespevnenej ploche. Hmotnosť 
jedného panelu je 750 kg. Panely budú uložené na drevených položeniach s rozmermi 100 x 
100 mm a budú preložené drevenými hranolčeky s rozmermi 50 x 50 mm. 

5.3.1.8 Kontajner na stavebný odpad 

Pre skladovanie stavebného odpadu bude na stavenisku pristavený kontajner na stavebný 
odpad. Objem kontajnera je 3 m3. Maximálna nosnosť je 3 t. Odpad bude odvážaný na skládku, 
kde bude roztriedený. Intervaly odvozu odpadu budú závislé na rýchlosti plnenia. 

5.3.1.9 Plastový kontajner 

Na stavenisku budú umiestnené tri plastové kontajnery. Kontajnery budú slúžiť na uskladnenie 
komunálneho odpadu, papierového odpadu a plastového odpadu (žltý kontajner na plasty, 
modrý pre papier, čierny, príp. Hnedý pre komunálny odpad). Kontajnery budú farebne 
rozlíšené a označené štítkom podľa skladovaného odpadu. Objem kontajnera je 770 l. Rozmery 
kontajnera sú 1 210 x 710 x 1 365 mm. 

5.3.1.10 Osvetlenie staveniska 

Neočakávajú sa práca v noci, preto nie je navrhuje osvetlenie staveniska. V prípade 
ostrahy staveniska bude dostačujúce verejné osvetlenie. 

5.3.2 Sociálne a hygienické zariadenia staveniska 

5.3.2.1 Šatňa pracovníkov – B4 

Na stavenisku bude umiestnená jedna bunka, ktorá bude slúžiť ako šatňa pracovníkov. Bunka 
bude vybavená uzamykateľnými skrinkami na uschovanie vecí pracovníkov. 

Technické parametre 

Typ OB 6-3,0 

Dĺžka 6 058 mm 

Šírka 3 000 mm 

Výška 2 600 mm 

Dvere 875 x 2 000 mm 

Okno 1 800 x 1 200 mm 

Elektrina 380 V/32 A 
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                                 Obr. 10 Bunka B4 

5.3.2.2 Sanitárna bunka – B3 

Na stavenisku bude umiestnená jedna sanitárna bunka slúžiace na zabezpečenie hygieny 
pracovníkov. Súčasťou vybavenia bunky je 2x WC, 2x mušle, 2x sprcha, 5x umývadlo a 1x 
elektrický bojler. Bunka je napojená na staveniskové rozvody elektriny, vody a kanalizácie. 

Technické parametre 
Typ SAN 2 
Dĺžka 6 058 mm 
Šírka 2 438 mm 
Výška 2 600 mm 
Dvere 875 x 2 000 mm 
Okno 600 x 600 mm 
Elektrina 380 V/32 A 

                                                      Obr. 11 Bunka B3 

5.3.3 Stroje pre zariadenie staveniska 

automobilom MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 

5.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri výstavbe budú dodržané najmä nasledujúce právne predpisy: 

Nariadenie vlády č. 591/2006 Zb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci na staveniskách 

Nariadenie vlády č. 362/2005 Zb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky 

Nariadenie vlády č. 378/2001 Zb., ktorým sa ustanovujú bližšie požiadavky na bezpečnú 
prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia 

http://www.hado-praha.cz/foto/foto_17.jpg
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5.5 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Dokumentácia a priebeh stavby budú rešpektovať platné legislatívne procesy. Je potrebné 
minimalizovať vplyv činnosti na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o prašnosť, 
hlučnosť a znečistenie komunikácií. Používaná mechanizácie, musí byť v dobrom technickom 
stave, aby neobťažovala okolie nadmerným hlukom, na stavbe sa musia dodržiavať časové 
limity pre vykonávanie hlučných prác. Znečistené automobily a ostatné mechanizácie musia 
byť pred odchodom zo stavby očistené. Mechanizácia by mala byť odstavená na spevnených 
plochách, odporúča sa použitie odkvapových vaní.  

S všetkým vzniknutým odpadom sa bude nakladať podľa zákona č. 185/2001 Zb. a odpad bude 
zatriedenia podľa vyhlášky 93/2016 Zb., katalóg odpadov. Na odpad budú pristavené 
kontajnery, v ktorých bude odpad odvážaný na skládku. 

Názov odpadu Zaradenie podľa katalógu Spôsob likvidácie 

Plasty 20 01 39 
Uloženie do kontajnera na plasty a 
odvoz na skládku 

Papier 20 01 01 
Uloženie do kontajnera na papier a 
odvoz na skládku 

Komunálny odpad 20 03 07 
Uloženie do kontajnera na komunálny 
odpad a odvoz na skládku 
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Pri časovom pláne uvažujeme s osemhodinová pracovná doba a voľné víkendy. 

Doba realizácie sa predpokladá od 1.6.2018 do 18.6.2018 

Časový plán realizácie viz príloha P0 
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7.1 Stroje 

7.1.1 Nákladný automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-
6 
Bude používaný ako na dodavku materiál tak aj na zvislú dopravu materiál na stavbe. 

 

Nosnosť vozidla: 12 t 
Nosnosť hydraulickej ruky: 12 t 
Dosah hydraulickej ruky: 16,5 m 
Dĺžka ložnej plochy: 6200 mm 
Šírka ložnej plochy: 2450 mm 
Plocha ložnej plochy: 15,19 m2 

 

Obr. 12 MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 

 

1-hmotnosť maximálneho bremena uvažujeme 1 000 kg. Hydraulická ruka na dane bremeno 
vyhovie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Graf únosnosti 

http://www.hado-praha.cz/foto/foto_17.jpg
http://www.hado-praha.cz/foto/foto_17.jpg
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7.2 Náradie 

7.2.1 Motorový fukár 

Motorový fukár HECHT 9254 bude slúžiť na očistenie povrchu od prachu a drobného materiálu 
pred nanesením penetračného náteru.  

Motor: 2-taktný 
Hmotnosť : 5,8 kg 
Obsah: 25,4 cm3 

Výkon: 0,75/1,0 kW/HP 

Objem vzduchu: 720 cm3/h 
Rýchlosť vzduchu: 148 km/h 

 

 

                                                                   Obr. 14 Motorový fukár 

 

7.2.2 Elektrická ručná vŕtačka s príklepom 

Elektrická ručná vŕtačka s príklepom Makita HR2630T bude použitá pri záverečnom kotvení 
strechy. 
Príkon: 800 W 
Otáčky na prázdno: 0 - 1200 /min 
Počet úderu: 0 - 4600 /min 
Sila úderu: 2,4 J 
Vŕtací výkon oceľ, drevo, betón: 13 / 32 / 26 mm 
Hmotnosť: 3,0 kg 
Rozmery( d x š x v): 385 x 77 x 209 mm 

 

 

 

                                                                   Obr. 15 Elektrická ručná vŕtačka s príklepom 
 

7.2.3 Príslušenstvo na natavenie asfaltových pásov 

Na natavenie pásov a spojenie presahov budú použité dva typy horákov. Malý na spoje 
a presahy veľký na natavenie pasov. 
Horák veľký; priemer 80mm: 1 ks 
Horák malý; priemer 40mm: 1 ks 
Predlžovací kus; dĺžka 1 000mm: 2 ks 
Vozík na PB fľaše: 2 ks 

 

 

 

                                                 Obr. 16 Príslušenstvo na natavenie asfaltových pásov 
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7.2.4 Elektrické nožnice na plech 
Elektrické nožnice na plech Makita JS1000 budú slúžiť na úpravu klampiarskych výrobkov. 
Hmotnosť: 1,4 kg 
Príkon: 380 W 
Počet úderu za minutú: 4.500 min-1 
Rezný výkon pri 400 N/mm2: 1,0 mm 
Rezný výkon pri 600 N/mm2: 0,7 mm 
Rozmery (d x š x v): 322 x 70 x 78 mm 
 

 

                         Obr. 17 Elektrické nožnice na plech 

7.2.5 Spájkovačka klampiarska  
Spájkovačka klampiarska LG400 ZDZ bude slúžiť k spojom pozinkovaného plechu 
Napájanie: 220 -240 V 
Príkon: 400 W 
Teplota hrotu: 450°C 
Hmotnosť: 1,1 kg 

 

 

                            Obr. 18 Spájkovačka klampiarska 

7.2.6 Ohýbačka plechu  

Ručná ohýbačka plechu MOP-V 2 000/0,8 bude použitá k ohýbaniu pozinkovaného plechu. 
celková dĺžka: 2 450mm 

pracovní dĺžka: 2 000mm/0,8 
ohýbací lišta: 20mm 
uhol horní lišty: 35° 
zdvih horného ramena: 45mm 
hmotnosť: 265kg 
 

 

                                                             Obr. 19 Ohýbačka plechu 

7.2.7 Horkovzdušná pištoľ 

Horkovzdušná pištoľ  Makita HG5012K bude použitá na pritavenie PVC pásov. 
Príkon: 1.600 W 
Hmotnosť: 0,58 kg 
Teplota: 350/500 ° C 
Množstvo vzduchu: 350/500 l / min 

 

 

 

                                                  Obr. 20 Horkovzdušná pištoľ 

 

 

http://motorovestroje.cz/makita-hg5012k-horkovzdusna-pistole-1600w
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8.1 Kontrola vstupná  

8.1.1 Kontrola pripravenosti pracoviska 

Pracovisko bude predane po zhotovení stropnej konštrukcie posledného podlažia a 
vymurovanej atiky. Skontroluje sa rovinnosť stropnej konštrukcie, maximálna odchýlka je 
povolená ± 5 mm na 2m late. Skontroluje sa správnosť polohy a rozmerov všetkých prestupov 
v strešnej konštrukcii. Maximálna odchýlka priemeru prestupu pre vtok je ± 10 mm, maximálna 
odchýlka umiestnenia prestupov je ± 25 mm. Skontroluje sa rovinnoť a zvislosť atiky. 
Maximálna odchýlka pre rovinnosť je povolená ± 5 mm na 2m late, a pre zvislosť ± 20 mm od 
zvislice. Kontrola sa uskutoční za prítomnosti stavebného dozoru investora. Zápis o kontrole 
bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.1.2 Kontrola projektovej dokumentácie 

Stavbyvedúci a technický dozor investora uskutočnia kontrolu projektovej dokumentácie. 
hlavne sa kontroluje stavebné povolenie, výkresy strechy a detailov, pokrývačský plán 
spádových klinov, nakladanie s odpadmi. Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného 
denníka. 

8.1.3 Kontrola dodaného materiálu 

Stavbyvedúci skontroluje každú dodávku materiálu. Skontrolujú sa najmä certifikáty, dodacie 
listy a vyhlásenie o parametroch jednotlivých výrobkov a množstvo dodávaného materiálu. 
Skontroluje sa či neprišlo k poškodeniu výrobkov a obalov. U polystyrénových klinov sa 
skontroluje druh polystyrénu a rozmery klinov. U polystyrénových dosiek sa skontroluje druh 
polystyrénu. U asfaltových pásov a PVC pasov sa skontroluje ich druh, štítok a vyhlásenie o 
parametroch. U pozinkových plechov sa skontrolujú rozmery a druh plechu. Zápis o kontrole 
bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.1.4 Kontrola pracovníkov 

Skontroluje sa, či sú pracovníci schopný na vykonávanie práce, či majú potrebné certifikáty 
a preukazy. Či boli oboznámení s pracovným postupom a preškolení o BOZP a či majú 
pracovníci potrebné pracovné a ochranné pomôcky (najmä helmy, reflexné vesty). Skontroluje 
stavbyvedúci a majster. Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.1.5 Kontrola podkladu 

Prenosným tvrdomerom sa zmeraná únosnosť stropnej konštrukcie, ktorá má dosahovať aspoň 
70% hodnoty výslednej únosnosti [kN/m2]. Vlhkomerom sa zmeraná vlhkosť stropnej 
konštrukcie. Vlhkosť nesmie byť vyššia ako 6% [wh]. Povrch na ktorý sa bude nanášať 
penetračný náter musí byť suchý, bez kaluží. Musí byť očistený od nečistôt, cementového 
mlieka a škvŕn od ropných produktov a organických rozpúšťadiel. Podklad musí byť čistý, 
súdržný, bez hrán a ostrých výstupkov, nesmie sprašové. Hĺbka ostrých priehlbín nesmie 
presiahnuť 3 mm, výška ostrého hrotu nesmie presiahnuť 1,5 mm. Skontroluje stavbyvedúci a 
majster. Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.2 Kontrola medzioperačná 

8.2.1 Kontrola poveternostných podmienok 

Poveternostné podmienky sa kontrolujú štyrikrát denne a to najmä teplota, viditeľnosť a 
zrážky. Práce sa prerušia v prípade náhleho zhoršenia podmienok, najmä za silného dažďa. 
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Rýchlosť vetra pre vykonávanie prác nesmie prekročiť 11 m / s, pri práci na plošinách, 
pojazdných lešeniach a rebríkoch nad 5 m výšky rýchlosť vetra nesmie prekročiť 8 m / s. Práce 
sa zastavia pri zvýšenej tvorbe hmly, ak bude viditeľnosť kratšia ako 30 m. Spracovanie lepiace 
hmoty a lepenie polystyrénových dosiek sa vykonáva v rozmedzí teplôt  5 ° C až 26 ° C (teplota 
vzduchu i konštrukcie). Penetračný náter sa vykonáva v rozmedzí teplôt 5 ° až 35 ° C. 
Skontroluje stavbyvedúci a majster. Klimatické podmienky sa zapisujú do stavebného denníka. 

8.2.2 Kontrola penetračného náteru 

Stavbyvedúci a majster skontrolujú prevedenie penetračného náteru, najmä rovnomerné a 
pravidelné natretie. Kontrola sa uskutoční tesne po vykonaní náteru, možné kaluže sa musia 
rozotrieť. Doba schnutia je 1 - 3 hodiny. Po zaschnutí náteru bude vykonaná vizuálna kontrola a 
bude vykonaný zápis do stavebného denníka. 

8.2.3 Kontrola asfaltových pásov 

Stavbyvedúci a majster skontrolujú použitie správneho typu pásov. Priebežne vykonávajú 
kontrolu pokládky - kladenie pásov jedným smerom, dodržiavanie šírky presahov spojov 
(minimálne pozdĺžny 80 mm, čelný 100 mm), pri čelných spojov posunutie pásov o polovicu 
šírky. Kontrolujú natavovanie, pásy musia priľnúť k povrchu, zároveň nesmie dôjsť k ich 
degradácii vplyvom vysokej teploty. Skontroluje sa natavenie na atiku - prevedenie spätného 
spoja (min. Presah 80 mm). Skontroluje sa zvarenia presahov pásov vizuálne a pomocou ihly. 
Ihla sa tiahne s miernym tlakom po spojmi. Za nevyhovujúce sa považuje miesto, kde ihla 
vnikne do spoja. Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.2.4 Kontrola nadstavcov vtokov 

Skontroluje sa správna poloha nástavcov strešných vtokov a napojenie bitúmenové manžety 
na vrstvu asfaltových pásov. Skontroluje sa ukotvenie nadstavcov do nosnej časti stropu. 
Zmerá sa poloha vtokov a vykonaná sa skúška na vniknutie ihly v mieste napojenia manžety na 
asfaltové pásy. Skontroluje stavbyvedúci a majster. Zápis o kontrole bude vykonaný do 
stavebného denníka. 

8.2.5 Kontrola pokládky tepelné izolácie 

Stavbyvedúci a majster vykonajú kontrolu pokládky izolácie, najmä kladenie klinov dosiek na 
zraz a dodržanie plánu kladenia. Skontroluje sa priebežné zaťažovanie už položených klinov a 
dosiek. Bude vykonaná kontrola spádu klinov, či súhlasí s projektovou dokumentáciu. Bude 
vykonaná kontrola výslednej rovinnosti vrstvy, odchýlka je maximálne ± 5 mm na 2 m late. 
Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.2.6 Kontrola napojenia vtokov 

Skontroluje sa poloha strešných vtokov a napojenie PVC manžety na vrstvu PVC pásov. 
Skontroluje sa ukotvenie nadstavcov do nosnej časti stropu. Zamerá sa poloha vtokov 
a vykonaná sa skúška na vniknutie ihly v mieste napojenia manžety na PVC pásy. Skontroluje 
stavbyvedúci a majster. Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.2.7 Kontrola hydroizolácie 

Stavbyvedúci a majster skontrolujú použitie správneho typu pásov. Priebežne vykonajú 
kontrolu pokládky - kladenie pásov jedným smerom, dodržaním šírky presahov spojov 
(minimálne 110 mm), Skontrolujú natavovanie pásov, nesmie dôjsť k ich degradácii vplyvom 
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vysokej teploty. Bude vykonaná kontrola pripevnenia pásov na atiku - prevedenie spätného 
spoja (min. Presah 160 mm). 

Ďalej sa skontroluje vykonanie ukotvenia. Počet kotiev na 1 m2 je minimálne určený na 6 ks. 
Skontroluje sa ich správne prevedenie (budú dostatočne ukotvene a nepôjdu vytiahnuť) 
a prekrytie PVC fóliou. Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.2.8 Kontrola spádu 

Stavbyvedúci za prítomnosti technického dozoru investora skontroluje spád strechy za pomoci 
late a nivelačného prístroja. V ploche strechy nesmú vznikať kaluže hlbšie ako 10 mm. Sklon 
strechy sa musí byt totožný s projektovou dokumentáciou. Zápis o kontrole bude vykonaný do 
stavebného denníka. 

8.3 Kontrola výstupná 

8.3.1 Kontrola tesnosti 

Skontroluje stavbyvedúci a majster za prítomnosti technického dozoru investora. Zápis 
o kontrolách bude vykonaný do stavebného denníka. 

8.3.1.1 Optická skúška 
Vizuálne sa skontrololuje tvar a jednotnosť priebehu spoju, spôsob zavalčekovania v mieste 
zvaru, veľkosť presahov (110 mm), realizácia detailov a spätných spojov pri atike. Skontroluje, 
či hydroizolačná vrstva nie je znečistená alebo poškodená. 

8.3.1.2 Skúška tesnosti spojov 
Skontroluje sa prevedenie zvarenie presahov PVC pásov pomocou ihly. Ihlu tiahneme s 
miernym tlakom po spojmi. Za nevyhovujúce sa považuje miesto, kde ihla vnikne do spoja. 
Tieto miesta sa musia následne opraviť pomocou záplaty. Spíše sa protokol o kontrole. 

8.3.2Kontrola klampiarskych prác 

Skontroluje sa ukotvenie plechu pomocou úchytiek dodržanie kotviace vzdialenosti 
(maximálne 300 mm). Skontroluje sa spájanie spojov jednotlivých plechov. Skontroluje sa sklon 
atiky, minimálne 3 ° smerom dovnútra dispozície strechy. Skontroluje stavbyvedúci a majster. 
Zápis o kontrole bude vykonaný do stavebného denníka. 
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9.1 Identifikačné údaje stavby, zadávateľovi stavby, 
spracovateľovi projektovej dokumentácie a koordinátorovi 
9.1 .1 Údaje o stavbe 

Základné údaje o druhu stavby:  Bytové domy sú navrhované v centrálnej časti  
zastavaného územia obce Nové Sady. Pozemok je 
vo vlastníctve obce. 

Názov stavby: Bytové domy 2 x 15 b.j. 

Miesto stavby: Nové Sady, parcelné číslo 331/1. 

Charakter stavby: Novostavba bytového domu. 

Účel stavby: Objekt pre trvalé bývanie. 

Základne predpoklady výstavby: Predpoklad začatia stavby 04/2017 
Predpoklad dokončenia stavby 03/2019 
Vytýčenie stavby 
Výkopy 
Násypy, zásypy a podsypy 
Základové konštrukcie 
Nosné konštrukcie (murované steny a montovaný 
strop) 
Zastrešenie 
Nenosné konštrukcie (murovane priečky) 
Podlahy 
Výmalba, keramické obklady 
Zámočnícke a truhlárske výrobky 

Vonkajšie väzby a vplyv stavby na okolie: Pred zahájením stavby budú zmluvne zaistené 
vstupy na pozemky potrebné pre realizáciu stavby 
a pre prístup stavebné mechanizácie na stavenisko. 
Priestory pre vybudovanie zariadenia staveniska, 
skládky materiálu a hromadenie zeminy budú na 
pozemku stavby. V dobe stavby sa predpokladajú 
len mierne hladiny hluku a prašnosti. Tieto 
negatívne vplyvy ide čiastočne dodávateľom stavby 
obmedziť na minimum, voľbou optimálnych 
technologických postupov. Evidenciu odpadov 
vzniknutých behom stavby a ich následnou 
likvidáciou zaistí dodávateľ stavby prednostne 
formou recyklácie, nerecyklovateľné materiály budú 
likvidované skládkovaním. Likvidácia odpadov bude 
splňovať podmienky katalógu odpadov. Pred 
zahájením prací je vždy nutné vytýčiť všetky 
podzemné siete a ich polohu zaznamenať, pri 
realizácií potom rešpektovať ich polohu. 
Odtokové pomery sa v území výrazne nezmenia. 
Dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú 
odvádzané do vsakovacích  šachiet, kde sa budú 
voľne vsakovať do terénu. 
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9.1.2. Odôvodnenie pre spracovanie plánu 

Pri výstavbe bude prekročený počet 500 osobodní v prepočte na jednu fyzickú osobu. Z toho 
dôvodu je nutné na základe zákona č. 309/2006 Zb. vytvoriť plán BOZP a zriadiť funkciu 
koordinátora BOZP. 

Príloha č. 5 k n. V. Č. 591/2006 Zb. Práce a činnosti vystavujúce fyzickú osobu zvýšenému 
ohrozeniu života alebo poškodenia zdravia, pri ktorých vykonávaní vzniká povinnosť spracovať 
plán 

1. Práce, pri ktorých hrozí pád z výšky alebo do voľnej hĺbky viac ako 10 m. 

2. Práca v ochranných pásmach energetických vedení popr. zariadenia technického 

vybavenia. 

3. Práce spojené s montážou a demontážou ťažkých konštrukčných stavebných dielov 

kovových, betónových, a drevených určených pre trvalé zabudovanie do stavieb. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

1. Súčinnosť viacerých dodávateľov na stavbe. 

9.1.3. Údaje o zadávateľovi stavby 

Investor: Obec Nové Sady 

Okres: Nitra 

Kraj: Nitriansky 

9.1.4. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Projektant:  Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt 
Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica 

                     

9.2 Požiadavky na obsah plánu 

9.2 .1 Základné informácie o rozhodnutiach týkajúcich sa stavby 
a podmienkach stanovených v rozhodnutiach a v projektovej 
dokumentácií stavby pre jej realizáciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na stavenisku súpis dokumentov, týkajúcich sa stavby, 
na základe, ktorých bola stavba povolená, vrátane označenia príslušného 
stavebného úradu alebo autorizovaného inšpektora: 
Podkladmi pre spracovanie plánu BOZP je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, 
platná legislatíva na úseku BOZP, stavebne povolenie stavebného úradu. 
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9.2 .2. Postupy na stavenisku riešiace a špecifikujúce jednotlivé 
opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov, s ohľadom na 
miestne podmienky vo väzbe na predpokladaný časový priebeh prác pri 
realizácii dané stavby, jedná sa o: 

9.2.2.1 Zaistenie oplotenia, hradenia stavby, vstupu a vjazdu na stavenisko, priestor 
pre skladovanie a manipuláciu s materiálom. 
Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením s výplňou z trapézového plechu výšky 2,0 m.  
Vjazd a výjazd zo staveniska bude zaistený uzamykateľnou bránou. Pri vjazde a výjazde zo 
staveniska budú umiestnené značky Zákaz vstupu nepovolaným osobám a Zákaz vjazdu 
nepovolaným osobám. Budú dodržané jednotlivé požiadavky správne uskladnenie materiálu 
aby nedošlo k ohoreniu pracovníkov a znehodnotenie materiálu. Podklad v priestore 
skladovanie materiálu bude spevnený a vysypaný kamenivom frakcie 16/32 v spáde kvôli 
odvodnenie dažďových vôd. 
Pri manipulácii s materiálom sa zabezpečí, aby pracovisko umožňovalo bezpečné vykonávanie 
prác, bez ohrozenia života a zdravia fyzických osôb, vrátane bezpečného prevedenia 
konštrukcií. Manipulácia s materiálom a bremenami nebude prebiehať v zakázanom priestore. 

9.2.2.2 Zaistenie osvetlenia stavenísk a pracovísk. 
Nepredpokladá sa práca v noci, nie sú kladené požiadavky na osvetlenie staveniska. 

9.2.2.3 Stanovenie ochranných a kontrolovaných pásiem a opatrenia proti ich 
poškodeniu. 
Cez priestor staveniska nevedú žiadne stávajúce inžinierske siete a ani do neho nezasahujú 
žiadne ochranné pásma. 

9.2.2.4 Riešenie opatrení pri nebezpečenstve výbuchu alebo požiaru. 
Zaistenie zoznámenia zamestnancov s obsahom havarijného plánu, požiarnymi únikovými 
východmi, trasami, smere úniku z objektu alebo pracoviska a miestom zhromaždisko. 
Na strategických miestach budú umiestnené hasiace zariadenia a všetci pracovnici budú 
oboznámený s ich polohou a ich obsluhou. 
Horľavé a výbušné látky budú riadne skladovane v uzamykateľnom sklade a značené, v ich 
prítomnosti bude dostupný hasiace zariadenie. 
Elektrická rozvodná skriňa bude riadne označená. Hlavný vypínač bude umiestnený na dobre 
prístupnom mieste a všetci pracovníci budú oboznámení o jeho polohe. Zariadenie bude 
podrobované pravidelným kontrolám a revíziám.  

9.2.2.5 Zaistenie komunikácie na stavenisku, vrátane podjazdu elektrického vedenia 
a ďalších médií (plyn, para, voda aj.), dočasné rozvody elektriny po stavenisku, 
čerpanie vody, nočne osvetlenie. 
Zaistenie vytýčenia vnútorných komunikácií určených pre prevádzku motorových vozidiel a 
strojných zariadení stavby - šírka komunikácie min. 3,0 m. Vytýčenie vnútorných komunikácií 
pre pohyb fyzických osôb šírky min. 0,75 m. Komunikácia pre motorové vozidlá bude na 
spevnenom podloží, kde ako vrchná vrstva bude kamenivo frakcie 16/32. Na stavbe sa budú 
dodržiavať pravidlá cestnej premávky - max. Rýchlosť 10 km / hod. Zamestnanci budú vybavení 
výstražnou vestou. Strojník pri uvedení stroja do prevádzky dajú zvukové znamenie. 
Návrh prevedenie a voľba dočasného zariadení pre rozvod energie a ochranných zariadení 
musí zodpovedať druhu a intenzita dodávanej energie, podmienkam vonkajších vplyvov a 
odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré majú prístup k častiam zariadenia. Pri krížení 
dočasného el. vedenia cez staveniskovú komunikáciu bude vedené v chráničke. Pre odber vody 
bude vyhradené, jasne označene, miesto. 
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9.2.2.6 Posúdenie vonkajších vplyvov na stavbu, hlavne otrasov od dopravy, 
nebezpečenstvo povodne, zosuvu zeminy, a konkretizácia opatrení pre prípad 
krízovej situácie. 
Nepredpokladajú sa otrasy od dopravy, keďže stavenisko sa nachádza v slepej ulici a jediná 
dopravná záťaž bude doprava na stavenisko. 
Stavenisko sa nenachádza v záplavovom území, je na rovine a na súdržnej pôde takže zosuv 
zeminy sa nepredpokladá. 
Zaistenie zoznámenia zamestnancov s obsahom havarijného plánu, požiarnymi únikovými 
východmi, trasami, smere úniku z objektu alebo pracoviska a miestom zhromaždisko. 

9.2.2.7 Opatrenie vstavujúce sa k umiestneniu a riešenia zariadenia staveniska, 
vrátane situačného výkresu širších vzťahov staveniska, riešenie zvislé a vodorovné 
dopravy osôb a materiálu. 
Pri strojoch a zariadeniach budú dodržané nutné odstupy či už od stavby alebo iných zariadení 
podľa ich technických špecifikácií. 
Vodorovne sa materiál aj osoby budú pohybovať po vymedzených komunikáciách. 
Zvislá doprava materiálu bude zabezpečená  žeriavom, osoby sa budú pohybovať po rebríkoch 
alebo už hotových schodoch. 

9.2.2.8 Postupy pri zemných prácach riešiace zaistenie realizáciu výkopov, 
predovšetkým riziko zasypania osoby, s ohľadom na druh paženia, šírku výkopu, 
sklony svahu, technológiu ukladania sietí do výkopu, zabezpečenie okolitých stavieb, 
znižovanie a odvádzanie podzemnej vody. 
Realizovaný stavebný objekt nemá podzemné podlažia, hĺbka výkopu nepresiahne 1300mm. 
Výkop pre napojenie na inžinierske siete bude zabezpečený pažiacimi stenami. 
Podzemná voda sa v oblasti staveniska nenachádza pri zatopení výkopu sa voda odčerpá 
čerpadlom. 

9.2.2.9 Spôsob zaistenia bezbariérového riešenia na verejných pozemných 
komunikáciách a verejných plochách, predovšetkým  s ohľadom na spôsob zaistenia 
proti pádu do výkopu osôb so zrakovým postihnutím. 
Stavenisko a je ho zariadenie nijako nezasahuje do verejných pozemných komunikácií. 

9.2.2.10 Postupy pre betonárske práce riešenie spôsobu dopravy betónovej zmesi, 
zaistenie všetkých fyzických osôb zdržujúcich sa na stavenisku proti pádu do zmesi, 
pohyb po výstuži, prístup k miestu betonáže, predpokladané prevedenie debnenia. 
Betón bude do debnenia dopravovaný čerpadlom. 
Pohyb po výstuži nebude nutný, betónovať výstuž sa bude len pri venci, stropy sú realizované 
ako filligrány. 
Predpokladá sa využitie systémového debnenia. 

9.3 Vybraná činnosť – realizácia vrstiev plochej strechy  

9.3.1 Vybrané požiadavky podľa n. v. č. 362/2005 Zb. 
O bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách 
s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. 

Príloha k n. v. č. 362/2005 Zb. 
Ďalšie požiadavky na spôsob organizácie práce a pracovných postupov, ktoré je zamestnávateľ 
povinný zabezpečiť pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, a na bezpečnú prevádzku a 
používanie technických zariadení poskytovaných zamestnancom pre prácu vo výškach a nad 
voľnou hĺbkou. 
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9.3.1.1 Zaistenie proti pádu technickou konštrukciou 
Riziko: Zranenia pracovníkov pádom.. 
Opatrenie: Osoby vykonávajúce montáž sú povinné používať osobné ochranné pomôcky, 
najmä ochranné pomôcky zabraňujúce pádu pracovníka z výšky (postroj a lano). 
 

9.3.1.2 Zaistenie proti pádu predmetov a materiálu 
Riziko: Zranenia pracovníkov vplyvom padajúceho náradia, nástrojov alebo materiálu. 
Opatrenie: Materiály, náradie a pracovné pomôcky budú vo výške uložené alebo skladované 
stabilne a ďalej od voľného okraja tak, aby nedošlo k ich pádu, skĺznutiu alebo zhodenie. 
Pracovníci budú vybavení ochrannou helmou. 
 

9.3.1.3 Zaistenie pod miestom práce vo výške a v jeho okolí 
Riziko: Zranenia pracovníkov vplyvom padajúceho náradia, nástrojov alebo materiálu. 
Opatrenie: Bude vymedzené pásmo v šírke 1,5 m od hranice objektu. Vo vymedzenom pásme 
nebudú vykonávané žiadne práce a nebudú sa tu pohybovať žiadne osoby. 

9.3.1.4 Prerušenie práce vo výškach 
Riziko: Úrazy a havárie spôsobené zníženou viditeľnosťou, nebezpečné rozhúpanie zaveseného 
bremena vplyvom vetra, pád pracovníkov z konštrukcií vplyvom vetra, pád pracovníkov z 
konštrukcie vplyvom pošmyknutia. 
Opatrenie: Práce budú prerušené v prípade náhleho zhoršenia klimatických podmienok, najmä 
v prípade silného dažďa, sneženia alebo námrazy. Maximálna rýchlosť vetra pre vykonávanie 
prác je 11 m / s, pri práci na plošinách, pojazdných lešeniach a rebríkoch nad 5 m výšky práca 
je maximálna rýchlosť vetra 8 m / s. Práce budú prerušené pri zvýšenej tvorbe hmly, ak bude 
dohľadnosť v mieste práce menšia ako 30 m. Za zníženej viditeľnosti musí byť prerušená práca 
s ťažkou mechanizáciou.. 

9.3.1.5 Školenie zamestnancov 
Riziko: Úrazy zamestnancov spôsobené nedodržiavaním zásad BOZP. 
Opatrenie: Všetci pracovníci budú pred začiatkom prác preškolení o práci vo výškach. O školení 
bude vykonaný zápis s prezenčnej listinou. 

9.3.2 Vybrané požiadavky podľa n. v. č. 362/2005 Zb. 
Ktorým sa ustanovujú bližšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, 
technických zariadení, prístrojov a náradia. 

Príloha č. 2 k n. v. č. 378/2001 Zb. 
Ďalšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie zariadenia na zdvíhanie a 
premiestňovanie zavesených bremien. 

Riziko: Prevrátenie autožeriavu vplyvom preťaženia, zlého zapätkovania, nedostatočne 
únosného podkladu, alebo zlého technického stavu, zrútenie bremena vplyvom zlého 
uchytenia, porušeného laná, alebo zlého technického stavu autožeriavu, zrútenie bremena na 
osoby, zachytenie, rozdrvením, alebo narazenie zamestnanca, zrážka časti autožeriavu s 
objektom, alebo s iným strojom, havárie vplyvom samovoľného pohybu autožeriavu, alebo 
používaním autožeriavu neoprávneným pracovníkom. 
Opatrenie: Autožeriav bude pri práci zapätkovaný. Na nespevnenom povrchu budú pätky 
podložené betónovými panelmi. Obsluhu autožeriavu bude vykonávať iba pracovník s platným 
žeriavnickým preukazom. Upevňovanie bremien do zdvíhacieho mechanizmu bude realizovať 
len osoba s platným viazačským preukazom. Obsluha stroja bude dbať bezpečnosti pri 
používaní, aby nedošlo k prípadnému zachyteniu, rozdrveniu alebo narazeniu zamestnanca. V 
žiadnej pracovnej polohe nesmie byť prekročená nosnosť autožeriavu. Obsluha bude pred 
začiatkom práce oboznámená s podmienkami na stavenisku a s krivkou únosnosti autožeriavu. 
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Pred začiatkom práce s autožeriavom bude skontrolovaná neporušenosť lana a zdvíhacieho 
mechanizmu. Pracovníci sa nesmú pohybovať pod zaveseným bremenom. Autožeriav sa 
nesmie žiadnou svojou časťou priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 0,5 m k objektu. Pri ukončení 
práce bude stroj zaistený proti pohybu zabrzdený a podložený  klinmi, výložník bude zaistený v 
prepravnej polohe. Ak sa strojník vzdiali od stroja, bude stroj zaistený proti samovoľnému 
spusteniu alebo použitie nepovolanou osobou zamknutím kabíny. 
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Z uvažovaných súvrství plochej strechy ako najvýhodnejšia vyšla vrstva s penetračným 
náterom, asfaltovým pásom, spádovými klinmi, penového polystyrénu a mechanicky kotvenej 
fólie. Na tuto skladbu bol následné spracovaný stavebne – technologický projekt. 
Pri spracúvaní záverečnej práce som si osvojil prácu so špecializovanými programy a dozvedel 
sa množstvo užitočných poznatkov ktoré zužitkujem pri ďalšom štúdiu a obornej praxi. 
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SV - stavbyvedúci 

TDI - technický dozor investora 

M - majster 

SD - stavební robotník 

PD - projektová dokumentácia 

TP - technologický predpis 

NP - nadzemní podlaží 

VZT - vzduchotechnika 

TZB - technická zariadenie budov 

NN - nízke napätie 

STL - stredotlak 

MJ - merná jednotka 

DPH - daň z pridané hodnoty 

ZS - zariadenie staveniska 

ZOV - zásady organizácie výstavby 

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

OOPP - osobní ochranné pracovní pomôcky 
p .č. - parcelné číslo 

k. ú. - katastrálne územie 

vyhl. - vyhláška 

zák. - zákon 

n. v. - nariadenie vlády 

č. - číslo 

Zb. - Zbierky 

d - dĺžka 

š - šírka 

v - výška 

tl. - hrúbka 

s. r. o. - spoločnosť s ručením obmedzeným 
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