
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 
 
1.0 ÚZEMIE STAVBY 
 

1.1 STAVENISKO 
 
Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Soľ, parc. č. 857, 858, 1172 

Hlavný vstup sa nachádza na južnej strane objektu.  
Projekt rešpektuje ich ochranné pásma.  

 Výstavba nevyžaduje žiadne úpravy susedných objektov, ani prekládky inžinierskych 
sietí. 
 

1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY 
 
Na stavenisku neboli vykonané prieskumy. 
 
1.3 ZAMERANIE 
 
Pred započatím projekčných prác bolo vykonané polohopisné zameranie stavebného 

pozemku a jeho okolia v potrebnom rozsahu. 
 
1.4 PRÍPRAVA 
 
Výstavba vyžaduje terénne úpravy (svahovanie). 

 
 
2.0 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 
 

2.1 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
  
Architektonický výraz bol ovplyvnený požiadavkami investora a charakterom lokality a 

typom účelu budovy . 
Navrhovaný objekt svojim tvarovým a materiálovým riešením bude pôsobiť 

prirodzene a nerušivo v danom prostredí. Je to solitérna stavba, bez previazanosti a 
závislosti na okolitých objektoch. 

Z hľadiska dispozičného riešenia je objekt navrhnutý ako jednopodlažný, bez 
suterénu.  Hlavný vstup do domu je umiestnený na južnej strane objektu. Do objektu sa 
vstupuje cez predsieň, slúžiaca aj ako kontrolná miestnosť. Na predsieň nadväzuje výdajňa 
vody. Vo výdajni bude umiestnený výdajný vodovodný kohútik s vodomerom na predplatené 
karty. Okolie stavby upravené spevnenými plochami. 

Nosný konštrukčný systém je stenový s obvodovými nosnými stenami na 
základových pásoch. Strešná konštrukcia je drevená. Strešná krytina – plech. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2  STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 

 
Pred započatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia 

staveniska, slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie 
materiálu (cement, vápno, náradie). 
 Podľa pokynov Rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku elektrickej energie 
(220, 380 V) s uzamykateľnou skriňou elektromeru. 
  
ZEMNÉ PRÁCE 
 

-Pred začatím zemných prác sa objekt vytýči lavičkami. Zreteľne sa označí výškový 
bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. 

Budova bude vybudovaná vo svahu, čo si vyžaduje vyrovnanie terénu a následné 
terénne úpravy. 

-Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to najmenej do hĺbky 300 mm, 
ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa 
doporučuje prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie 
až na základovú škáru.  

-Základovú škáru je nutné prispôsobiť terénu a umiestniť ju min. 1 m pod úrovňou 
rastlého terénu a min 1m pod úrovňou upraveného terénu! 

-Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa 
ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. Pri výstavbe bude vyťažených cca 40m3 
zeminy. 

-Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 MPa. 
K spodnej úrovni základovej škáry je vhodné umiestniť drenážnu rúrku a zasypať štrkovou 
vrstvou. 

 
ZÁKLADY 
 
 -Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď zabetónovať.  

-Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu tr. B15 (C/12/15).  
-Základové murivo je navrhované vytvoriť z debniacich tvárnic Premac DT30, hr. 300 

mm vyplnených prostým betónom tr. B15 (C/12/15). 
-Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhovaná hydroizolácia 2xHydrobit V 60 S 35 

+ Náter penetračný, ktorá sa použije  na vodorovné izolácie - zemná vlhkosť. 
-Podkladové betóny sú navrhované z betónu prostého tr. B15 (C/12/15). a pod 

nenosnými - deliacimi priečkami sú vystužené sieťovinou. 
-Pod podkladové betóny je navrhovaný štrkopieskový podsyp hr. 100mm, kvôli 

rovnomernému sadaniu základov a tiež kvôli lepšiemu odvádzaniu vody je aj pod základové 
pásy ukladaná vrstva štrkopiesku hr. 100 mm.  
 -Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov pre ležaté rozvody kanalizácie 
a potrubí! 
 
 
ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE 
 

-Navrhované nosné a obvodové murivo z presných tvárnic YTONG  
500x250x300,P+D, hr. 300mm. Nenosné murivo je navrhované z presných tvárnic YTONG 
500x250x100, hr 100mm. 
 
 



VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 

-Preklady sú navrhované typové k murivu YTONG. 
-Veniec bude realizovaný do U profilu YTONG.  
 

ZASTREŠENIE 
-Je navrhovaná pultová strecha so sklonom 10°. 
-Navrhovaná konštrukcia krovu je tvorená drevenými väznicami a krokvami 
Navrhované je latovanie hr. 50x50mm 
-Navrhovaná strešná krytina – plech. 
-Drevenú konštrukciu krovu je potrebné natrieť protipožiarnym náterom a náterom 

proti hnilobe a škodcom. 
           -Drevené konštrukcie krovu v exteriéri musia byť impregnované náterom. Drevené 
konštrukcie prechádzajúce obvodovou stenou sa musia chrániť impregnáciou gumoasfaltom 
a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva. 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 

-Všetky povrchy sa pred omietaním opatria cementovým špricom.  
-Omietky vnútorné budú vápennocementové, hladké. 
-Priestory hygienických zariadení budú obložené keramickým obkladom do výšky 

2000 mm 
           -Vonkajšie omietky sú navrhované z vápennocementovej malty opatrené vonkajšou 
silikátovou omietkovou vrstvou. 

-Vo všetkých miestnostiach bude strop tvoriť sádrokartónový podhľad. 
-Kovové konštrukcie v exteriéri musia byť ošetrené antikoróznym náterom. 

 
VÝPLNE OTVOROV 
 
 Všetky exteriérové okná a dvere budú plastové (min. 6-komorový profil), farba 
antracit. 

Výkaz stavebno-stolárskych prvkov pozri výkresová časť. 
  
 

KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV 
 
IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI 
 

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhovaná hydroizolácia 2xHydrobit V 60 S 35 + 
Náter penetračný, ktorá sa použije  na vodorovné izolácie. 
 
 
IZOLÁCIE TEPELNÉ 
 

V objekte sú navrhované tepelné izolácie z minerálnej vlny (pre izoláciu strechy , 
a podláhy ). Hrúbky podľa výkresovej dokumentácie. 

Krov je navrhované zatepliť rohožami z minerálnej vlny hr. 100mm. Podlahu je 
navrhované zatepliť polystyrénom hr. 60mm. 
 
 
 
 
 
 



KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 
 

Oplechovanie parapetov okien, oplechovanie strechy vrátane doplnkov budú 
vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu hr. 0,63mm, ktorý po zoxidovaní (cca 2 roky) 
treba natrieť vonkajšou krycou farbou na kov v 2-3 vrstvách. Plech je možné natrieť aj 
reaktívnou farbou ihneď po osadení a následne krycou farbou na kovy. 

 
SPEVNENÉ PLOCHY 
 

Pred objektom od vjazdu je navrhovaná spevnená plocha 22m2. Bude tvorená zámkovou 
dlažbou. Zámková dlažba v hrúbke 40mm na štrkovom podklade hr. 150mm. Plocha bude 
vymedzená obrubníkmi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
vo Vranove n. T.  08/2017                                                             vypracoval: Ing. Ján Vadás 
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