
 
 
 

                       OBECNÝ  ÚRAD    VEĽKÉ  ÚĽANY        
         Hlavná 578,  925 22  Veľké Úľany 

Kontakt : 031/7878108 
 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Veľké Úľany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

 

„Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej budovy“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Úľany 

Sídlo:      Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 

Štatutárny zástupca:     Ing. František Gőgh, DBA – starosta obce 

IČO:           00306282 

DIČ:             2021006768 

Tel.:             +421317878199 

Fax:             +421317878192 

E-mail:     obecnyurad@velkeulany.sk  

Internetová stránka:   www.ulany.sk  

Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Zuzana Metzner, MBA 

Tel.:     +421903933043 
E-mail:     prednosta@velkeulany.sk  
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Zuzana Metzner, MBA 

4. Predmet obstarávania: 
Predmetom zákazky sú bežné stavebné práce na budove Komunitného centra Veľké Úľany.  Z 
pohľadu urbanistického riešenia nedochádza k žiadnej zmene oproti skutkovému stavu, 
nakoľko sa jedná len o stavebné úpravy existujúceho objektu.  
Architektonická koncepcia úpravy objektu je založená na princípe výmeny okien a dverí, 
zateplenie fasády novou omietkou a výmeny krytiny  čím sa dosiahne kultivovanejší výraz 
objektu, ktorý sa však výrazom a hmotovou skladbou nemení. 
Dispozično-prevádzkové riešenie rešpektuje typologické pravidlá a priestorové skladby 
jednotlivých priestorov uvedeného objektu. Priestorovo objekt bude prispôsobený novým 
funkciám podľa potrieb komunitného centra. 
CPV kód: 45262700-8 

mailto:obecnyurad@velkeulany.sk
http://www.ulany.sk/
mailto:prednosta@velkeulany.sk
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Obecná budova 
Objekt je čiastočne podpivničený dvojpodlažný so šikmou strechou. 
Zákazka je zameraná na stavebné úpravy vnútorných priestorov, fasády, výmenu okien 
a dverí, výmenu krytiny ako aj na výmenu a modernizáciu zariaďovacích predmetov.   
Zastavaná  plocha objektu:          213,840 m2  
Podlahová plocha objektu :          202,300 m2 
Celková úžitková plocha komunitného centra :        198,240 m2 
 

Vonkajšia plocha - prístrešok 
Po vykonaní stavebných úprav na objekte, bude potrebná úprava vonkajšej plochy pred 
budovou – vstup do budovy.  Ide najmä o drobné stavebné úpravy existujúcej plochy pod 
prístreškom ako aj pred vstupom do budovy. 
Plocha pod prístreškom :           50,120 m2 
Spevnené plochy a chodník:           41,880 m2 

 

Podrobný opis zákazky, množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe 
tejto výzvy (projektová dokumentácia, výkaz výmer). 
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  126 334,15 EUR bez DPH 

8. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: Veľké Úľany, ul. Komenského č.526. 

9. Lehoty na dokončenie predmetu zákazky:  

do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 

10. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku „Operačný 
program Ľudské zdroje“ a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. Cena bude objednávateľom 
uhradená priebežne na základe vystavených faktúr po odsúhlasení vykonaných prác 
poskytovateľom NFP. Posledná fa musí mať min. výšku 20% z ceny diela. Lehota splatnosti 
faktúry - požaduje sa do 60 kalendárnych dní od prijatia faktúry. 

11. Ponuková cena  

Ponuka má byť vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Cena za zákazku musí byť 
stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky 
náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady 
na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného 
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stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov 
neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo 
nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 

12. Podmienky účasti: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý: 

• je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - § 32 ods. 1 písm. e) ZVO 
Doklad nie je potrebné predložiť. Verejný obstarávateľ použije údaje na zistenie splnenia 
podmienky účasti z informačných systémov verejnej správy. 

• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím - 
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO 
V prípade, že uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedené Úradom 
pre verejné obstarávanie, čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO nie je 
potrebné predložiť 

• nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia 
konfliktu záujmov) 

• preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 125 000,- Eur bez DPH, alebo 
ekvivalent v inej mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru 
ako je predmet zákazky. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je 
predmet zákazky sa považujú najmä práce na výstavbe budov občianskej výstavby. 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania 
podľa bodu 6 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 
Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa výkazu výmer. Cenu 
zákazky požadujeme vypracovať len podľa priloženého výkazu výmer a presne v takom 
zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 12. Podmienky účasti 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke názvom:  
Cenová ponuka – „Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej budovy“- 
Neotvárať ! 

15. Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2019, 12:00 hod.  

16. Otváranie a hodnotenie ponúk: 06.02.2019, 13:00 hod na Obecnom úrade Veľké Úľany. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

17. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného 
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zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve 
úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s 
podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy 
predloží len úspešný uchádzač. 

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.9.2019 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným 

obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné 
doklady, nebude obsahovať ponuku na celý rozsah prác, ponuka nebude vyhodnocovaná. 
 

• Verejný obstarávateľ určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy uplatním sociálneho 
aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona a 
ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona. 
Úspešný uchádzač v právnom postavení zhotoviteľ stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“) sa 
zmluvne zaviaže, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 
311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné 
predpoklady: 
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa 
písm. a) a b) vyššie poskytne verejný obstarávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie 
predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným 
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite 
(podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o 
zaradení uchádzača do evidence uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo 
nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu 
osôb predloženého verejným obstarávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je 
zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) 
a b) vyššie. 
Zhotoviteľ sa zaviaže na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve osoby 
spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov 
preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, 
vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu 
práce). 
Zmluvná povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich 
kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak 
dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác tejto zákazky. 
 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, 
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ 
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,  
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d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
 

• V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 4 ZVO, verejný 
obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku. Tento postup v 
uvedenom prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. 

• Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov 
objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas 
plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od 
zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 

• Zhotoviteľ je povinný zložiť zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10% hodnoty diela bez 
DPH na bankový účet objednávateľa do 5 kalendárnych dní od podpisu zmluvy. Zábezpeka 
môže byť nahradená neodvolateľnou bankovou zárukou vydanou finančnou inštitúciou. 
Zábezpeka bude slúžiť  ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné 
plnenie povinností zhotoviteľa vyplývajúce zo zmluvy.  

• Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje úroky) 
na účet zhotoviteľa nasledovne: 
- čiastku vo výške 50 % kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých 
vád a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude 
prílohou obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a  po preukázaní 
vysporiadania záväzkov zhotoviteľa  so svojimi subdodávateľmi 
- čiastku vo výške 50 % kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých 
vád a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou 
protokolu z kolaudačného konania. Táto kaucia môže byť nahradená aj neodvolateľnou 
bankovou zárukou.  

• Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
Vo Veľkých Úľanoch, 25.01.2019 
 
 
 

       –––––––––––––––––––––––––––––  
            Ing. František Gőgh, DBA  

             starosta obce 
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Prílohy: 

Projektová dokumentácie a výkaz výmer sú v prílohe výzvy na predloženie ponuky podľa nižšieho 
znázornenia: 

 

Prílohy 
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ÚVOD 


Statický posudok stavby sa zaoberá návrhom a posúdením nosných 
konštrukcií stavby so zaistením bezpečnosti, stability a hospodárnosti. 


Jedná sa o stavbu „STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNEJ BUDOVY -
KOMUNITNÉ CENTRUM VEĽKÉ ÚĽANY" . 


Projekt obnovy bytového domu rieši kontaktné zateplenie fasády objektu, 
zateplenie povaly strechy tepelnou izoláciou, výmena strešnej krytiny za 
profilovanú plechovú. 


VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 


Projektová dokumentácia, stavebná časť[1] 


Fotodokumentácia stavby[2] 


STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov ETICS [3] 


KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 


Objekt obecnej budovy sa nachádza v katastrálnom území Veľké Úľany 
na parcele číslo 242. 


Bodová murovaná budova je čiastočne dvojpodlažná. Predná časť 
budovy je jednopodlažná (1 np), zadná časť je dvojpodlažná (1pp a 1 np). 


Nosný konštrukčný systém je stenový, murovaný, vytvorený ako dvojtrakt 
v prednej časti a je jednopoľová v zadnej časti . Tvorí ho sústava nosných 
obvodových stien a stredového múru s hrúbkou 450 (300)mm murované z 
keramických dierovaných tehál. Stropné konštrukcie sú riešené čiastočne ako 
železobetón hr. 13 -15 cm, čiastočne ako drevený trámový hr. cca 250 mm. 
Dverné a okenné preklady v nosných stenách sú železobetónové. 


Objekt je zastrešený valbovou strechou s dreveným viazaným krovom 
osadeným do papuče uloženej na stredovom nosnom múre so sklonom strechy 
35° s keramickou krytinou. 
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ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA STAVBY 


Zateplenie obvodových konštrukcii objektu je navrhnute kontaktným 
zatepľovacím systémom (KZS) , s použitím tepelnoizolačných dosiek na báze 
minerálnej vlny /NOBASIL, ROCKWOOL/, hrúbky 150mm. 


Ostenia a nadpražia okenných výplní sa zateplia tepelnoizolačnými 
doskami hrúbky 30mm resp.20mm. 


Sokel najmenej do výšky 500mm bude zateplený extrudovaným 
polystyrénom XPS hr.100 opatrený soklovou omietkou. 


Spôsob zhotovenia zateplenia musí zodpovedať ustanoveniam STN 73 
2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov ETICS a 
technickým predpisom výrobcu systému. 


Z dôvodu zabezpečenia spoľahlivej a dlhodobej funkcie KZS je nutné 
zabezpečiť jeho dôkladne kotvenie do podkladu. Kotvenie zabezpečuje lepiaca 
stierka (prenos šmykovej sily od vlastnej tiaže KZS) a mechanické kotvy 
(prenášajú ťahové sily od sania vetra). Kotvenie kotvami je možné realizovať 
len kotvami určenými do konkrétneho podkladu. Pred lepením izolačných 
dosiek je potrebné upraviť podklad. Podklad musí byť nosný, pevný, bez 
uvoľňujúcich sa častí. 


Kotvenie KZS do obvodového plášťa, do nosného podkladu musí byť 
zrealizované tak aby prenieslo hodnotu plošného zaťaženia saním vetra: 


vnútorné plochy stien 


okrajové plochy stien (1.5m) 


qdmin1 = -1,44 kNm"2 


qdmin2 = -1,82 kNm"2 


V zmysle (1] je stanovený minimálny počet kotiev: 


vnútorné plochy stien 


okrajové plochy stien (1 .5m) 


n1 = 6 ks/m2 


n2 = 11 ks/m2 


Minimálna ťahová únosnosť 1 kotvy na predmetnom obvodovom plášti musí 
byť vyššia ako nasledovná hodnota: 


Nd1=µ*qdmin1/n1=3*1,44/6=0,72 kN 


Nd2=µ*qdmin2/n2=3*1 ,82/11 =0,49 kN 


N d3 = 0,2 kN 


min. únosnosť' kotvy (čl. 6.2 [3]) 


µ ..... bezpečnostný faktor [3] 


Minimálna ťahová únosnosť 1 kotvy Nd = 0,72kN 
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Dodávateľ KZS je povinný preukázať predpísanú minimálnu ťahovú 
únosnosť kotiev pomocou ťahovej skúšky. V prípade zistenia nižšej 
hodnoty ťahovej hodnoty ako Nd je nutné zvýšiť počet kotiev. V prípade 
zistenia vyššej ťahovej hodnoty Nd je nutné zachovať uvedený minimálny 
počet kotiev. 


STRECHA 


Výmena strešnej krytiny zahŕňa demontáž jestvujúcej strešnej krytiny 
tvorenej keramickou pálenou škridlou spolu s jestvujúcim latovaním a následné 
zrealizovanie novej skladby na pôvodnú konštrukciu krovu tvorenú podstrešnou 
fóliou, kontralatovaním, latovaním a plechovou profilovanou krytinou. 


ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ 


Zaťaženie stavby je uvažovane v zmysle normy STN EN 1991-1-3. Stavba 
sa nachádza v II. snehovej oblasti. základná tiaž snehu s0 = 1.05 kNm-2 , II . 
vetrová oblasť , základná rýchlosť vetra vb.o = 26,0 m/s, kategória terénu III. . 


Stále zaťaženie - pôvodná strecha 


Strešná vrstva Zaťaženie ( kN/m2) 


Keramická pálená škridla 0,55 


Latovanie 35/50 os. vzdialenosť 330mm O, 1 


Vzduchová medzera -


Krov -


Pôvodná strecha 0,65 


Stále zaťaženie - nová strecha 


Strešná vrstva Zaťaženie ( kN/m2) 


Krytina z oceľového pozinkovaného plechu hr. 1,0mm 0,0785 


Latovanie 40/50mm os. vzdialenosť 330mm O, 1 


Kontralatovanie 40/50mm os. vzdialenosť 800mm 0,04 


Krov -


Nová strecha 0,22 
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Novonavrhnutá strecha je ľahšia, ako pôvodná. Pri obnove strešného 
plášťa nedochádza k prit'aženiu existujúcich nosných konštrukcií! 


Pôvodné prvky krovu odporúčam opatriť náterom proti hnilobe 
a škodcom. 


Táto dokumentácia nerieši diagnostiku pôvodného krovu! 


BEZPEČNOSŤ PRÁCE 


Pri realizácii treba prísne dodržiavať všetky zákony, predpisy a 
nariadenia, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou pracovníkov pri výstavbe. 


OSTATNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY 


Počas realizácie je nutne dodržiavať všetky platné normy a technologické 
predpisy súvisiace so stavebnými prácami, ktoré vyplývajú z projektu, resp. 
technických listov. Taktiež je nutné dodržiavať všetky bezpečnostne predpisy a 
vyhlášku SÚBP č. 374/90 Zb.z. "O bezpečnosti prace a technických zariadení 
pri stavebných prácach" ako aj zákon NR SR č. 330/96 „O bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci". 


ZÁVER 


Pri dodržaní požiadaviek statického posudku je možne stavbu: 
„STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNEJ BUDOVY - KOMUNITNÉ CENTRUM 
VEĽKÉ ÚĽANY ". 
investor: OBEC VEĽKÉ ÚĽANY, 925 22 Veľké Úľany, 
zrealizovať, a stavba vyhovuje z hľadiska bezpečnosti a stability. 


V prípade nezrovnalosti, nejasnosti a zmien je nutne konzultovať s 
projektantom statiky. 


ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A PODKLADY 


1. STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií 
2. STN EN 1991 Zaťaženia konštrukcií 
3. STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií 


V Bratislave, december 2017 
Ing. Ľddovít Nagy 


ln~nc: 
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OBECNÁ BUDOVA 
 
1.POPIS SÚČASNÉHO STAVU: 
 
Objekt je čiastočne podpivničený dvojpodlažný so šikmou strechou. 
V rámci projektu sme sa zamerali na stavebné úpravy vnútorných priestorov, fasády, výmenu 
okien a dverí, výmenu krytiny ako aj na výmenu a modernizáciu zariaďovacích predmetov.   
Objekt  je riešený, ako murovaná stavba z miešaného muriva – tehla, pórobetón. Objekt má 
drevený trámový strop. Stavebno-technický stav v nosných a stropných konštrukciách je 
dobrý.  
 
Zastavaná  plocha objektu:          213,840 m2  
Podlahová plocha objektu :          202,300 m2 
Celková úžitková plocha komunitného centra :        189,320 m2 


 
 
2. CELKOVÁ KONCEPCIA RIEŠENIA: 
 
Stavebné úpravy objektu je možné rozdeliť do týchto celkov: 
 
- Rekonštrukcia a stavebné úpravy hygienickej bunky – výmena zariaďovacích predmetov, 
obkladov a dlažieb – Sociálne zariadenie – WC, tečúca teplá a studená voda, sprcha 
- Stavebná úpravy pre nové priestory komunitného centra – oprava omietok, nové maľby 
a nátery 
- Zateplenie stropu  - nové vrstvy tepelnej izolácie 
- Výmena okien a dverí  – staré nefunkčné okná a dvere sa vymenia za nové moderné 
plastové s izolačným trojsklom 
- Výmena vnútorných dverí – výmena nefunkčných dverí za nové  
- Zateplenie fasády – zateplenie celej fasády z minerálnou vlnou a natiahnutie novej omietky, 
zateplenie soklového muriva s extrudovaným polystyrénom a natiahnutie soklovej omietky, 
- Výmena krytiny – výmena pôvodnej škridly za novú plechovú krytinu, nové latovanie 
a hydroizolácie strechy 
- Klampiarske konštrukcie – výmena klampiarskych konštrukcií, prispôsobená  novej krytine 
a fasády 
- Nový bleskozvod 
- Výmena pôvodného plynového kotla za moderný kondenzačný kotol 
- Výmena klasických žiariviek a žiaroviek za úsporné LED svietidlá 
 
Navrhované stavebné úpravy sú riešené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
3.ZEMNÉ PRÁCE: 
 
Zemné práce pre riešenú budovu sa nenavrhujú. 
 
4.ZÁKLADY: 
 
Základy sa nenavrhujú 
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5. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE: 
 
Zvislé nosné konštrukcie sa nenavrhujú.  
 
6. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE: 
 
Vodorovné konštrukcie sa nenavrhujú. 
 
7. STRECHA: 
 
Pôvodná pálená strešná krytina sa vymení za novú plechovú. Farbou a druhom nová plechová 
krytina sa bude približovať pôvodnej. Pri novej krytiny sa vymení aj latovanie strechy 
a opravia sa poškodené časti krovu. Ďalej pod krytinu sa natiahne poistná hydroizolačná fólia. 
 
8. PRIEČKY: 
 
Priečky sa nenavrhujú 
 
9. OKNÁ A VSTUPNÉ DVERE : 
 
Okná budú biele plastové s izolačným trojsklom a s požadovanou tepelnou odolnosťou 
a potrebnou filtráciou prirodzeného vetrania. Vonkajšie dvere budú tiež  biele plastové - typ 
podľa výberu investora. Navrhované okná aj s rámom musia  mať max.  U =  0,9 W/m2K . 
 
10. DVERE: 
 
Vnútorné dvere budú drevené alt. imitácia dreva do pôvodných oceľových zárubní. 
 
11. PODLAHY: 
 
Podlahy budú menené len pri poškodených častiach – keramické dlažby pri hygienickej 
bunke, v skladoch a na terase a pod. Ostatné neporušené podlahy ostávajú bez zmien ako 
umývateľné PVC podlahy.   
 
12. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: 
 
Na stenách a stropoch sa opravia poškodené omietky resp. budú nanovo vystierkované. Nové 
povrchy sa vymaľujú nanovo. V hygienickej bunke budú použité keramické obklady (výška 
obkladov  1,50 až 2,00 m). Fasáda bude zateplená tepelnoizolačným systémom KZS 
minerálne fasádne platne hr. 150 mm, stierkovaná sieťkovaná a omietnutá.  
Od terénu do výšky cca.75 cm bude budova zateplená pomocou XPS dosiek, ktoré sú odolné 
voči vlhkosti. 
 
13. IZOLÁCIA STROPOV : 
Všetky stropy pomocou minerálnej vlny alt. sklenenej vlny sa zateplia. Hrúbka izolácia podľa 
teplotechnických výpočtov bude min. 2x220 mm. 
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VONKAJŠIA PLOCHA 
 
1.POPIS SÚČASNÉHO STAVU: 
 
Po vykonaní stavebných úprav na objekte, bude potrebná úprava vonkajšej plochy pred 
budovou – vstup do budovy.  Ide najmä o  stavebné úpravy – opravy vonkajšej plochy – 
zámková dlažba pod prístreškom, betónový chodník . 
 
Plocha pod prístreškom :      50,120 m2 
Spevnené plocha a betónový chodník:     41,880 m2 
 
 
2. CELKOVÁ KONCEPCIA RIEŠENIA: 
 
Ide najmä o úpravy existujúcich plôch – oprava zámkovej dlažby a betónového chodníka/alt. 
namiesto betónového chodníka položenia taktiež zámkovej dlažby. 
  
3. ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH: 
 
Existujúce plochy budú opravené a nanovo vydláždené. 
Opravené plochy budú upravené podľa požiadaviek investora a prispôsobená k novej 
prevádzke komunitného centra. Plochy budú slúžiť ako na vstup tak aj na vonkajšie 
aktivity.  
 
 
 
 
Táto projektová dokumentácia bola vypracovaná na úrovni pre získanie 
stavebného povolenia na základe informácií od zástupcov objednávateľa. 
Príslušné detaily ako aj podrobnosti budú vypracované v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.  
 
 
 
Veľké Úľany, 12/2017      Ing. Pavol Száraz 
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Všeobecne: 


Projektová dokumentácia je vypracovaná na úpravu rozvodov plynu v kotolni a na výmenu 
kotla na kondenzačný kotol, teda na zmenu odberného plynového zariadenia (OPZ) - vnútorného 
rozvodu plynu od meradla po hlavný uzáver plynového kotla. 
Stredotlaková plynová prípojka je vybudovaná z oceľových bezšvových izolovaných rúr z miestnej 
STL siete o tlaku 90 kPa a je vedená podľa projektovej dokumentácie - plynová prípojka bola 
budovaná spolu s verejným rozvodom plynu dodávateľom plynu SPP- Distribúcia a.s. STL plynová 
prípojka je napojená na verejný rozvod plynu pomocou T kusu , ktorý sa nachádza pred parcelou 
žiadateľa podľa PD. Za napojením prívod plynu je vedený k hranici pozemku. Regu lácia tlaku plynu 
z STL na NTL sa uskutoční s existujúcou regulačnou radou s regulátorom ALz 6U/ AB umiestneným 
v skrinke pri hranici pozemku. Skrinka musí mať vetrací otvor min. o ploche 60 cm2 a musí byt' 
umiestnená od terénu 1,0 m ( spodná hrana) a musí byť zabezpečená voči pootočeniu a vytrhnutiu. 


Meranie spotreby plynu sa uskutoční s existujúcim plynomerom BK 4T 04, umiestneným v 
suteréne v kotolni podľa projektovej dokumentácie. Prívod a vývod z plynomera treba vodivo 
prepojiť. Montážne práce treba previesť podľa STN EN 12 007-2, STN 38 6442, TPP 93401, TPP 
609 01 a TPP 704 01. Rozvodné potrubie z plynomera bude vedené po stene (alt. v stene objektu 
pod omietkou prichytený pomocou rúrových svoriek). Ostatný rozvod v objekte bude vedený popri 
stene na oceľových strmeňových konzolách s 0,3 % - ným spádom. 


Stavebné a montážne práce môžu vykonať len zhotovitelia, ktorí majú na túto činnosť 
oprávnenie, a pracovníci, ktorí spÍňajú podmienky odbornej spôsobi losti v zmysle vyhlášky MPSVR 
SR č. 508/2009 Z.z. 


Východiskové podklady : 


Projekt stavby je spracovaný na základe požiadavky investora, podľa podmienok SPP-D a.s. a 
podľa platných STN. Bol i použité nasledovné podklady: 
- situácia územia 
- kópia z katastrálnej mapy 
- polohopisné zameranie územia 
- katalógové údaje navrhnutých zariadení 
- všetky súvisiace platné STN a zákony 
- miestna prehliadka staveniska 


Zoznam výkresov : 


číslo výkresu názov 


Výkres P - 1 - Situácia 
Výkres P - 2 - Osadenie merad la 
Výkres P - 3 - Axonometria 
Výkres P - 4 - Pôdorys 1 :PP, rozvod plynu 


Príprava pre výstavbu : 


mierka 


1: 200 
1 : 10 


1 : 50 


Pred zahájením stavebných a montážnych prác je potrebné zabezpečiť právoplatné stavebné 
povolenie a zmluvnú dohodu medzi investorom a dodávateľom. Treba zabezpečiť potrebný materiál a 
technologické zariadenie tak, aby úprava rozvodu plynu mohla byť vykonaná bez zbytočnej 
odstávky. 


Pred prípadným začatím zemných prác na verejnom priestranstve investor je povinný dať 
vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete aj tie, ktoré v PD nie sú znázornené. Pri priestorovom 
usporiadaní inžinierskych sietí je potrebné dodržiavať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. 
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Zoznam použitých predpisov : 


STN EN 12007 1-4 Systémy zás. plynom, Plynovody na max. prev. tlak do 16 bar vrátane časť 1-4 
STN EN 12327 - Systémy zásobovania plynom. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky 
a odstavenie s prevádzky. Požiadavky na prevádzku (38 6437) 
STN EN 1775 - Zásobovanie plynom, Plynovody na zásobovanie budov, Maximálny 


prevádzkový tlak 5 bar, Požiadavky na prevádzku 
TPP 702 01 - Plynovody a prípojky z polyetylénu 
TPP 702 02 - Plynovody a prípojky z ocele 
TPP 704 O 1 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách 
TPP 609 O 1 - Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa. 
STN EN 12279- Systém zás. plynom. Regul. zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku 
STN 38 6442 - Membránové plynomery. Umiestnenie, pripájanie a prevádzka. 
TPP 702 12 - Domové plynovody. 
Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z .. 
Vyhláška SÚBP č . 25/84 Zb, v znení vyhlášky č. 7511996 Z.z .. 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 


PLYNOVÁ PRÍPOJKA 


Všeobecne: 


Prívod plynu je vybudovaný z oceľových bezšvových izolovaných rúr. Prípojka je ukončená 
pri hranici pozemku a nie je potrebná žiadna úprava prípojky. HUP je prístupné z verejného 
priestranstva. Trasa plynovej prípojky je zrejmé z PO. Napojenie je prevedené s navarením potrubia 
cez T - kus a ukončeným uzáverom (šupátko) DN 25 pri hranici pozemku. Za napojením pokračuje 
plynovod v zmysle výkresu č. P -1. Spád pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) je do 
jestvujúcej časti rozvodu plynu. Plynová prípojka je existujúca a nie je predmetom riešenia tejto PO. 


Zemné práce : 


Prípadné zemné práce sa prevedú podľa STN 73 3050, TPP 702 01 a súvisiacich predpisov. 
Pred začatím zemných prác na verejnom priestranstve investor zabezpečí vytýčenie všetkých 
jestvujúcich podzemných vedení. Pri križovaní plynovodu s inžinierskymi sieťami treba dodržať 
STN 73 6005. Výkopové práce v miestach križovania a súbehov s jestvujúcimi podzemnými 
vedeniami sa musia vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručne bez použitia mechanizmov. 


Plynové potrubie sa uloží do pieskového lôžka hr. 15 cm. Podsyp v ryhe sa musí vyrovnať a 
zhutniť tak (v zmysle TPP 702 01 čl. 6.3.2), aby bolo potrubie uložené po celej dÍžke na podsype a 
nedochádzalo k bodovému podopieraniu ani previsom. Obsyp pieskom sa prevedie o hr. 20 cm nad 
vrcholom potrubia. 40 cm nad potrubím sa uloží výstražná fólia žltej farby (TPP 702 O 1 ) a ryha sa 
zasype, a terén sa uvedie do pôvodného stavu. 


Pred zásypom potrubia sa prevedie zameranie skutočného prevedenia stavby so zameraním 
všetkých lomových bodov trasy a armatúr, na najmenej dva pevné body. Nezameraný plynovod sa 
nesmie zasypať. Obsyp a zásyp armatúr a spojov overovaných na tesnosť sa prevádza až po tlakovej 
skúške. V miestach s nedostatočnou alebo rozdielnou únosnosťou zeminy musí byť vhodným 
opatrením zaistené bezpečné uloženie potrubia. Miera zhutnenia podsypu a násypu sa stanový podľa 
miestnych podmienok. Zásyp musí byť rovnomerne zhutnený v celom profile ryhy. 
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Počas prevádzania zemných prác musia byť prevedené bezpečnostné opatrenia na zabránenie vstupu 
na stavenisko nepovolaným osobám ako to vyžadujú príslušné predpisy. Výkop musí byť opatrený 
zábranami. 


Použité palivo: 


V plynových spotrebičoch sa bude spaľovať zemný plyn naftový o výhrevnosti cca. 
34,35 MJm-3, tlak 2 kPa. 


ROZVOD PLYNU V OBJEKTE - OPZ 


Vnútorný rozvod: 


Meranie spotreby plynu sa uskutoční so suchým membránovým plynomerom BK 4T G4 
umiestneným v kotolni v 1.PP podľa PD. Pred plynomerom je umiestnený kohút DN 25- ktorý slúži 
ako hlavný uzáver plynu (HUP). Za meradlom sa osadí merací vývod alt. guľový kohút DN 8 na 
odber vzorky plynu a guľový kohút DN 25, ktorý slúži ako domový uzáver plynu. Prívod a vývod z 
plynomera treba vodivo prepojiť. Montážne práce treba previesť podľa TPP 704 01. 
Rozvodné potrubie z plynomera bude vedené po stene objektu podľa PD. 


Rozvodné potrubie od regulátora tlaku plynu až k meradlu je budovaný z oceľových 
bezšvových rúr z mat. 11353.1. a zostáva bez zmeny (nie je predmetom riešenia tejto PD). Ostatné 
potrubia od meradla po kotol budú budované tiež z oceľových bezšvových čiernych rúr mat. 11353.1 
(alt. z iného vhodného certifikovaného materiálu) . Potrubia budú celozvárané okrem nutných 
závitových spojov pri meradle a plynových spotrebičoch. Závitové spoje treba utesniť PTFE šnúrou. 
Navrhnuté potrubia v objekte budú vedené na oceľových strmeňových konzolách, s 0,3 % - ným 
spádom k jednotlivým plynovým spotrebičom (resp. rozvody vedené pod omietkou budú prichytené 
pomocou rúrových svoriek). Pred každým plynovým spotrebičom bude umiestnený guľový kohút 
(GK) príslušnej dimenzie. 


Potrubie prestupujúce obvodovými a nosnými stenami bude uložené v chráničke presahujúcej 
svojimi koncami min. 1 O mm do okolitého priestoru. Rúra z obidvoch koncov musí byť utesnená. 
Plynovod musí byt' v chráničke umiestnený centricky a musí byť chránený proti korózii a nesmie mať 
žiadny spoj alebo zvar. Pokiaľ sa na potrubí alebo tvarovkách zistí počas montáže závada brániaca 
použitiu nesmie sa opravovať ale materiál vymeniť. 


Potrubie treba chrániť proti korózii základným a dvojnásobným krycím náterom. Odtieň 
krycej farby 6200. Náter potrubia previesť len po úspešnej tlakovej skúške, čo vykoná montážna 
organizácia podľa TPP 704 01 (bod 5.1 až 5.3.6 ). Tlakovú skúšku treba vykonať na celom 
odbernom plynovom zariadení. 


Pripojovať na rozvod plynu možno len spotrebiče schválené autorizovanou osobou. Inštalácia 
a umiestnenie plynových spotreb ičov pre vykurovanie musí z hľadiska požiarnej ochrany vyhovovať 
príslušnej STN. Pred uvedením plynových spotrebičov do prevádzky treba vybaviť aj kominárske 
povolenie. Vetranie predpísané projektovou dokumentáciou musí byt' prevedené ešte pred uvádzaním 
plynového spotrebiča do prevádzky. Do kotolne sa osadí tzv. „turbo" spotrebič. Pred uvedením 
plynového spotreb iča do prevádzky komínové teleso musí byť vhodne upravené na pripojenie 
plynového spotrebiča. treba zabezpečiť aj odvod kondenzátu od plynového kotla do kanalizácie cez 
neutralizačné zariadenie. 


Montážna organizácia musí preukázateľne poučiť odberateľa plynu s prevádzkou plynových 
odberných zariadení a ich obsluhou. 


Počas prevádzania inštalačných prác a pri uvádzaní plynových spotrebičov do prevádzky treba 
prísne dodržať všetky bezpečnostné opatrenia a predpisy. Montážne práce treba previesť podľa TPP 
704 01. Montáž môžu vykonávať len zvárači s platnou úradnou skúškou. Po úspešnej tlakovej skúške 
montážna organizácia ( odborný pracovník ) vyhotoví revíznu správu. 
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Po skončení montážnych prác sa vykoná na odbernom plynovom zariadení skúška pevnosti a 
tesnosti. Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého odberného plynového zariadenia 
( OPZ ). Pri vykonaní tlakovej skúšky musia byť prístupné všetky spoje na plynovode. Tlaková 
skúška sa vykonáva vzduchom. Skúška pevnosti sa vykoná tlakom 5 kPa. Pred skúškou na ustálenie 
tlaku a teplôt sa nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút. Samotná tlaková skúška bude trvať 15 
minút (vnútorný geometrický objem potrubia nie je väčší ako 50 dm\ 
Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti so skúšobným tlakom prevádzkovým - 2 kPa. 
Skúška trvá rovnako ako skúška pevnosti. Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra s 
vhodnou citlivosťou ( IO Pa) a presnosťou merania ( 1 %) napr. U - manometrom. Tlaková skúška je 
úspešná vtedy, ak počas sledovaného obdobia nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. O 
výsledku a priebehu tlakovej skúšky sa vyhotoví zápis. Tlaková skúška je platná 6 mesiacov. Ak do 
tej doby sa zariadenie neuvedie do prevádzky skúška sa musí opakovať. 
Pred skúškami pevnosti a tesnosti musí sa potrubie skontrolovať či spÍňa požiadavky projektu. 
Kontrola musí zaistiť bezpečnosť rozvodu pre následné odvzdušnenie a uvedenie do prevádzky. Po 
skúškach sa vyhotovia povrchové úpravy rúr. 


Záver : 


Odberné plynové zariadenie sa musí prevádzkovať a kontrolovať v zmysle STN 38 6405. 
Plynovod a plynové spotrebiče treba udržiavať v prevádzkyschopnom stave. 
Treba pravidelne kontrolovať tesnosť odberného plynového zariadenia (domového plynovodu) 
vrátane časti vedenej v zemi. 


Treba zabezpečiť ďalšiu odbornú prehliadku a skúšku v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. § 13 
nasledovne: - plynové spotrebiče : po 1 roku - odborná prehliadka 


po 5 rokoch - odborná skúška 


- rozvod plynu: po 3 rokoch - odborná prehliadka 


po 6 rokoch - odborná skúška 


Navrhnuté spotrebiče: počet (m3/h ): 


1. Plyn. kotol Protherm Panther condens 30 KKO, s výk. 8,5 - 30,0kW 1 ks - ( 3,24) 


Predpokladaná ročná spotreba plynu po rekonštrukcií: 3 200 m3 


Vypracoval : Ing. Gabriel Králik 
Trsti ciach: 12 / 2017 
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Názov stavby: KOMUNITNÉ CENTRUM VEĽKÉ ÚĽANY  
                      Elektroinštalácia - Bleskozvod a uzemnenie 


Miesto stavby: VEĽKÉ ÚĽANY, PARCELNÉ ČÍSLO : 242 


Investor: OBEC VEĽKÉ ÚĽANY 
Projektant : Ing.Jozef Kovács 
 


  Predpisy a STN: 


Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa toho času platných predpisov a noriem STN, 


týkajúcich sa zariadení v projekte elektro: 
    Vyhlášky: vyhláška MPSVaR SR  č.508/2009 Z.z.,  zákon NR SR č. 147/2013 Z.z., vyhláška MV SR č. 121/2000 Z.z., 
   vyhláška MV SR č. 94/2004 


Použité normy: STN 33 2000-1:2009, 33 2000-4-41:2007, 33 2000-4-42:2012, 33 2000-4-443:2007, 33 2000-4-
46:2004, 33 2000-4-473:1995, STN  33 2000-5-51:2010, 33 2000-5-52:2012, 33 2000-5-523:2004, 33 2000-5-54:2012, 33 
2000-7-701:2007, 34 3100:2014, 34 1610:1963, 33 3320:2002, 34 7411:2003, STN EN 1838:2014,  STN EN 12464-1:2012, 
STN EN 62 305:2012, STN 34 1398:2014, STN 73 6005:1985, STN 07 0703:1985 ako aj ostané súvisiace normy, vyhlášky, 
predpisy, smernice. 
          
Cieľom projektu je navrhnúť bleskozvod a uzemnenie pre dom komunitné centrum v súlade s požiadavkami stavebného 
riešenia tak, aby inštalácia vyhovovala  účelu po stránke technickej, hygienickej a bezpečnostnej.  


Elektroinštalácia. 
Prostredie v zmysle 33 2000-5-51:2010, STN EN 60079-10 a STN 33 2000-7-701:2007: je určené v protokole č. 171215 


Bleskozvod a uzemnenie 
Bleskozvodné zariadenie komunitného centrumu vyhotoviť v zmysle STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4. Trieda 


ochrany bola stanovená na LPS III. Zachytávacia sústava je navrhnutá pomocou zachytávacích tyčí a vodičov. Na stanovenie 
umiestnenia zachytávacej sústavy bola použitá metóda valivej gule. Zvodové vodiče budú z FeZn Ø 8 mm, zvodové tyče JP10 
a JP15. Na zachytávacie a zvodové vedenie používať FeZn ø 8 mm, uložené na podperách PV. Vzdialenosť podpier rovných, 
šikmých - 1,0 m. Dodržať príslušné vzdialenosti vodičov bleskozvodovej sústavy od krytiny a el. vedení v zmysle STN EN 
62305. Podľa normy STN EN 62305-3 pre daný objekt pre triedu ochrany LPS III bolo určených počet zvodov 5 ks (každých 
15 m okolo budovy). Zvody budú vyhotovené ako skryté pod omietkou. Skúšobné svorky budú umiestnené v krabici vo výške 


0,6 m. Zvody budú vedené po skúšobné svorky pod omietkou, v rúre FX ∅32. Skúšobné svorky sa spoja so zemničom FeZn 
30x4 mm2 uložením v zemi 1m od vonkajšej strany budovy. Zemnič posilniť zemiacými tyčami. Svorky v zemi chrániť pred 
koróziou ochranným náterom. Prechodový zemný odpor spoločného zemniča nesmie byť viac ako 2 Ohm ! 


 


Zaistenie bezpečnosti práce 
Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, prevádzkové 


predpisy a normy súvisiace zaisteniu bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a k zabezpečeniu bezporuchovej 
prevádzky energetických zariadení. Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového, 
vypnutého a zaisteného stavu!  
Bezpečnosť práce je zaistená:  


Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí. 
Živé časti elektrických predmetov: je navrhnutá krytím, zábranou, izoláciou, polohou. 
Neživé časti elektrických predmetov: samočinným odpojením  v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 a ostatných súvisiacich 
noriem, a pospájaním. 
Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov.  
Pre činnosť na elektrickom zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.: 
§20-poučená osoba 
§21-elektrotechnik 
§22-samostatný elektrotechnik 
§23-elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky 
§24-revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického 
Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje, že montáž  bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov. 


Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, užívateľ poučený o funkcii el. zariadenia, musí 


byť prevedená  prvá prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a  STN 33 2000-6.Opakované odborné skúšky 


vykonať podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. 
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PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 171215 
v zmysle STN 33 2000-5-51:2010. 


 
Protokol o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou projektanta v Dunajskej Strede dňa 12.12.2017 
Zloženie komisie: Predseda: Ing.Jozef Kovács – projektant elektro 
 Členovia: Ing.Száraz Pavol – hlavný projektant  
Názov stavby: KOMUNITNÉ CENTRUM VEĽKÉ ÚĽANY  
                      Elektroinštalácia - Bleskozvod a uzemnenie 


Miesto stavby: VEĽKÉ ÚĽANY, PARCELNÉ ČÍSLO : 242 
Investor: OBEC VEĽKÉ ÚĽANY 
Podklady použité pre vypracovanie: 
 Normy  STN 33 2000-5-51:2010, stavebné výkresy. 
Prílohy: 
Popis technologických zariadení:  Stavba zahrňuje výstavbu bleskozvodu a uzemnenie pre komunitné centrum.   


Stanovenie základných charakteristík vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 nasledovne: 
Prostredie 
Teplota okolia        AA7, AA8 
Atmosférické podmienky okolia      AB7, AB8 
Nadmorská výška        AC1 
Výskyt vody        AD1, AD2 
Výskyt cudzích pevných telies      AE1 
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok    AF1 
Mechanické namáhanie – náraz      AG2 


                         – vibrácie      AH2 
Výskyt rastlinstva alebo plesní      AK1 
Výskyt živočíchov        AL1 
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia   AM1 
Slnečné žiarenie        AN1, AN2 
Seizmické účinky        AP1   
Búrková činnosť, počet búrkových dní v roku    AQ2 
Pohyb vzduchu        AR1, AR2 
Vietor        AS1, AS2 
Využitie 
Schopnosť osôb        BA1 
Dotyk osôb s potenciálom zeme      BC1 
Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva   BD1 
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok    BE1 
Konštrukcie budov 
Konštrukčné materiály        CA1 
Konštrukcia budovy        CB1 


Zdôvodnenie: 


Pri určovaní jednotlivých prostredí boli brané do úvahy východiskové podklady, projektovaný spôsob užívania celého objektu, 
ako aj skúsenosti z projektovania a prevádzky podobných objektov. 


Záverečné stanovisko komisie: 


V zmysle STN 33 2000-5-51:2010 prostredie stanovené v projekte musí byť v priebehu skúšobnej prevádzky preverené a tento 
protokol pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky, buď potvrdený alebo upravený.  
 
 
 
Dátum zapísania protokolu:   12.12.2017                             Podpis predsedu komisie:  ........................................................ 
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A. SPRIEVODNÁ   SPRÁVA 
 
1.  Identifikačné  údaje  stavby : 
 
Názov stavby :  Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej budovy 
Miesto stavby :  Veľké Úľany, s.č. 526 
Kat. územie :  Veľké Úľany 
Parcelné číslo:  242 
Okres:   Galanta 
Kraj:   Trnavsky 
Charakter stavby: Rekonštrukcia 
Dodávateľ stavby: Dodávateľsky 
 
Spracovateľ PS:  SZING – EX – PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 
   VILA-FUDEMUS, Hlavná 1554,  925 22  Veľké Úľany 
Zodp. projektant : Ing. Pavol Száraz 
Vypracoval :  Ing. Pavol Száraz 
Stupeň:   Projekt stavby pre stavebné povolenie 
 
2.  Identifikačné  údaje  investora :  
 
Investor  :  Obec Veľké Úľany 
Sídlo :   Hlavná 578, 925 22Veľké Úľany 
 
3.  Základné  údaje  charakterizujúce  stavbu : 
 
Navrhovaný projekt stavby  „Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej 
budovy“  vychádza z prevádzkových potrieb investora.  Obec už dlhšiu dobu uvažoval 
o zriadení komunitného centra. Zhodnotenie priestorových možností  na území obce podnietil 
investora k príprave tejto projektovej dokumentácii. Po úvahe a konzultáciách sa pristúpilo 
kontrole technického stavu riešenej budovy na ul. Komenského s.č.526.  
Prejavujúci mierne zhoršený technický stav objektu po stavebných úpravách bude spĺňať 
všetky aspekty estetického a funkčného komunitného centra  ako z technického, tak aj  
z energetického a z hygienického hľadiska. 
 Inžinierske siete sú existujúce – prípojka na verejný vodovod, na  verejnú kanalizáciu, plynu 
a elektriny ostávajú bez zásahu pôvodné.  
Celá stavba pozostáva vlastne zo stavebných úprav a jestvujúcej obecnej budovy. 


 
Obecná budova 
Objekt je čiastočne podpivničený dvojpodlažný so šikmou strechou. 
V rámci projektu sme sa zamerali na stavebné úpravy vnútorných priestorov, fasády, výmenu 
okien a dverí, výmenu krytiny ako aj na výmenu a modernizáciu zariaďovacích predmetov.   
  
Zastavaná  plocha objektu:          213,840 m2  
Podlahová plocha objektu :          202,300 m2 
Celková úžitková plocha komunitného centra :        189,320 m2 


 
Vonkajšia plocha - prístrešok 
Po vykonaní stavebných úprav na objekte, bude potrebná úprava vonkajšej plochy pred 
budovou – vstup do budovy.  Ide najmä o drobné stavebné úpravy existujúcej plochy pod 
prístreškom ako aj pred vstupom do budovy. 
 
Plocha pod prístreškom :      50,120 m2 
Spevnené plochy a chodník:      41,880 m2 
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4.  Prehľad  východiskových  údajov : 
 
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo nasledovné: 
- podklady od investora na projektovú dokumentáciu predmetnej stavby 
- požiadavky investora vznesené na vstupnom jednaní 
- obhliadka a domeranie jestvujúceho stavu vykonané projektantom 
 
5.  Prehľad  užívateľov  stavby  : 
 
Užívateľom a správcom a objektu bude aj naďalej Obec Veľké Úľany. 
 
6.  Termín začatia a ukončenia výstavby, lehota výstavby : 
 
Investor má záujem o čo možné najrýchlejšie vykonanie stavebných úprav, a uvedenie 
objektov po rekonštrukcii do prevádzky. 
 
7.  Celkové  náklady  stavby : 
 
Celkové orientačné náklady na stavbu zahrňujú náklady na : 


- stavebné práce HSV + PSV, 
- VRN, 
- DPH, 


Celkové rozpočtové náklady stavby : podľa samostatného rozpočtu stavby. 
 
8.  Príprava  pre  výstavbu : 
 
Riešená budova s.č.526 s parcelou č.242 sú situované v širšom centre obce na ulici 
Komenského, v kat. území  Veľké Úľany.  Riešené stavebné úpravy budú prebiehať na 
existujúcej budove,  ktorého vlastníkom je investor. Rozvody inžinierskych sietí sú 
existujúce, na ktoré sa počas realizácie je možné sa napojiť. 


 
9. Urbanistické,  architektonické  a  stavebno-technické riešenie stavby : 
 
Navrhovaný projekt stavby  „Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej 
budovy“  vychádza z prevádzkových potrieb investora. Obec už dlhšiu dobu uvažoval 
o zriadení komunitného centra.  Zhodnotenie priestorových možností  na území obce podnietil 
investora k príprave tejto projektovej dokumentácii. Po úvahe a konzultáciách sa pristúpilo 
kontrole technického stavu riešenej budovy na ul. Komenského s.č.526.  
Táto obecná budova už roky slúži ako denný klub, kde sa stretávajú občania obce. Ide najmä 
o mamičky na materskej dovolenke a seniorov, ktorý tu počas dňa trávia zopár užitočných 
hodín v príjemnej spoločnosti. 
Prejavujúci mierne zhoršený technický stav objektu po stavebných úpravách bude spĺňať 
všetky aspekty estetického a funkčného komunitného centra  ako z technického, tak aj  
z energetického a z hygienického hľadiska.  
Inžinierske siete sú existujúce – prípojka na verejný vodovod, na  verejnú kanalizáciu, plynu 
a elektriny ostávajú bez zásahu pôvodné.  
Celá stavba pozostáva vlastne zo stavebných úprav a jestvujúcej obecnej budovy. 
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10.  Stručný popis nových priestorov komunitného centra a prevádzky : 
 
Budúca prevádzka objektu je podriadená službám  komunitného centra pre občanov obce 
Veľké Úľany. 
Hlavným cieľom komunitného centra je poskytovanie komplexných sociálnych 
a komunitných služieb. Týmito službami chce obec pomôcť osobám sociálne vylúčených 
k sociálnemu začleňovaniu. 
 
Prevádzka uvažujeme maximálnym počtom zamestnancov :  


– 1x odborný pracovník poverený riadením komunitného centra  
– 2x odborný pracovník komunitného centra 
– 1x pracovník komunitného centra 


/ Ostatné bude zabezpečené podľa potreby/ 
 
Celková úžitková plocha komunitného centra : 189,320 m2 


 
Úžitková plocha 1.PP       35,430 m2 
Úžitková plocha 1.NP     153,890 m2 
 
Pôvodná stavba je jednopodlažná budova prízemná so šikmou strechou, ktorá je čiastočne 
podpivničená. Vchod do budovy je situovaný z južnej strany priamo z dvora komunitného 
centra. Vytvorené priestory pre nové komunitné centrum boli dané typológiou pôvodnej 
obecnej budovy. Stavebnými úpravami sa len prispôsobia priestory novým požiadavkám. 
 
V obecnej budove na základe stavebných úprav vzniknú nasledovné priestory miestnosti pre 
nové komunitné centrum: 
 
 
1.PP – vstup priamo z dvora 
 
Úžitková plocha 1.PP     35,430 m2 
  
0.01. Stredisko osobnej hygieny    15,190 m2   
 
Táto miestnosť pôvodne slúžila ako práčovňa. Po stavebných úpravách bude slúžiť ako 
stredisko osobnej hygieny pre občanov obce  a klientov komunitného centra. V tejto 
miestnosti budú mať k dispozícii vaňu a umývadlo s tečúcou studenou a teplou vodou pre 
osobnú hygienu, ako aj pračku možnosťou na opratie svojich vecí. Podlaha je umývateľná - 
keramická dlažba, a steny sú do výšky 2,0 m pri zariaďovacích predmetov obložené 
obkladačkami. Do miestnosti je možné sa dostať bezbariérovo. V miestnosti je zabezpečené 
prirodzené vetranie cez okno. 
V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav, alebo, dovŕšila dôchodkový vek. 
 
0.02. Sklad        6,340 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako sklad materiálu a pomôcok pre potreby komunitného centra. 
Je priamo prepojená cez dvere s dvorom komunitného centra ako aj z strediskom osobnej 
hygieny. Steny budú opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – PVC. 
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0.03. Sklad        6,480 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako sklad materiálu a pomôcok pre potreby komunitného centra. 
Je priamo prepojená cez dvere zo skladom č. 0.02. Steny budú opatrená novými maľbami 
a podlaha je umývateľná – PVC. V miestnosti je zabezpečené prirodzené vetranie cez okno. 
 
0.04. Kotolňa        7,420 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť aj naďalej ako kotolňa pre celú budovu. Miestnosť je napojená na 
cez prípojku na plynoinštaláciu. Na základe stavebných úprav sa vymení existujúci plynový 
kotol za modernejší a úspornejší kondenzačný kotol. Steny budú opatrená novými maľbami 
a podlaha je umývateľná – keramická dlažba. V miestnosti je zabezpečené prirodzené vetranie 
cez vetraciu mriežku. Vstup do kotolne je priamo z dvora. 
 
 
1.NP – vstup priamo z dvora 
 
Úžitková plocha 1.NP     153,890 m2 
 
1.01. Vstupná terasa  
 
Táto terasa slúži na vstup do priestorov komunitného centra ako pre zamestnancov tak aj pre 
klientov a návštevníkov. 
Vstupná terasa má mobilnú rampu pre možnosť bezbariérové vstupu do komunitného centra.  
 
1.02. Predsieň        4,410 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako hlavný vstup do komunitného centra. Odtiaľto sa dostanú 
zamestnanci, klienti a návštevníci ďalej do vstupu a chodby. Predsieň bude slúžiť čiastočne aj 
ako odkladací priestor pre kabáty a topánky. Steny budú opatrená novými maľbami a podlaha 
je umývateľná – PVC  
 
1.03. Vstup        8,840 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako vstupný priestor do komunitného centra, kde budú môcť 
návštevníci a klienti odložiť kabáty a pod, a bude pripravený aj prebaľovací pult pre klientov 
malými deťmi. Odtiaľto sa dostanú zamestnanci, klienti a návštevníci ďalej do chodby. Steny 
budú opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – PVC  
 
1.04. Chodba        7,180 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako komunikačný priestor medzi jednotlivými miestnosťami 
komunitného centra. Je tu možnosť na umytie rúk, ktoré je zabezpečené umývadlom 
a tečúcou vodou. Steny budú opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – PVC  
 
1.05. Schodisko vstup na povalu     1,280 m2 
 
Miestnosť bude slúžiť ako vstup na povalu podľa potreby.  
 
1.06. WC        0,840 m2   
 
WC pre zamestnancov - v miestnosti je umiestnené 1x WC. Slúži len pre zamestnancov. 
Podlaha je z keramických dlaždíc. Stena je do výšky 1,50 m obložené  obkladačkami. 
Vetranie je zabezpečené ako nútené pomocou ventilátora.  
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1.07. Kuchyňa      11,850 m2   
 
V miestnosti je umiestnený kuchynské zariadenie podľa potreby pre možnosti praktických 
tréningov varenia. Podlaha je z keramických dlaždíc. Prirodzené vetranie je zabezpečené cez 
okno. 
 
1.08. Sociálne zariadenie      5,800 m2   
Hygienická bunka prispôsobená bezbariérovo 
 
Táto miestnosť ostáva aj po novom prispôsobená bezbariérovo. Sprchový kút a umývadlo je 
zabezpečené tečúcou studenou a teplou vodou. Šírka dverí je taktiež prispôsobená 
bezbariérovo. Podlaha je z keramických dlaždíc. Stena je do výšky 2,00 m obložené 
obkladačkami. Prirodzené vetranie je zabezpečené cez okno. 
V miestnosti je 1 umývadlo, 1 sprcha a 1 WC. 
 
1.09. Klubová miestnosť    40,860 m2   
Klubová miestnosť a školiace stredisko 
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako klubová miestnosť resp. školiaca miestnosť pre klientov 
komunitného centra. V miestnosti budú umiestnené nábytky podľa potrieb na školiacu 
a klubovú činnosť. Steny budú opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – PVC. 
Prirodzené vetranie je zabezpečené cez okno. 
 
1.10. Klubová miestnosť    16,460 m2   
Klubová miestnosť na individuálne poradenstvo 
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako klubová miestnosť aj na individuálne poradenstvo a niektoré 
vzdelávacie aktivity (práce s počítačom, prípadne doučovanie) resp. školiaca miestnosť pre 
klientov komunitného centra. V miestnosti budú umiestnené nábytky podľa potrieb na 
školiacu a klubovú činnosť. Steny budú opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – 
PVC. Prirodzené vetranie je zabezpečené cez okno. 
 
1.11. Sklad        10,950 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako sklad materiálu a pomôcok pre potreby komunitného centra. 
Je priamo prístupná z chodby. Steny budú opatrená novými maľbami a podlaha je 
umývateľná – PVC. V miestnosti je zabezpečené prirodzené vetranie cez okno. 
 
1.12. Kancelária pre komunitných pracovníkov      9,000 m2   
 
V kancelárii pre komunitných pracovníkov  sú umiestnené zariadenia podľa potreby. Steny 
budú opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – PVC. V miestnosti je 
zabezpečené prirodzené vetranie cez okno. 
  
1.13. Chodba        1,610 m2   
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako komunikačný priestor medzi jednotlivými miestnosťami 
komunitného centra Steny budú opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – PVC.  
 
1.14. Sociálne zariadenie      4,810 m2   
 
Táto miestnosť ostáva aj po novom ako sociálne zariadenie. Sprchový kút a umývadlo je 
zabezpečené tečúcou studenou a teplou vodou. Podlaha je z keramických dlaždíc. Stena je do 
výšky 2,00 m obložené obkladačkami. Prirodzené vetranie je zabezpečené cez okno. V 
miestnosti je 1 umývadlo, 1 sprcha a 1 WC. 
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1.15. Klubová miestnosť    30,000 m2   
Klubová miestnosť pre deti a mládež 
 
Táto miestnosť bude slúžiť ako klubová miestnosť využívaná ako klub pre deti a mládež, pre 
výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti ako aj pre niektoré ďalšie komunitné aktivity. V 
miestnosti budú umiestnené nábytky podľa potrieb na  klubovú činnosť pre deti. Steny budú 
opatrená novými maľbami a podlaha je umývateľná – PVC. Prirodzené vetranie je 
zabezpečené cez okno. 
 
1.16. Balkón 
 
Tento priestor bude slúžiť pre klientov ako oddychová priestor priamo prepojený z chodby.   
 
Všeobecne 
 
Okrem prirodzeného osvetlenia je zabezpečené aj umelé osvetlenie. Sú navrhnuté úsporné 
svietidlá. 
 
Podlahy a obklady sú navrhnuté podľa účelu jednotlivých miestností v zmysle hygienických 
predpisov. 
 
Zariadenia hygienických a sociálnych miestností sú v typizovanom prevedení.  
 
Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejné plynové potrubie a na 
elektrické vedenie cez existujúce prípojky.  
 
V objekte nevyskytuje zvlášť agresívne prostredie a preto netreba previesť zvláštne ochranné 
povrchové úpravy. 
 
Vonkajšie priľahlé priestory  
 
V areáli kde sa bude nachádzať nová prevádzka komunitného centra  v pokojnom  prostredí – 
v zástavbe rodinných domov, je možné dvor využiť na realizáciu športových a voľno-
časových aktivít.  
 
11.  Projektová dokumentácii spĺňajúce požiadavky univerzálneho navrhovania 
objektov a služieb podľa čl. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím   
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.  a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku : 
 
Navrhovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vychádzalo z potrieb investora, 
vytvoriť komunitné centrum v obci Veľké Úľany. 
Navrhované stavebné úpravy sú riešené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
Navrhované opatrenia riešené v PD pre stavebné povolenie :  


1. Hlavný vchod  - vstupná terasa  má existujúcu mobilnú rampu pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu je označený vo výkrese č.03 a 05 /označeným 
„Existujúca mobilná rampa pre imobilných/ 


2. Všetky vstupné dvere z exteriéru sú navrhnuté so šírkou krídla 1000 mm a s níženým 
prahom na 20 mm. 
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3. Všetky vnútorné dvere určené na prechod medzi miestnosťami sú navrhnuté ako 
bezprahové, prekryté s prechodnými lištami max. výškou 20 mm. 


4. Komunikačný priestor – chodba je navrhnutá so šírkou min. 1800 mm ktorá spĺňa 
požiadavku na komunikáciu dvoch vozičkárov vedľa seba, ako aj min. kruh 
s priemerom 1500 mm na otočenie o 360°pre vozičkárov. 


5. Sociálne zariadenie a stredisko osobnej hygieny je prispôsobené bezbariérovému 
prístupu a užívaniu. 


6. Všetky oznamovacie a informačné zariadenie musia byť umiestnené súlade s prílohou 
č.1 vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z.   


7. Medzi miestnosťami 1.03 Vstup a 1.15 Klubová miestnosť  je výškový rozdiel 1,32 
m.  Kvôli zabezpečeniu bezbariérovosti navrhujeme na prevýšenie zabezpečiť 
mobilnú rampu alt. plošinu podľa technických možností priestorov.  
Toto opatrenie bude riešené na vlastné náklady investora,  nakoľko technicky náročné 
umiestnenie tohto bezbariérového prvku bude musieť riešené na mieru na mieste 
realizácie.     


 
12.  Riešenie  dopravy, statická doprava : 
 
Napojenie územia na jestvujúcu dopravnú sieť je riešené v nadväznosti na jestvujúcu 
komunikáciu. 
 
13.  Starostlivosť  o  životné  prostredie : 
 
Ochrana životného prostredia 
 
Predmetná stavba nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Navrhovaný vstup na stavenisko ako i režim na stavenisku rešpektuje zákon č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Jednoduchá prevádzka komunitného centra je v súlade a rešpektuje zákon č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
 
Nakladanie s odpadmi 
 
V tejto časti o odpadoch sa rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia správnym 
nakladaním so vzniknutými odpadmi technickými prostriedkami v zmysle platných predpisov 
a technických noriem.  
 
Určenie odpadov vzniknutých  počas výstavby 
Pôvodca odpadov odvezie odpad, ktorý vznikne počas výstavby na povolenú skládku. 
Pôvodca odpadu je povinný spracovať program odpadového hospodárstva podľa zákona č. 
223/2001 Z.z. nakoľko prevádzkovaním nebudú vznikať  nebezpečné odpady. Pri stavbe  sa 
predpokladá vzniknutie nasledovných odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z. 
 
Odpady vniknuté počas výstavby: 
Číslo odpadu Názov odpadu Kategória 
17 01 01  
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
 
 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 


Betón 
Tehly 
Škridly a obkladový materiál a keramika 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky iné ako uvedené  
v 17 01 06 
Drevo 
Sklo 
Plasty 


O 
O 
O 
 
 
O 
O 
O 
O 
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17 03 02 
 
17 04 05 
17 04 11 
 
20 01 01 
20 01 02 
20 03 01 
20 03 99 


Bitúmenové zmesi iné ako  
v 17 03 01 
Železo a oceľ 
Káble iné ako uvedené  
v 17 04 01 
Papier a lepenka 
Sklo 
Zmesový komunálny odpad 
Komunálne odpady inak nešpecifikované 


O 
 
O 
 
O 
O 
O 
O 
O 


 
Všetky stavebné stroje  musia byť v dobrom technickom stave, aby pri ich činnosti 
nedochádzalo k úniku ropných látok. 
V prípade znečistenia vozidiel je potrebné zabezpečiť ich čistenie pred výjazdom na verejnú 
komunikáciu. 
Pri kolaudácii stavby dodávateľ stavby  je povinný predložiť doklad o uložení stavebnej 
sutiny. 
 
Určenie odpadov vniknutých počas prevádzky 
Komunálny odpad bude sústreďovaný do typizovaných nádob. Na parcele budú umiestnené 
typizované smetné nádoby. Pri narábaní s odpadmi treba postupovať podľa platných 
predpisov a vyhlášok. 
Počas prevádzky nebudú vznikať nebezpečné odpady, nakoľko predmetný projekt rieši 
jednoduchú prevádzku komunitného centra.  
 
Komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob zodpovedajúci systému 
zberu v obci Veľké Úľany a nakladať s ním v súlade so záväzným nariadením obce Veľké 
Úľany o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpad. 
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B.  SÚHRNNÁ   TECHNICKÁ   SPRÁVA 
 
1. Územie výstavby a všeobecné údaje:  
 
Riešená budova s pozemkom sa nachádza v širšom centre obce Veľké Úľany. Budova tvorí 
súčasť uličnej zástavby. 
Architektonické riešenie – stvárnenie – je podmienené použitou konštrukciou. 
 
2.  Urbanistické,  architektonické  a  stavebno-technické riešenie stavby : 
 
Navrhovaná projektová dokumentácia „Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy 
obecnej budovy“ vychádza z prevádzkových potrieb investora a prejavujúcej mierne 
zhoršeného technického stavu objektu. 
Z pohľadu urbanistického riešenia nedochádza k žiadnej zmene oproti skutkovému stavu, 
nakoľko sa jedná len o stavebné úpravy existujúceho objektu.  
Architektonická koncepcia úpravy objektu je založená na princípe výmeny okien a dverí, 
zateplenie fasády novou omietkou a výmeny krytiny  čím sa dosiahne kultivovanejší výraz 
objektu, ktorý sa však výrazom a hmotovou skladbou nemení. 
Dispozično-prevádzkové riešenie rešpektuje typologické pravidlá a priestorové skladby 
jednotlivých priestorov uvedeného objektu. Priestorovo objekt bude prispôsobený novým 
funkciám podľa potrieb komunitného centra. 
 
3.  Úpravy plôch a priestranstiev : 
 
Po vykonaní stavebných úprav na objekte, bude potrebná úprava vonkajšej plochy pred 
budovou – vstup do budovy.  Ide najmä o drobné stavebné úpravy existujúcej plochy pod 
prístreškom ako aj pred vstupom do budovy. 
  
4. Údaje o použitých geodetických podkladoch: 
 
Pre účely vypracovanie tejto dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, ktoré previedol 
projektant. 
 
5. Opis spôsobu pripojenia stavby na dopravný systém: 
 
Dopravne je riešený objekt  s napojeným  na miestnu verejnú komunikáciu. 
 
6. Vplyv stavby na životné prostredie: 
 
Pri prevádzaní výstavby treba dbať na základné hygienické požiadavky, na ochranu životného 
prostredia. Navrhované stavebné úpravy pri dôslednom dodržaní hygienických, 
prevádzkových zásad, predpisov a nariadení neovplyvní súčasný stav životného prostredia. 
 
7. Požiarna ochrana: 
 
Z hľadiska požiarnej ochrany treba dodržať príslušné predpisy a vyhlášky. 
 
8. Bezpečnosť a ochrana pri práci: 
 
Prevádzanie stavebných prác si vyžaduje splnenie predpisov bezpečnosti pri prevádzaní 
všetkých stavebných prác. Pri realizácii stavby je nutné riadiť sa platnými predpismi a 
pokynmi BOZP. 
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Táto projektová dokumentácia bola vypracovaná na úrovni pre získanie stavebného 
povolenia na základe informácií od zástupcov objednávateľa. Príslušné detaily ako aj 
podrobnosti budú vypracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby.  
 
 
 
Veľké Úľany, 12/2017      Ing. Pavol Száraz 
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														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej budovy																				JKSO		 

				Kód stavby						20171201

				Názov objektu																										EČO		

				Kód objektu						01

				Názov časti						 																				Miesto		Veľké Úľany

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Veľké Úľany																				00306282		2021006768

				Projektant						SZING – EX – PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.  Veľké Úľany																				36261106		2021841481

				Zhotoviteľ																												

										

										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

										



										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								00000_x		0.00								00000_x		0.00										00000_x						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska						20		%		0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava						20		%		0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy						20		%		0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy						20		%		0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné						20		%		0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00		0.0000

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00		0.0000

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00		0.0000

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00
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Rekapitulácia

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej budovy

		Objekt:		0

		Časť:		 

		JKSO: 		 



		Objednávateľ:		Obec Veľké Úľany

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		72.529		52.384

		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		0.000		40.360		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.000		32.169		52.384

		99		Presun hmôt HSV		0.000		0.000		0.000

		PSV		Práce a dodávky PSV		0.000		18.015		25.333

		713		Izolácie tepelné		0.000		2.017		0.000

		721		Zdravotechechnika		0.000		0.002		0.000

		722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod		0.000		0.005		0.000

		725		Zdravotechnika - zariaď. predmety		0.000		0.265		0.280

		731		Ústredné kúrenie, kotolne		0.000		0.189		0.306

		732		Ústredné kúrenie, strojovne		0.000		0.209		0.000

		733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie		0.000		0.012		0.000

		734		Ústredné kúrenie, armatúry.		0.000		0.003		0.000

		735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá		0.000		0.002		0.099

		762		Konštrukcie tesárske		0.000		3.983		11.684

		764		Konštrukcie klampiarske		0.000		1.404		0.383

		765		Konštrukcie - krytiny tvrdé		0.000		0.000		12.580

		766		Konštrukcie stolárske		0.000		1.714		0.000

		767		Konštrukcie doplnkové kovové		0.000		0.069		0.001

		771		Podlahy z dlaždíc		0.000		2.214		0.000

		776		Podlahy povlakové		0.000		0.409		0.000

		781		Dokončovacie práce a obklady		0.000		0.884		0.000

		783		Dokončovacie práce - nátery		0.000		0.026		0.000

		784		Dokončovacie práce - maľby		0.000		4.609		0.000

		M		Práce a dodávky M		0.000		0.224		0.000

		21-M		Elektromontáže		0.000		0.224		0.000

		95-M		Revízie		0.000		0.000		0.000

				Celkom		0.000		90.769		77.718





Rozpocet

		ROZPOČET

		Stavba:				Komunitné centrum Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej budovy

		Objekt:				0

		Časť:				 

		JKSO:				 



		Objednávateľ:				Obec Veľké Úľany

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň								Dodávateľ

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12								11



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000				72.529				52.384						0

				D				6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.000				40.360				0.000						1

		00001_x		K		014		611422421		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hladká		m2		152.660				0.000		0.02667		4.071		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00002_x		K		011		611460121		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou		m2		152.660				0.000		0.00136		0.208		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00003_x		K		011		611460211		Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm		m2		35.430				0.000		0.01624		0.575		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00004_x		K		011		611460222		Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm		m2		35.430				0.000		0.00724		0.257		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00005_x		K		014		612421421		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých		m2		383.950				0.000		0.02399		9.211		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00006_x		K		014		612422491		Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %		m2		324.080				0.000		0.01338		4.336		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00007_x		K		011		612460121		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou		m2		383.950				0.000		0.00136		0.522		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00008_x		K		011		612481119		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou		m2		383.950				0.000		0.00576		2.212		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00009_x		K		011		620991121		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom		m2		138.200				0.000		0.00010		0.014		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00010_x		K		011		622464222		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm 		m2		316.410				0.000		0.00330		1.044		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00011_x		K		011		622464322		Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Trend, zrnitosť 3 mm		m2		58.430				0.000		0.00560		0.327		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00012_x		K		011		622466115		Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt		m2		374.840				0.000		0.00040		0.150		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00013_x		K		011		622466119		Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ vystužený vláknami (Baumit FillPrimer)		m2		374.840				0.000		0.00040		0.150		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00014_x		K		011		622467496		Vonkajšia penetrácia stien  silikátová ST c farebná pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby		m2		374.840				0.000		0.00022		0.082		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00015_x		K		011		625251339		Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy		m2		258.090				0.000		0.03363		8.680		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00016_x		K		011		625251372		Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie		m2		18.790				0.000		0.01864		0.350		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00017_x		K		011		625251385		Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy		m2		58.430				0.000		0.01236		0.722		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00018_x		K		011		625251481		Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 40 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy		m2		39.530				0.000		0.01976		0.781		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00019_x		K		014		629451112		Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm		m		65.000				0.000		0.02079		1.351		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00020_x		K		014		631312121		Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm		m3		2.250				0.000		2.09525		4.714		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00021_x		K		011		632477201		Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 2 mm		m2		182.530				0.000		0.00330		0.602		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

				D				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000				32.169				52.384						1

		00022_x		K		003		941941041		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m		m2		374.300				0.000		0.02572		9.627		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00023_x		K		003		941941291		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m		m2		374.300				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00024_x		K		003		941941841		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m		m2		374.300				0.000		0.02572		9.627		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00025_x		K		003		941955001		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m		m2		152.660				0.000		0.04219		6.441		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00026_x		K		011		952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2		202.300				0.000		0.00205		0.415		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00027_x		K		011		953945102		BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)		m		69.850				0.000		0.00042		0.029		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00028_x		K		011		953945111		BAUMIT Rohová lišta hliníková		m		179.850				0.000		0.00003		0.005		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00029_x		K		011		953995184		BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)		m		76.850				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00030_x		K		013		965024121		Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky,  -0,19200t		m2		20.000				0.000		0.00000		0.000		0.19200		3.840		20.0		00004_x		2

		00031_x		K		013		965042141		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t		m3		1.250				0.000		0.00000		0.000		2.20000		2.750		20.0		00004_x		2

		00032_x		K		013		965049110		Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.do 100 mm		m3		1.250				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00033_x		K		013		967021112		Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom,  -0,07500t		m2		18.790				0.000		0.00000		0.000		0.07500		1.409		20.0		00004_x		2

		00034_x		K		013		967032974		Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsadených pred líce muriva,  -0,10800t		m2		58.430				0.000		0.00000		0.000		0.10800		6.310		20.0		00004_x		2

		00035_x		K		760		968061112		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t		ks		38.000				0.000		0.00000		0.000		0.01200		0.456		20.0		00004_x		2

		00036_x		K		760		968061115		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t		m		55.700				0.000		0.00000		0.000		0.00800		0.446		20.0		00004_x		2

		00037_x		K		760		968061116		Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t		m		29.000				0.000		0.00000		0.000		0.01200		0.348		20.0		00004_x		2

		00038_x		K		760		968061125		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.02400		0.048		20.0		00004_x		2

		00039_x		K		760		968061126		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.02700		0.108		20.0		00004_x		2

		00040_x		K		760		968072559		Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2,  -0,06600t		m2		21.000				0.000		0.00000		0.000		0.06600		1.386		20.0		00004_x		2

		00041_x		K		013		978015391		Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %,  -0,05900t		m2		324.080				0.000		0.00000		0.000		0.05900		19.121		20.0		00004_x		2

		00042_x		K		013		978020161		Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 50 %,  -0,02500t		m2		152.660				0.000		0.00000		0.000		0.02500		3.817		20.0		00004_x		2

		00043_x		K		013		978021161		Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %,  -0,02500t		m2		383.950				0.000		0.00000		0.000		0.02500		9.599		20.0		00004_x		2

		00044_x		K		013		978059531		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t		m2		40.400				0.000		0.00000		0.000		0.06800		2.747		20.0		00004_x		2

		00045_x		K		013		979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		77.718				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00046_x		K		013		979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		77.718				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00047_x		K		006		979083112		Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m		t		77.718				0.000		0.07752		6.025		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00048_x		K		006		979083191		Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste		t		3,736.770				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00049_x		K		013		979089612		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t		77.718				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00050_x		K		013		979089713		Prenájom kontajneru 7 m3		ks		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00051_x		K		006		979093111		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia		t		77.718				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

				D				99		Presun hmôt HSV								0.000				0.000				0.000						1

		00052_x		K		011		998011001		Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m		t		62.676				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

				D				PSV		Práce a dodávky PSV								0.000				18.015				25.333						0

				D				713		Izolácie tepelné								0.000				2.017				0.000						1

		00053_x		K		713		713111111		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne		m2		184.160				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00054_x		M		MAT		6313670086		Unirol Profi sklená vlna hrúbka 220 mm		m2		386.736				0.000		0.00432		1.671		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00055_x		K		713		713111125		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením		m2		35.430				0.000		0.00500		0.177		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00056_x		M		MAT		6319125525		Doska izolačná FASROCK LG1 200x1200xhr.100 mm pre stropy		m2		37.202				0.000		0.00340		0.126		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00057_x		K		713		713120010		Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 		m2		368.320				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00058_x		M		MAT		2837577008		Krycia PE fólia		m2		423.568				0.000		0.00010		0.042		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00059_x		K		713		998713101		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t		2.017				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				721		Zdravotechechnika								0.000				0.002				0.000						1

		00060_x		K		721		721194105		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00061_x		K		721		721194107		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00062_x		K		721		721194109		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00063_x		K		721		721213006		Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75		ks		2.000				0.000		0.00037		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00064_x		M		MAT		2866340001		Podlahový vpust 		ks		2.000				0.000		0.00056		0.001		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

				D				722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0.000				0.005				0.000						1

		00065_x		K		721		722221060		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2		ks		10.000				0.000		0.00002		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00066_x		M		MAT		5511130110		Guľový ventil,		ks		10.000				0.000		0.00044		0.004		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00067_x		K		721		722221070		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2		ks		2.000				0.000		0.00002		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00068_x		M		MAT		5511870690		Rohový guľový uzáver 		ks		2.000				0.000		0.00025		0.001		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

				D				725		Zdravotechnika - zariaď. predmety								0.000				0.265				0.280						1

		00069_x		K		721		725110814		Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  -0,03420t		súb.		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.03420		0.068		20.0		00016_x		2

		00070_x		K		721		725119307		Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom		súb.		2.000				0.000		0.00084		0.002		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00071_x		M		MAT		6420142170		WC kombinovaný stojací biela		ks		2.000				0.000		0.02580		0.052		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00072_x		K		721		725210821		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t		súb.		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.01946		0.058		20.0		00016_x		2

		00073_x		K		721		725219201		Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry		súb.		3.000				0.000		0.00230		0.007		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00074_x		M		MAT		6420135470		Umývadlo keramické, biela		ks		3.000				0.000		0.01680		0.050		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00075_x		K		721		725220831		Demontáž vane liatinovej rohovej,  -0.09510t		súb.		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.09510		0.095		20.0		00016_x		2

		00076_x		K		721		725229114		Montáž vane akrylátovej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúry 		súb.		1.000				0.000		0.00031		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00077_x		M		MAT		6424316121		Pravouhlá akrylátová vaňa 		ks		1.000				0.000		0.02200		0.022		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00078_x		K		721		725229154		Montáž nožičiek k vani (sada 4ks)		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00079_x		M		MAT		6424315018		Nohy pre vaňu		ks		1.000				0.000		0.00200		0.002		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00080_x		K		721		725240812		Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís,  -0,02450t		súb.		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.02450		0.025		20.0		00016_x		2

		00081_x		K		721		725241113		Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000 mm		súb.		1.000				0.000		0.00034		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00082_x		M		MAT		6424315024		Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová 		ks		1.000				0.000		0.01250		0.013		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00083_x		K		721		725245114		Montáž - zástena sprchová jednokrídlová bočné do výšky 2000 mm		súb.		1.000				0.000		0.00034		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00084_x		M		MAT		5542350550		Sprchové dvere 		ks		1.000				0.000		0.04800		0.048		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00085_x		K		721		725291112		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska 		súb.		2.000				0.000		0.00003		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00086_x		M		MAT		6429462300		Doska keramická toaletná  biela		ks		2.000				0.000		0.00240		0.005		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00087_x		K		721		725291113		Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)		súb.		3.000				0.000		0.00004		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00088_x		K		721		725291114		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá 		súb.		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00089_x		M		MAT		5513009370		Madlo vaňové  pevné pravé		ks		1.000				0.000		0.00093		0.001		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00090_x		K		721		725530831		Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumulačného prietokových,  -0,01493t		súb.		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.01493		0.015		20.0		00016_x		2

		00091_x		K		721		725539103		Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 120 L		súb.		1.000				0.000		0.00106		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00092_x		M		MAT		5413000200		Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý 		ks		1.000				0.000		0.03910		0.039		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00093_x		K		721		725590811		Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m		t		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00094_x		K		721		725819201		Montáž ventilu nástenného G 1/2		súb.		10.000				0.000		0.00028		0.003		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00095_x		M		MAT		5514082000		Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia		ks		10.000				0.000		0.00055		0.006		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00096_x		K		721		725820810		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t		súb.		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00260		0.008		20.0		00016_x		2

		00097_x		K		721		725829201		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej		ks		1.000				0.000		0.00012		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00098_x		M		MAT		5514671040		Umývadlová nástenná batéria 		ks		1.000				0.000		0.00149		0.001		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00099_x		K		721		725829203		Montáž batérie umývadlovej a drezovej termostatickej		ks		2.000				0.000		0.00012		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00100_x		M		MAT		5514644580		Umývadlová termostatická batéria 		ks		2.000				0.000		0.00179		0.004		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00101_x		K		721		725839225		Montáž batérie vaňovej termostatickej		súb.		1.000				0.000		0.00005		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00102_x		M		MAT		5514645460		Vaňová termostatická batéria		ks		1.000				0.000		0.00307		0.003		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00103_x		K		721		725840870		Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -0,00225t		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00225		0.005		20.0		00016_x		2

		00104_x		K		721		725840873		Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu,  -0,00113t		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00113		0.001		20.0		00016_x		2

		00105_x		K		721		725849202		Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej		ks		1.000				0.000		0.00012		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00106_x		M		MAT		5514363100		Sprchová termostatická  batéria		ks		1.000				0.000		0.00307		0.003		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00107_x		K		721		725860820		Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t		ks		3.000				0.000		0.00000		0.000		0.00085		0.003		20.0		00016_x		2

		00108_x		K		721		725860822		Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy  -0,00122t		ks		2.000				0.000		0.00000		0.000		0.00122		0.002		20.0		00016_x		2

		00109_x		K		721		725869301		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40		ks		3.000				0.000		0.00001		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00110_x		M		MAT		5516211052		Zápachová uzávierka pre umývadlá s krycou ružicou		ks		3.000				0.000		0.00030		0.001		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00111_x		K		721		725869323		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej  do D 50 (podomietkovej)		ks		1.000				0.000		0.00001		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00112_x		M		MAT		5516211028		Zápachová uzávierka podomietková pre pračku		ks		1.000				0.000		0.00029		0.000		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00113_x		K		721		725869330		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vaňovej  do D 50 		ks		1.000				0.000		0.00001		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00114_x		M		MAT		2863120298		Vaňová odtoková súprava		ks		1.000				0.000		0.00087		0.001		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00115_x		K		721		725869340		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50		ks		1.000				0.000		0.00001		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00116_x		M		MAT		2863120234		Odpadový komplet odtok,pre sprchu		ks		1.000				0.000		0.00033		0.000		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00117_x		K		721		998725101		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m		t		0.250				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				731		Ústredné kúrenie, kotolne								0.000				0.189				0.306						1

		00118_x		K		731		731161005		Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00119_x		M		MAT		4847161740		Kotol plynový  stacionárny kondenzačný  12-40 kW		ks		1.000				0.000		0.08500		0.085		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00120_x		K		731		731200825		Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW,  -0,30625t		ks		1.000				0.000		0.00017		0.000		0.30625		0.306		20.0		00016_x		2

		00121_x		K		731		731291110		Montáž rýchlomontážnej sady na nastavenie konštantnej teploty		ks		1.000				0.000		0.00262		0.003		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00122_x		M		MAT		4849106360		Rýchlomontážna sada  na nastavenie konštantnej teploty - príslušenstvo vykurovania 		ks		1.000				0.000		0.00500		0.005		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00123_x		K		731		731321111		Zabezpečovacie zariad. pretlakové  s obsahom 30 l DN 50 s výkonom kotla do 116 kW		súb.		1.000				0.000		0.08863		0.089		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00124_x		K		731		731341130		Hadica napúšťacia gumená		m		2.000				0.000		0.00054		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00125_x		K		731		731360101		Montáž a dodoávka  komín - pre turbokotol prispôsobená k prisestoru do výšky 8 m		súb.		1.000				0.000		0.00633		0.006		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00126_x		K		731		998731101		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m		t		0.500				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				732		Ústredné kúrenie, strojovne								0.000				0.209				0.000						1

		00127_x		K		731		732320812		Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00128_x		K		731		732322113		Nádoba expanzná beztlaková valcová No-20 objemu 90 l		súb.		1.000				0.000		0.20900		0.209		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00129_x		K		731		998732101		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m		t		0.200				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								0.000				0.012				0.000						1

		00130_x		K		731		733111104		Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 		m		5.000				0.000		0.00194		0.010		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00131_x		K		731		733126005		Montáž tvarovky - redukcie 		ks		4.000				0.000		0.00015		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00132_x		M		MAT		3194301360		Varná redukcia		ks		4.000				0.000		0.00007		0.000		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00133_x		K		731		733126070		Montáž tvarovky - koleno		ks		4.000				0.000		0.00015		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00134_x		M		MAT		3194301020		Varné koleno		ks		4.000				0.000		0.00012		0.000		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00135_x		K		731		998733101		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m		t		0.100				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				734		Ústredné kúrenie, armatúry.								0.000				0.003				0.000						1

		00136_x		K		731		734222611		Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/8		ks		8.000				0.000		0.00035		0.003		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								0.000				0.002				0.099						1

		00137_x		K		731		735000912		Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním		ks		8.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00138_x		K		731		735110911		Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice		ks		8.000				0.000		0.00007		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00139_x		K		731		735151811		Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dľžky do 1500 mm,  -0,01235t		ks		8.000				0.000		0.00005		0.000		0.01235		0.099		20.0		00016_x		2

		00140_x		K		731		735191905		Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa		ks		8.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00141_x		K		731		735191910		Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies		úbor		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00142_x		K		731		735192921		Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm		ks		8.000				0.000		0.00013		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				762		Konštrukcie tesárske								0.000				3.983				11.684						1

		00143_x		K		762		762331812		Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2,  -0.01400t		m		720.000				0.000		0.00000		0.000		0.01400		10.080		20.0		00016_x		2

		00144_x		K		762		762332120		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2		m		720.000				0.000		0.00026		0.187		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00145_x		M		MAT		6051591000		Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 120x120,140,180mm		m3		3.600				0.000		0.55000		1.980		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00146_x		K		762		762341201		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°		m		755.700				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00147_x		M		MAT		6051714200		Lata borovica akosť II do 25cm2 x200-375cm		m3		1.643				0.000		0.55000		0.904		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00148_x		K		762		762341252		Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°		m		503.800				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00149_x		M		MAT		6051714200		Lata borovica akosť II do 25cm2 x200-375cm		m3		1.095				0.000		0.55000		0.602		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00150_x		K		762		762342811		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m,  -0.00700t		m2		229.200				0.000		0.00000		0.000		0.00700		1.604		20.0		00016_x		2

		00151_x		K		762		762395000		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty		m3		6.338				0.000		0.02310		0.146		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00152_x		K		762		762421301		Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm		m2		33.500				0.000		0.00488		0.163		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00153_x		K		762		998762102		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		t		3.983				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				764		Konštrukcie klampiarske								0.000				1.404				0.383						1

		00154_x		K		764		764172110		Krytina Ruukki lemovanie komína na ploche		m2		5.000				0.000		0.00531		0.027		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00155_x		K		764		764172126		Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle, sklon strechy do 45°		m		64.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00156_x		K		764		764172212		Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúľ Ruukki Decorrey, sklon do 45°		m2		252.120				0.000		0.00436		1.099		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00157_x		K		764		764351820		Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm,  -0,00390t		m		66.500				0.000		0.00000		0.000		0.00390		0.259		20.0		00016_x		2

		00158_x		K		764		764410850		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t		m		19.250				0.000		0.00000		0.000		0.00135		0.026		20.0		00016_x		2

		00159_x		K		764		764421540		Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm		m		33.500				0.000		0.00029		0.010		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00160_x		K		764		764421850		Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm,  -0,00175t		m		8.000				0.000		0.00000		0.000		0.00175		0.014		20.0		00016_x		2

		00161_x		K		764		764454803		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm,  -0,00356t		m		23.500				0.000		0.00000		0.000		0.00356		0.084		20.0		00016_x		2

		00162_x		K		764		764711114		Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 250 mm		m		19.250				0.000		0.00271		0.052		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00163_x		K		764		764751113		Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab Rainline Elite		m		23.500				0.000		0.00270		0.063		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00164_x		K		764		764751133		Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite		ks		12.000				0.000		0.00039		0.005		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00165_x		K		764		764751143		Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite		ks		6.000				0.000		0.00039		0.002		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00166_x		K		764		764751171		Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite		ks		6.000				0.000		0.00032		0.002		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00167_x		K		764		764761122		Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab		m		66.500				0.000		0.00168		0.112		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00168_x		K		764		764761232		Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite		ks		6.000				0.000		0.00036		0.002		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00169_x		K		764		764900002		Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu - 135g/m2		m2		252.120				0.000		0.00012		0.030		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00170_x		K		764		998764101		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		t		1.404				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				765		Konštrukcie - krytiny tvrdé								0.000				0.000				12.580						1

		00171_x		K		765		765311815		Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t		m2		229.200				0.000		0.00000		0.000		0.05000		11.460		20.0		00016_x		2

		00172_x		K		765		765318866		Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t		m		56.000				0.000		0.00000		0.000		0.02000		1.120		20.0		00016_x		2

				D				766		Konštrukcie stolárske								0.000				1.714				0.000						1

		00173_x		K		760		766621081		Montáž okna plastového na PUR penu		m		55.700				0.000		0.00018		0.010		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00174_x		M		MAT		6114123860		Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil		ks		1.000				0.000		0.04200		0.042		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00175_x		M		MAT		6114124060		Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1000x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil		ks		1.000				0.000		0.08400		0.084		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00176_x		M		MAT		6114124250		Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1400x2000 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil		ks		2.000				0.000		0.11800		0.236		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00177_x		M		MAT		6114123840		Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil		ks		1.000				0.000		0.03000		0.030		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00178_x		M		MAT		6114124330		Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1600x2000 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil		ks		3.000				0.000		0.13200		0.396		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00179_x		M		MAT		6114123920		Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 700x500 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil		ks		1.000				0.000		0.03700		0.037		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00180_x		M		MAT		6114124240		Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1400x1600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil		ks		1.000				0.000		0.10800		0.108		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00181_x		K		766		766641161		Montáž dverí plastových, vchodových, za 1 m obvodu dverí		m		23.200				0.000		0.00011		0.003		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00182_x		M		MAT		6114065500		Dvere vchodové jednokrídlové plastové 1,0x2,0 m		ks		1.000				0.000		0.13300		0.133		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00183_x		M		MAT		61140655100		Dvere vchodové dvojkrídlové plastové 2,3x2,0 m		ks		2.000				0.000		0.13300		0.266		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00184_x		K		760		766641162		Montáž dverí plastových, balkónových, 1 m obvodu dverí		m		5.800				0.000		0.00042		0.002		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00185_x		M		MAT		6114122100		Plastové balkónové dvere H/B 2000/ 800 mm  otváravo-sklopné		ks		1.000				0.000		0.04602		0.046		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00186_x		K		760		766641163		Montáž dverí plastových s oknom atypické vnútorné, 1 m obvodu dverí		m		6.200				0.000		0.00042		0.003		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00187_x		M		MAT		6114122150		Plastové dvere s oknom atypické otváravo-sklopné		ks		1.000				0.000		0.04602		0.046		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00188_x		K		760		766660011		Vyvesenie alebo zavesenie drevených  krídiel  dverí, pre vykonanie stavebných  zmien, plochy do 2 m2		ks		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00189_x		K		760		766661912		Oprava dverných krídiel kompletizovaných s výmenou kompletných dielcov		m2		15.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00190_x		M		MAT		6117103121		Dvere vnútorné jednokrídlové šírka 600-900 mm		ks		7.000				0.000		0.02500		0.175		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00191_x		M		MAT		6117103113		Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm		ks		3.000				0.000		0.02500		0.075		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00192_x		K		760		766694141		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm		ks		2.000				0.000		0.00025		0.001		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00193_x		K		760		766694142		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm		ks		1.000				0.000		0.00026		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00194_x		K		760		766694143		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm		ks		10.000				0.000		0.00030		0.003		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00195_x		M		MAT		6119000980		Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub		m		15.950				0.000		0.00114		0.018		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00196_x		K		766		998766101		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m		t		1.714				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.000				0.069				0.001						1

		00197_x		K		767		767163001		Demontáž zábradlia s výpňou		m		8.150				0.000		0.00172		0.014		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00198_x		K		767		767163005		Montáž zábradlia na balkóny, vertikálna výplň		m		8.150				0.000		0.00172		0.014		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00199_x		M		MAT		5534667120		Zábradlie na balkóny, vertikálna výplň, výška do 120 cm, exteriérové		m		8.150				0.000		0.00500		0.041		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00200_x		K		767		767584815		Demontáž oceľovej mriežky 		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00100		0.001		20.0		00016_x		2

		00201_x		K		767		767585119		Montáž mriežky		ks		1.000				0.000		0.00001		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00202_x		M		MAT		4297201240		Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 		ks		1.000				0.000		0.00040		0.000		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00203_x		K		767		998767101		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		t		0.069				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				771		Podlahy z dlaždíc								0.000				2.214				0.000						1

		00204_x		K		771		771541116		Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm		m2		27.420				0.000		0.00459		0.126		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00205_x		M		MAT		5978651455		Dlaždice - protyšmykové, rozmer 298x298x10 mm, 		m2		28.791				0.000		0.02450		0.705		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00206_x		K		771		771551031		Montáž podláh z dlaždíc terazzových, v obmedzenom priestore, kladených do malty 300 x 300 mm		m2		15.180				0.000		0.05358		0.813		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00207_x		M		MAT		5978650475		Dlaždice mrazuvzdorné, rozmer300x300x10 mm,		m2		15.939				0.000		0.01780		0.284		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00208_x		M		MAT		5978651730		Silikón		bal		3.000				0.000		0.00031		0.001		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00209_x		M		MAT		5856110600		Lepidlo flexibilné na dlažby		kg		250.000				0.000		0.00100		0.250		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00210_x		M		MAT		5856111600		Hmota flexibilná škárovacia 		kg		35.000				0.000		0.00100		0.035		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00211_x		K		771		998771101		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m		t		2.214				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				776		Podlahy povlakové								0.000				0.409				0.000						1

		00212_x		K		775		776521101		Oprava povlakových podláh PVC v pásoch lepením		m2		142.130				0.000		0.00030		0.043		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00213_x		M		MAT		2841305000		Podlaha PVC heterogénna 		m2		146.394				0.000		0.00250		0.366		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00214_x		K		775		998776101		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		t		0.409				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				781		Dokončovacie práce a obklady								0.000				0.884				0.000						1

		00215_x		K		771		781445102		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm		m2		40.400				0.000		0.00384		0.155		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00216_x		M		MAT		5978650545		Obkladačka, rozmer 200x250x7 mm,		m2		42.420				0.000		0.01173		0.498		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00217_x		M		MAT		5978651720		Silikón		bal		5.000				0.000		0.00031		0.002		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00218_x		M		MAT		5978651660		Škárovacia hmota		kg		30.000				0.000		0.00100		0.030		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00219_x		M		MAT		5858201000		Špeciálne lepidlo na obklady		kg		200.000				0.000		0.00100		0.200		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00220_x		K		771		998781101		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		t		0.884				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				783		Dokončovacie práce - nátery								0.000				0.026				0.000						1

		00221_x		K		783		783114130		Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70μm 		m2		7.260				0.000		0.00040		0.003		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00222_x		K		783		783114230		Nátery oceľ.konštr. olejové,  trojnásobné 		m2		25.000				0.000		0.00055		0.014		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00223_x		K		783		783114630		Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C, veľmi ľahkých CC emailovanie vnútorné - 35μm		m2		7.260				0.000		0.00026		0.002		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00224_x		K		783		783114730		Nátery oceľ.konštr. olejové,základný 		m2		25.000				0.000		0.00025		0.006		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00225_x		K		783		783602823		Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, dverí a zárubní		m2		7.260				0.000		0.00023		0.002		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

				D				784		Dokončovacie práce - maľby								0.000				4.609				0.000						1

		00226_x		K		784		784402801		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m		m2		572.040				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00227_x		K		784		784410010		Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m		ks		30.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00228_x		K		784		784418011		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku   		m2		118.200				0.000		0.00015		0.018		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00229_x		K		784		784418013		Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku   		m2		202.300				0.000		0.00120		0.243		0.00000		0.000		20.0		00004_x		2

		00230_x		K		784		784452271		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m   		m2		572.040				0.000		0.00021		0.120		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00231_x		K		784		784452371		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   		m2		572.040				0.000		0.00033		0.189		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00232_x		K		784		784452472		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m   		m2		572.040				0.000		0.00033		0.189		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00233_x		K		784		784481010		Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   		m2		383.950				0.000		0.00331		1.271		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00234_x		K		784		784481110		Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m   		m2		152.660				0.000		0.00511		0.780		0.00000		0.000		20.0		00016_x		2

		00235_x		M		MAT		5903069222		Stierka RIMANO 0-3 (balenie 25 kg) Rigips		kg		900.000				0.000		0.00100		0.900		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

		00236_x		M		MAT		5903069220		RIGIPS Stierka RIMANO FINAL sadrová na ručné spracovanie		kg		900.000				0.000		0.00100		0.900		0.00000		0.000		20.0		00032_x		2

				D				M		Práce a dodávky M								0.000				0.224				0.000						0

				D				21-M		Elektromontáže								0.000				0.224				0.000						1

		00237_x		K		921		210203041		Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného		ks		5.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00238_x		M		MAT		3480571580		LED svietidlo		ks		5.000				0.000		0.00089		0.004		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00239_x		K		921		210205036		Výmena 2x lineárnej žiarivky za LED trubicu vo svietidle nástennom, stropnom, 		ks		12.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00240_x		M		MAT		3480571670		LED trubica		ks		12.000				0.000		0.00032		0.004		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00241_x		K		921		210220003		Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8		m		16.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00242_x		M		MAT		3450705700		I-Rúrka FXP 32		m		16.000				0.000		0.00017		0.003		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00243_x		M		MAT		3451101900		I-Príchytka S32 bledošedá		ks		4.800				0.000		0.00001		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00244_x		M		MAT		3544224100		Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8		kg		6.400				0.000		0.00100		0.006		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00245_x		K		921		210220021		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm		m		120.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00246_x		M		MAT		3544224150		Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10		kg		120.000				0.000		0.00100		0.120		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00247_x		K		921		210220022		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm		m		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00248_x		M		MAT		1561523500		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm		kg		10.000				0.000		0.00100		0.010		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00249_x		K		921		210220101		Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm		m		45.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00250_x		M		MAT		1561522500		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm		kg		20.000				0.000		0.00100		0.020		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00251_x		M		MAT		3540404800		HR-Podpera PV 23		ks		20.000				0.000		0.00020		0.004		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00252_x		K		921		210220104		Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24		ks		40.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00253_x		M		MAT		3544218350		Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23		ks		40.000				0.000		0.00019		0.008		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00254_x		K		921		210220204		Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00255_x		M		MAT		3544215500		Zvodová tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  JP 10, ZIN Hronský Beňadik		ks		4.000				0.000		0.00207		0.008		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00256_x		K		921		210220220		Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00257_x		M		MAT		3544215800		Držiak zvodovej tyče na krov  ocelový žiarovo zinkovaný  označenie  DJ 4 h, ZIN Hronský Beňadik		ks		4.000				0.000		0.00103		0.004		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00258_x		K		921		210220240		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ		ks		8.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00259_x		M		MAT		3544219000		Svorka  k zemniacej tyči D= 25  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SJ 02, ZIN Hronský Beňadik		ks		8.000				0.000		0.00036		0.003		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00260_x		K		921		210220243		Svorka FeZn spojovacia SS		ks		20.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00261_x		M		MAT		3544219500		Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik		ks		20.000				0.000		0.00014		0.003		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00262_x		M		MAT		3540406200		HR-Svorka SO		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00263_x		K		921		210220280		Uzemňovacia tyč FeZn ZT		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00264_x		M		MAT		3544222550		Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik		ks		4.000				0.000		0.00489		0.020		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00265_x		K		921		210220301		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)		ks		10.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00266_x		M		MAT		3544199600		Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm		ks		10.000				0.000		0.00070		0.007		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00267_x		K		921		210220302		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00268_x		M		MAT		3540408300		HR-Svorka SZ		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00269_x		K		921		210220401		Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot		ks		4.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00270_x		M		MAT		5489511000		Štítok oznamovaci		ks		4.000				0.000		0.00015		0.001		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00271_x		K		PK		PM		Podružný materiál		%		14.867				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		256		2

		00272_x		K		PK		PPV		Podiel pridružených výkonov		%		25.307				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

				D				95-M		Revízie								0.000				0.000				0.000						1

		00273_x		K		950		950101007		Odborné prehliadky a odborné skúšky		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

		00274_x		K		950		950101008-4		Projekčné práce pre skutočné vyhotovenie		ks		1.000				0.000		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		00064_x		2

										Celkom								0.000				90.769				77.718
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