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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline odporúča prerokovať a schváliť:
I.
1. Investičný zámer Mesta Žilina realizovať budúcu kúpu nájomných bytov v budúcom
polyfunkčnom dome - 40 bytových jednotiek v bežnom štandarde a technickej vybavenosti,
v meste Žilina – Dlabačova ulica, postavené na pozemkoch č. KN C register p.č. 1962, 1963,
1964, 1965/1, nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Žilina, formou Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Žilina a budúcim predávajúcim, ktorý bude
úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania, a to s nasledovnými podstatnými
náležitosťami zmluvy:
a) pôjde o 40 bytových jednotiek a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vrátane technickej vybavenosti
a spevnených plôch, ďalej len ako „Stavba“. Polyfunkčný dom bude obsahovať aj
nebytové priestory obchodného a administratívneho charakteru, ktoré mesto Žilina
nebude nadobúdať, a ostanú tak vlastníctvom budúceho predávajúceho, ktorý s týmto
majetkom môže nakladať podľa vlastného uváženia.
b) kúpa a financovanie Stavby sa bude realizovať s využitím kombinácie úveru ŠFRB,
dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, a vlastných
zdrojov mesta Žilina.
c) kúpa bytových jednotiek bude financovaná vo výške 100% súčtu poskytnutej dotácie
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo ŠFRB,
a prípadne časť obstarávacích nákladov na byty vlastnými zdrojmi mesta Žilina. Kúpa
technickej vybavenosti a spevnených plôch bude financovaná z dotácie Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (kanalizačná a vodovodná prípojka,
max. 70% z obstarávacích nákladov) a z vlastných zdrojov mesta Žilina, kúpa
oplotenia z vlastných zdrojov mesta Žilina. Financovanie sa môže uskutočniť aj za
iného percentuálneho pokrytia nákladov na odkúpenie Stavby z úveru zo ŠFRB
a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pokiaľ to bude
pre mesto akceptovateľné,
d) v prípade, že Mesto Žilina nebude prvý raz, kedy to bude možné, úspešné so
žiadosťou o financovanie podľa predošlých bodov uznesenia, môže o úver ŠFRB ako
i dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadať aj
opakovane, a to počas 3 rokov od kolaudácie Stavby, čím je aj ohraničená doba
platnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
e) podmienky, za ktorých bude uzavretá kúpna zmluva a dôjde k odkúpeniu zhotovenej
Stavby Mestom Žilina:
i.
nastane právoplatnosť kolaudačných rozhodnutí a iných užívacích
povolení všetkých častí Stavby,
ii.
Mesto Žilina bude mať zabezpečené financovanie podľa bodu 1 písm.
c) tohto uznesenia,
iii.
Mesto Žilina akceptuje zhotovenie Stavby bez vád a nedorobkov,
iv.
Stavba ani žiadna z jej súčastí nebude zaťažená akýmikoľvek ťarchami,
exekučnými, konkurznými a/alebo daňovými konaniami a/alebo
správnymi konaniami s obdobnými účinkami, a žiadne z takýchto
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konaní, v ktorých by Stavba alebo jej súčasti mohli byť dotknuté ani
nebude začaté, s výnimkou prípadných tiarch a/alebo uvedených
konaní, ktoré na základe svojho písomného vyjadrenia Mesto Žilina
nepovažuje za prekážku uzavretia kúpnej zmluvy.
v.
Príslušné časti Stavby budú zapísané na liste vlastníctva na
katastrálnom úrade.
f) vyššie uvedené pozemky budú budúcemu predávajúcemu prenajaté za účelom
výstavby na dobu určitú (kým mesto kúpnou zmluvou nenadobudne Stavbu alebo na
trvanie nanajvýš podľa bodu 1 písm. d) tohto uznesenia) za 1€/rok/celý predmet
nájmu,
g) pokiaľ by nedošlo z akýchkoľvek príčin k odkúpeniu Stavby, a pozemky by ostali
zastavané rozostavanou alebo dokončenou Stavbou, budúci predávajúci sa zaväzuje
odkúpiť od mesta pozemky za znalcom stanovenú cenu v čase pred zastavaním
pozemkov,
h) na dobu medzi skolaudovaním Stavby a jej odkúpením Mestom Žilina dá budúci
predávajúci Mestu Žilina Stavbu do nájmu vo výške najviac 3,32% €/ročne/celá
Stavba z ceny Stavby.
2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania
ako budúcim nájomcom na dobu určitú najviac 3 rokov od kolaudácie Stavby, kde predmetom
nájmu budú pozemky v kat. úz. Žilina č. KN C parc. č. 1962, 1963, 1964, 1965/1 za nájomné
vo výške 1 €/celý predmet nájmu/ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., na schválenie ktorého je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov, a ktorým je skutočnosť, že víťazný uchádzač, od
ktorého Mesto Žilina za podmienok daných zmluvou o budúcej kúpnej zmluve Stavbu
odkúpi, potrebuje ako právny titul k stavebnému konaniu predložiť právny vzťah
k pozemkom, na ktorých bude výstavba realizovaná, pričom za podmienok dohodnutých
v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve môže dôjsť k odkúpeniu Stavby Mestom Žilina.
3. Pre prípad podľa bodu 1 písmena g) uznesenia schválenie budúceho odpredaja pozemkov
v kat. úz. Žilina č. KN C parc. č 1962, 1963, 1964, 1965/1 víťaznému uchádzačovi v procese
verejného obstarávania ako budúcemu kupujúcemu za cenu stanovenú znalcom v čase pred
zastavaním pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemkov
zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
4. Zrealizovanie záložného práva na dokončenú Stavbu, resp. jej súčasti (napr. byty) pri
uzavretí kúpnej zmluvy v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR ako formu ručenia úveru a zachovania nájomného
charakteru bytov.
5. Nájomný charakter bytov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom
rozvoja bývania.
6. Záväzok Mesta Žilina dodržiavať pri prenájme bytov ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mesto Žilina eviduje cca 165 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, ktoré nevie svojimi
terajšími kapacitami takýchto bytov pokryť. Existuje teda vysoký dopyt, ktorého veľká časť
by sa uvedeným investičným zámerom uspokojila.
Nadobudnutie 40 nájomných bytov nebude realizované „klasickou“ výstavbou v réžii
mesta, ale sa uskutoční formou kúpy hotovej Stavby, ktorú postaví víťazný uchádzač vo
verejnom obstarávaní a ktorý bude figurovať ako budúci predávajúci, a Mesto Žilina bude
figurovať ako budúci kupujúci. Financovanie kúpnej ceny Stavby bytov sa bude realizovať
kombináciou úverov a dotácií zo ŠFRB a z menšej časti vlastnými prostriedkami z rozpočtu
Mesta Žiliny.
Predpokladaný investičný náklad predstavuje sumu cca 2,5 mil. € s DPH, pričom sa
predpokladá potreba vlastných financií z rozpočtu mesta do výšky cca 800.000 €, zvyšok
kúpnej ceny pokryje nenávratná dotácia a úver zo ŠFRB. Splátky úveru budú kryté nájomným
samotnými nájomcami bytových jednotiek. Presnejšie kalkulácie bude možné predložiť až po
vyhlásení víťazného uchádzača vo verejnom obstarávaní, kedy bude známa konečná kúpna
cena bytov a ostatného príslušenstva.
Schvaľovanie obstarávacej ceny bytov, schvaľovanie predloženia žiadosti o poskytnutie
úveru a dotácie zo ŠFRB, schvaľovanie jednorázovej investície a jej výšky z vlastných
prostriedkov mesta Žilina, schvaľovanie záväzku mesta vyčleňovať v budúcich rozpočtoch
mesta splácanie poskytnutého úveru, bude riešené v následnom ďalšom materiáli, ktorý bude
predložený do mestskej rady a mestského zastupiteľstva až po skončení verejného
obstarávania na budúceho predávajúceho nájomných bytov.
Zámer nadobudnúť byty do vlastníctva mesta Žilina práve prostredníctvom ŠFRB
a rozvojových programov štátu v oblasti bývania je pre mesto v súčasnej ekonomickej situácii
jediná možná cesta, keďže v súčasnosti vzhľadom na vysoké investičné náklady mesto Žilina
nedisponuje vlastnými zdrojmi v potrebnej výške. Možnosť čerpania úveru z komerčných
organizácií je neprijateľná vzhľadom na oveľa nepriaznivejšie podmienky poskytovania
takýchto úverov v porovnaní so ŠFRB (výška úrokovej sadzby, bez možnosti poskytnutia
nenávratnej dotácie).
Osadenie bytov na hore uvedených parcelách vyhovuje všetkým predpokladom, ako je
súlad s územným plánom, dostupnosť inžinierskych sietí, a kvality bývania. Všetky uvedené
parcely sú majetkom Mesta Žilina. Pozemky potrebné na výstavbu komplexu (byty, spevnené
plochy, technická vybavenosť) budú prenajímané budúcemu predávajúcemu za cenu
1€/ročne, ktorý takýto právny titul k pozemkom bude potrebovať k všetkým úkonom na
stavebných úradoch.
Zmluvný vzťah Mesta Žiliny a budúceho predávajúceho sa rieši formou Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve, ktorá určuje a nastavuje všetky základné a esenciálne podmienky,
pri ktorých dôjde k uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva
k postaveným a skolaudovaným bytom vrátane všetkého potrebného technického vybavenia
pre riadnu prevádzku bytov. Zmluva je formulovaná tak, aby bola výhodná predovšetkým pre
Mesto Žilina, ale na druhej strane aby zase neobmedzovala príliš reštriktívnymi podmienkami
voľnú súťaž vážnych záujemcov. Podstatné náležitosti zmluvy, schvaľované Mestským
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zastupiteľstvom, sú uvedené v bode 1. tohto návrhu uznesenia. Koncepcia návrhu zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve je uvedená ako súčasť tohto predkladaného materiálu pre
informáciu, pričom ide o návrh, ktorý v ďalšom procese môže byť ešte modifikovaný
s výnimkou podstatných náležitostí, schvaľovaných v uznesení. Z hľadiska navrhnutej
koncepcie nadobudnutia bytových jednotiek, technickej vybavenosti a ostatných častí stavby
bude osobitným dokumentom upravený prevod práv budúceho kupujúceho vyplývajúcich
z územného rozhodnutia na budúceho predávajúceho tak, aby budúci predávajúci mohol
kontinuálne nadväzovať na vykonané prípravné procesy. V súčasnosti prebiehajú rokovania
s dodávateľmi tepla o spolupodieľaní sa na nákladoch na vybudovanie parovodnej prípojky
a výmenikovej stanice.
Predkladaný materiál je totožný so schváleným materiálom v komisiách a rade MZ,
pričom sa na návrh mestskej rady dopĺňa o časti už spracovanej projektovej dokumentácie
polyfunkčného domu.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta nie možné v súčasnosti presne vyčísliť, nakoľko
tak ako sa spomína vyššie, bude súčasťou ďalšieho materiálu predloženého na ďalšom MZ po
skončení verejného obstarávania na budúceho predávajúceho, kedy bude známa cena Stavby.
Materiál bol prerokovaný bytovou komisiou a stavebnou komisiou s odporúčaním
schváliť materiál. Finančná komisia neodporučila materiál schváliť, avšak následná mestská
rada odporučila po doplnení informácií a oboznámení sa s projektovou dokumentáciou tento
materiál schváliť.
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MATERIÁL

Návrh: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
I.
Zmluvné strany:
Budúci kupujúci: Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina, IČO: 00321796, v jeho mene konajúci: Ing. Igor Choma, primátor
Ďalej iba „budúci kupujúci“
a
Budúci predávajúci :
Ďalej iba „budúci predávajúci“
II.
Úvodné ustanovenia, účel zmluvy
1. Budúci predávajúci ponúkol budúcemu kupujúcemu možnosť nadobudnúť do vlastníctva
40 bytových jednotiek bežného štandardu v pripravovanom novorealizovanom polyfunkčnom
dome v katastrálnom území Žilina na pozemkoch č. KN C register p.č. 1962 - zastavané
plochy a nádvoria 716 m2, p.č. 1963 - zastavané plochy a nádvoria 852 m2, p.č. 1964 zastavané plochy a nádvoria 182 m2, p.č. 1965/1 - záhrady 163 m2, vedených na LV č. 1100
v meste Žilina, okres Žilina, vrátane prípojok a ostatnej technickej vybavenosti neuvedených
v písmene a) tohto odseku a:
a) vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky ako Technickej vybavenosti v zmysle
ustanovenia § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní (spolu aj ako „Technická vybavenosť“), ak nebudú odpredávané ako
súčasť podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu,
b) časti odstavených plôch vrátane príjazdov k odstavným plochám a chodníkov pre peších
(spolu ako aj ako „spevnené plochy“),
c) oplotenie,
d) prislúchajúci podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu,
(ďalej všetky súčasti spolu aj len ako „Stavba“). Nebytové priestory v polyfunkčnom dome,
k nim prislúchajúce odstavné plochy v polyfunkčnom dome príp. exteriéri polyfunkčného
domu, a súvisiace podiely na spoločných častiach a zariadeniach domu zostávajú
vlastníctvom budúceho predávajúceho. Budúci predávajúci bude pri výstavbe Stavby
postupovať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) v znení neskorších právnych predpisov a zákona NR SR
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „Dotačný zákon“) v rozsahu v akom je zaviazaný podľa tejto
zmluvy voči budúcemu kupujúcemu.
2. Za podmienok ustanovených touto zmluvou deklaruje budúci kupujúci záväzok odkúpiť od
budúceho predávajúceho Stavbu zrealizovanú v úplnom súlade s ustanoveniami zákona NR
SR č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov, Dotačného zákona a za
podmienok určených touto zmluvou. Budúci kupujúci má záujem o získanie Stavby, ktorú na
vlastné náklady postaví budúci predávajúci a následne za splnenia podmienok v tejto zmluve
dohodnutých odpredá budúcemu kupujúcemu.
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3. Prílohou k tejto zmluve je popis bytov, pôdorysy jednotlivých podlaží a vizualizácia Diela
(čl. IV. ods. 1) po výstavbe, všetko v súlade s požiadavkami budúceho kupujúceho v rozsahu
ktorému zodpovedá rozsah povinností zo strany budúceho predávajúceho voči budúcemu
kupujúcemu.
4. Pozemky pod Dielom (ods. 1 tejto zmluvy, ďalej aj len „pozemky pod Dielom“) sú vo
vlastníctve budúceho kupujúceho, ktorý ich prenechá do nájmu budúcemu predávajúcemu
nájomnou zmluvou za účelom naplnenia tejto zmluvy za nájomné vo výške 1,- € za každý, aj
začatý rok za celý predmet nájmu na čas trvania tejto zmluvy. Ustanovenie tohto odseku sa
považuje za zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, ktorá môže byť uzavretá spolu s touto
zmluvou a/alebo bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.
III.
Predmet zmluvy a kúpna cena
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu o odplatnom
prevode vlastníckeho práva k Stavbe (ďalej len „Kúpna zmluva“), a to najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy druhou zmluvnou stranou, za
podmienky kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v čl. III ods. 4.
2. Zmluvné strany dohodli, že pre prípad, že budúci kupujúci nebude považovať splnenie
podmienok čl. III ods. 4 za nevyhnutné, je oprávnený zaslať ponuku na uzatvorenie kúpnej
zmluvy. Budúci predávajúci je povinný takúto ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy
akceptovať v rozsahu a termíne tejto ponuky.
3. Budúci predávajúci sa zároveň zaväzuje zachovať celú výmeru pozemkov pod Dielom
vrátane účelu jeho využitia. Budúci predávajúci berie na vedomie, že v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov je potrebné vybudovať k Stavbe, ktorá bude predmetom
prevodu podľa kúpnej zmluvy, ktorá má byť uzatvorená na základe tejto zmluvy, parkovacie
miesta. Budúci predávajúci preberá záväzok vybudovať parkovacie miesta v príslušnom počte
tak, aby boli splnené požiadavky príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
a iných, najmä technických noriem.
4. Podmienkami, po splnení ktorých môže vyzvať budúci predávajúci budúceho kupujúceho
na uzatvorenie kúpnej zmluvy je, že:
a)
nastane právoplatnosť kolaudačných rozhodnutí a iných užívacích povolení všetkých
častí Diela podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy, a zároveň
b)
budúci kupujúci získa finančné zdroje z úveru od ŠFRB a dotácie na bytové domy
podľa tejto zmluvy a zároveň dotáciu na Technickú vybavenosť (bude uzavretá zmluva
s príslušným poskytovateľom o poskytnutí) tak, že úver ŠFRB spolu s dotáciou pokryje
kúpnu cenu bytových domov vo výške 100 % a dotácia pokryje kúpnu cenu Technickej
vybavenosti vo výške 70 %, a zároveň
c) dôjde zo strany budúceho kupujúceho k akceptácii zhotovenia Stavby podľa čl. VI. tejto
zmluvy,
d) Stavba ani žiadna z jej súčastí nebude zaťažená akýmikoľvek ťarchami, exekučnými,
konkurznými a/alebo daňovými konaniami a/alebo správnymi konaniami s obdobnými
účinkami a žiadne z takýchto konaní, v ktorých by Stavba alebo jej súčasti mohli byť
dotknuté, ani nebude začaté s výnimkou prípadných tiarch a/alebo uvedených konaní, ktoré na
základe svojho písomného vyjadrenia Mesto Žilina nepovažuje za prekážku uzavretia kúpnej
zmluvy; táto podmienka musí platiť aj v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
e) príslušné časti Stavby budú zapísané na liste vlastníctva na katastrálnom úrade
5. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne bezodkladne informovať o všetkých
podstatných skutočnostiach súvisiacich s čl. III ods. 4 a to najmä, že budúci kupujúci na
výzvu budúceho predávajúceho oznámi stav žiadosti o úver a dotáciu na finančné krytie
záväzkov budúceho kupujúceho z tejto zmluvy.
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6. Celková kúpna cena za odplatný prevod vlastníckeho práva k Stavbe je dohodnutá na
............-Eur ( slovom ) bez DPH, zákonná DPH v čase podpisu tejto zmluvy je .......... €,
celková cena s DPH je ............ €.
7. Pre účely financovania z rôznych zdrojov sa kúpna cena za Stavbu (ods. 6 tohto článku)
delí na tieto súčasti:
a) kúpna cena bytových jednotiek je dohodnutá na ............-Eur ( slovom ) bez DPH, zákonná
DPH v čase podpisu tejto zmluvy je .......... €, celková cena s DPH je ............ €,
b) kúpna cena za Technickú vybavenosť podľa čl. II. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy je
dohodnutá na ............-Eur ( slovom ) bez DPH, zákonná DPH v čase podpisu tejto zmluvy je
.......... €, celková cena s DPH je ............ €,
c) kúpna cena za spevnené plochy podľa čl. II. ods. 1 písm. b) tejto zmluvy je dohodnutá na
............-Eur ( slovom ) bez DPH, zákonná DPH v čase podpisu tejto zmluvy je .......... €,
celková cena s DPH je ............ €.
d) kúpna cena za oplotenie podľa čl. II ods. 1 písm. c) tejto zmluvy je dohodnutá na ............Eur ( slovom ) bez DPH, zákonná DPH v čase podpisu tejto zmluvy je .......... €, celková cena
s DPH je ............ €.
8. Byty budú pozostávať z obytných miestností a príslušenstva (chodba, kuchyňa,
kúpeľňa, WC, a pivnica), súčasťou každého bytu bude jeho vnútorné vybavenie (elektrický
sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC
kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, potrubné rozvody
vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek ,
uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová
schránka, rozvody televízneho príjmu a rozvody telekomunikačných služieb).
9. Návrh na vklad kúpnej zmluvy podá budúci kupujúci po podpise zmluvy o poskytnutí
dotácie s ministerstvom a zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB. Spolu s návrhom na vklad
kúpnej zmluvy budúci kupujúci podá aj návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva,
predmetom ktorej bude zriadenie záložného práva k Stavbe, resp. jej časti, evidovanej
v katastri nehnuteľností, nakoľko podmienkou ŠFRB je zriadenie záložného práva spolu
s uzavretím kúpnej zmluvy. Budúci predávajúci je uzrozumený s tým, že vzhľadom na
príslušné právne predpisy časť kúpnej ceny, zodpovedajúca úveru zo ŠFRB a dotácii, bude
uhradená poskytovateľom týchto zdrojov priamo na účet budúceho predávajúceho až po
podaní návrhu na vklad bytových domov Stavby do katastra nehnuteľností, kedy podaný
návrh na vklad bude zaslaný poskytovateľovi úveru zo ŠFRB a/alebo dotácie so žiadosťou
o platbu. Časť kúpnej ceny, hradená z vlastných prostriedkov budúceho kupujúceho, bude
ním taktiež uhradená až po podaní návrhu na vklad bytových domov Stavby do katastra
nehnuteľností podľa predchádzajúceho odseku s tým, že časť kúpnej ceny, hradená
z vlastných prostriedkov budúceho kupujúceho, bude znížená o výšku zádržného vo výške
20% z časti kúpnej ceny s DPH hradenej budúcim kupujúcim z vlastných zdrojov. Zádržné
bude budúcemu predávajúcemu uhradené nasledovne:
a) 10% po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených v Zápisnici o kontrole Stavby
podľa čl. VI. tejto zmluvy,
b) 10% po uplynutí záručnej doby.
10. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že riadne a včas v každom kalendárnom roku požiada v čase
platnosti tejto zmluvy o úver zo ŠFRB a/alebo dotáciu, pričom sa zaväzuje poskytnúť ŠFRB
a/alebo poskytovateľovi dotácie všetku potrebnú súčinnosť. Budúci predávajúci sa zaväzuje
z tohto dôvodu budúcemu kupujúcemu poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadosť o úver zo ŠFRB a/alebo dotáciu môže budúci
kupujúci podať aj pred naplnením podmienok podľa čl III. ods. 4 tejto zmluvy, pričom
v prípade schválenia budú prostriedky takto získané uložené v depozite ministerstva až do
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podania návrhu na vklad bytových domov Stavby do katastra nehnuteľností. Budúci
predávajúci je oboznámený s tým, že podmienkou podania žiadosti podľa predchádzajúcej
vety je disponovanie právoplatným stavebným povolením na Stavbu.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci môže v prípade neúspechu o úver zo
ŠFRB a/alebo dotáciu o tieto žiadať aj opakovane, a to do 3 rokov od kolaudácie bytových
domov a Technickej vybavenosti Stavby.
IV.
Záväzky zmluvných strán
1. Budúci predávajúci zhotoví stavebnými prácami Dielo a byty v polyfunkčnom dome na
jeho náklady a v jeho réžii podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanej Ing.
Arch. Andrejom Marešom, tvoriacej neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy, pričom ďalšie stupne
dokumentácie musia byť odkonzultované pred ich podaním na príslušný stavebný úrad s
budúcim kupujúcim samostatne pred stavebným konaním najneskôr, táto musí vychádzať
z dokumentácie pre územné rozhodnutie a vydaného právoplatného územného rozhodnutia č.
...... zo dňa ....., a bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v zákone NR SR č. ........... Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších právnych predpisov a v zákone NR SR č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
právnych predpisov. Dielom sa rozumie stavba „Novostavba polyfunkčného bytového domu
na ul. Dlabačovej v Žiline“, rozsah Diela, jeho kvalita diela a konštrukčné riešenie je určené
projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie vypracovanou Ing. Arch. Andrejom
Marešom, tvoriacu neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Projekt pre stavebné povolenie,
energetické hodnotenie budovy, a rozpočet Stavby, vyhotovený v réžii a na náklady budúceho
predávajúceho, sa budúci predávajúci zaväzuje predložiť budúcemu kupujúcemu do ..............
Za rozpočet Stavby sa považuje položkovitý rozpočet stavby spracovaný v stavebnom softvéri
na oceňovanie stavebných prác a dodávok.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci bude účastníkom stavebného konania aj
kolaudačného konania, budúci predávajúci bude zároveň aj žiadateľom o príslušné povolenia
(navrhovateľom) v týchto konaniach, ak následne medzi zmluvnými stranami nebude
dohodnuté inak.
3. Výstavbu stavby vykoná budúci predávajúci na vlastné náklady, vo vlastnej réžii, a na
svoje vlastné nebezpečenstvo. Budúci predávajúci sa zaväzuje ukončiť výstavbu Diela
najneskôr do 20 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade
nedodržania tohto termínu budúcim predávajúcim z dôvodu na strane budúceho
predávajúceho má budúci kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť alebo uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny Stavby za každý, aj začatý deň omeškania.
4. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že budúcemu kupujúcemu poskytne v rámci svojich
možností všetku potrebnú súčinnosť pri získavaní finančných prostriedkov na kúpu Stavby
z prostriedkov ŠFRB a dotácie v súlade s Dotačným zákonom tak, aby bol naplnený účel tejto
zmluvy, teda aby mohol budúci kupujúci získať Stavbu s financovaním prostredníctvom
ŠFRB a/alebo dotácie zo štátneho rozpočtu podľa podmienok poskytovateľov týchto zdrojov
financovania.
5. V prípade záujmu budúceho kupujúceho o užívanie Stavby aj pred uzavretím kúpnej
zmluvy podľa tejto zmluvy sa obe zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť Zmluvu o nájme Stavby
na dobu určitú, a to na čas trvania tejto zmluvy v lehote najneskôr do 14 dní od výzvy
budúceho kupujúceho, ktorú môže budúci kupujúci adresovať budúcemu predávajúcemu po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného na Stavbu a zároveň
akceptácii zhotovenej Stavby budúcim kupujúcim podľa čl. VI. tejto zmluvy. V uvedenej
nájomnej zmluve budúci predávajúci v postavení budúceho prenajímateľa prenechá Stavbu do
užívania budúcemu kupujúcemu v postavení budúceho nájomcu. Počas celej doby nájmu sa
9

budúci kupujúci zaviaže uhrádzať nájomné vo výške najviac 3,32% ročne/Stavbu z ceny
podľa čl. III. ods. 6, s poukazom na skutočnosť, že budúci kupujúci prenechá v zmysle
ustanovenia čl. II. ods. 4 tejto zmluvy budúcemu predávajúcemu pozemky pre výstavbu
a existenciu Stavby za nájomné vo výške 1,- €/ročne/celý predmet nájmu. Nakoľko budúci
kupujúci má záujem ihneď po kolaudácii Stavby/Diela začať ju využívať na jej účel, teda
poskytovanie nájomného bývania, budúci predávajúci ako budúci prenajímateľ umožní
budúcemu kupujúcemu ako nájomcovi uzatváranie podnájomných zmlúv (resp. obdobného
právneho vzťahu na zabezpečenie účelu podľa tohto odseku) na jednotlivé bytové jednotky,
v ktorých budú umiestnení podnájomcovia – žiadatelia o bývanie. Trvanie týchto zmlúv
nepresiahne trvanie nájomnej zmluvy podľa tohto odseku.
6. Budúci predávajúci ako budúci prenajímateľ podľa predchádzajúceho odseku sa zaväzuje
po uzavretí nájomnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku akceptovať skutočnosť, že
budúci kupujúci ako budúci nájomca je oprávnený uzavrieť zmluvu o výkone správy Diela na
zabezpečenie komplexnej správy Diela s dodávateľom podľa voľby budúceho kupujúceho.
7. Budúci predávajúci je oprávnený pri realizácii Diela využiť aj subdodávky; zodpovedá
však za splnenie svojho záväzku z tejto zmluvy rovnako ako by takto plnil sám.
8. Budúci predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na iný
subjekt bez výslovného písomného súhlasu budúceho kupujúceho.
9. Budúci predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na Stavbu záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa
akceptácie zhotovenia Stavby v zmysle čl. VI. tejto zmluvy zo strany budúceho kupujúceho,
resp. jej samostatne akceptovanej časti, a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku
zisteného pri kontrole Diela podľa čl. VI. tejto zmluvy. Spravodlivým dôvodom zisťovania
vád a nedorobkov na celom Diele a nie len na Stavbe podľa predchádzajúcej vety je
predchádzanie budúcim problémom, kedy najmä vady Diela ale aj jeho nedorobky by mohli
nepriaznivo pôsobiť na kvalitu užívania Stavby budúcim kupujúcim, a/alebo nepriaznivo
ovplyvňovať životnosť a akosť Stavby, pričom budúci kupujúci bude z tohto dôvodu
primerane posudzovať závažnosť jednotlivých takýchto vád a nedorobkov. Záručná doba na
odstránenú vadu vytknutú počas záručnej doby sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie
do odstránenia vady.
10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených v tejto
zmluve a v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie podľa čl. IV ods. 1 tejto
zmluvy, relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných STN a STN
EN. Nedorobkom, sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii pre
územné rozhodnutie, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri kontrole Diela
podľa čl. VI. tejto zmluvy.
11. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo faxom s dodatočným
písomným potvrdením, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa
vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:
* zjavné vady
t.j. vady, ktoré budúci kupujúci zistí, resp. môže zistiť odbornou prehliadkou pri
kontrole Diela podľa čl. VI. tejto zmluvy, musia byť reklamované zapísaním v
Zápisnici o kontrole Diela podľa čl. VI. tejto zmluvy s uvedením dohodnutých
termínov ich odstránenia, inak právo budúceho kupujúceho na ich bezplatné odstránenie
zaniká.
* skryté vady
t.j. vady, ktoré budúci kupujúci nebude môcť zistiť pri kontrole Diela podľa čl. VI. tejto
zmluvy a vyskytnú sa v záručnej dobe, je budúci kupujúci povinný reklamovať
u budúceho predávajúceho. Budúci predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do 3
pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť s budúcim kupujúcim spôsob a primeranú
lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný budúci predávajúci odstrániť
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bezodkladne po ich nahlásení budúcim kupujúcim. V prípade, že budúci predávajúci
neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, budúci kupujúci si vyhradzuje
právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe a náklady vynaložené na odstránenie
reklamovanej vady uhradiť zo zádržného.
12. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia budúcemu predávajúcemu. O
odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín
jej odstránenia.
13. Budúci predávajúci sa zaväzuje spolupracovať s poverenou osobou budúceho kupujúceho,
oprávnenou vykonávať stavebný dozor podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch, ktorá bude vykonávať technický dozor (na základe
ustanovenia § 10 ods. 1 písm. c) zákona 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní) nad procesom realizácie výstavby Diela , najmä priamo na mieste
realizácie výstavby Diela, pričom táto je okrem výkonu technického dozoru oprávnená
vzniesť budúcemu predávajúcemu aj výhrady, vyplývajúce z nedodržiavania dohôd
vyplývajúcich z tejto zmluvy, technologických postupov, a iných právnych a technických
predpisov, pričom zistenými nedostatkami sa musí budúci predávajúci zaoberať a zistené
nedostatky sa budúci predávajúci zaväzuje odstrániť bez zbytočného odkladu tak, aby nedošlo
k bezdôvodnému ohrozeniu alebo omeškaniu s plnením podľa tejto zmluvy od ich oznámenia
budúcemu predávajúcemu.
Článok V.
Osobitné ustanovenia
1.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že budúci predávajúci v rozpore s podmienkami
tejto zmluvy neuzavrie kúpnu zmluvu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jej
uzatvorenie od budúceho kupujúceho je budúci kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť
a táto zmluva stratí platnosť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy budúcemu
predávajúcemu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak pre nesplnenie podmienok podľa čl. III. ods. 4 tejto
zmluvy nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už na strane budúceho
predávajúceho alebo na strane budúceho kupujúceho, v termíne do 3 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Dielo (pričom za splnenie tejto podmienky sa
považuje nadobudnutie právoplatnosti posledného takéhoto kolaudačného rozhodnutia), táto
zmluva a s ňou aj povinnosť budúceho kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu tak ako je vyššie
uvádzané zanikne.
3. V prípade, že počas realizácie výstavby Diela až do jej kolaudácie budúci predávajúci
nebude rešpektovať opodstatnené pripomienky budúceho kupujúceho, vyplývajúce z účelu
tejto zmluvy, na ktoré ho upozorní pri vykonávaní kontroly stavebných prác v zmysle čl. IV.
ods. 13 tejto zmluvy, a nezrovnalosti a nedostatky neodstráni ani v primeranej dodatočnej
lehote, budúci kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Budúci predávajúci vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou pre územné
rozhodnutie podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
5. Budúci predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady zhotovované Dielo od začiatku
výstavby až do jej odkúpenia budúcim kupujúcim poistiť proti živelným pohromám.
6. V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu
kúpnej zmluvy na predmet tejto zmluvy, a pozemky podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy
budúceho kupujúceho ostanú zastavané Dielom a/alebo akejkoľvek jej časti a/alebo iných
stavieb a vybavenosti vo vlastníctve budúceho predávajúceho, zaväzujú sa obe zmluvné
strany uzavrieť do 30 dní od skončenia platnosti tejto zmluvy kúpnu zmluvu, na základe
ktorej budúci kupujúci prevedie vlastnícke právo k pozemkom pod Dielom podľa čl. II. ods. 1
na budúceho predávajúceho za cenu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom podľa stavu
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pred zastavaním so splatnosťou do 30 dní od podpisu takejto zmluvy. Ustanovenie tohto
odseku má povahu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
7. V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy z dôvodov na strane budúceho predávajúceho
nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a/alebo z dôvodov na strane budúceho predávajúceho
odstúpi budúci kupujúci od tejto zmluvy, je budúci kupujúci oprávnený uplatniť voči
budúcemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny pozemkov podľa
predchádzajúceho odseku, pričom ak budú tiež splnené podmienky podľa predchádzajúceho
odseku, nastanú popri tejto zmluvnej pokute aj účinky podľa predchádzajúceho odseku.
Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie zmluvnej
pokuty budúcemu predávajúcemu. Ustanovenia tohto odseku platia aj pre prípad, že nastane
prípad, že Dielo alebo akákoľvek jej časť sa stane zaťažená akýmikoľvek ťarchami
s výnimkou prípadných tiarch a/alebo uvedených konaní, ktoré na základe svojho písomného
vyjadrenia Mesto Žilina nepovažuje za prekážku uzavretia kúpnej zmluvy, exekučnými,
konkurznými alebo daňovými konaniami alebo správnymi konaniami s obdobnými účinkami,
resp. akékoľvek z takýchto konaní, v ktorých by Dielo alebo jej súčasti mohli byť dotknuté,
bude začaté
8. Súčasne so zánikom tejto zmluvy zanikne aj zmluva o nájme pozemkov pod Dielom podľa
čl. II. ods. 4 tejto zmluvy a zmluva o nájme Stavby podľa čl. IV. ods. 5 tejto zmluvy.
V prípade, ak k skutočnosti podľa predchádzajúceho odseku dôjde skôr ako v lehote podľa
odseku 2 tohto článku, podnájomné zmluvy podľa čl. IV. ods. 5 sa touto skutočnosťou zmenia
na nájomné zmluvy, kde dovtedajší podnájomcovia budú v postavení nájomcov a budúci
predávajúci bude prenajímateľ, pričom pôvodne dohodnutá doba podnájmu/nájmu sa nemení.
VI.
Zhotovenie Diela a Stavby, kontrola
1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednou z podmienok uzavretie kúpnej zmluvy je zhotovenie
Diela bez vád a nedorobkov (čl. IV. ods. 10 tejto zmluvy), ibaže sa kupujúci nerozhodne inak.
Po zhotovení Diela (či už pred kolaudáciou alebo po nej) vyzve budúci predávajúci budúceho
kupujúceho na začatie kontroly zhotoveného Diela. O tejto kontrole bude spísaná Zápisnica
o kontrole Diela, ktorá obsahuje najmä zhodnotenie súladu s projektovou dokumentáciou,
akosti Diela, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich
odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, a
ak nedošlo k dohode, stanoviská budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho, ako aj
vyhlásenie budúceho kupujúceho, že zhotovené dielo alebo jej časť akceptuje. Pokiaľ bude
zistené, že zhotovené Dielo má vady alebo nedorobky, budúci kupujúci má právo odmietnuť
uzavrieť zmluvu o kúpnej zmluve na odkúpenie Stavby v zmysle tejto zmluvy. Ak budúci
kupujúci odmietne zhotovenie Diela uznať bez výhrad, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. V prípade, že budúci kupujúci akceptuje Dielo
s vadou alebo nedorobkom, ktorý nebráni v užívaní Stavby, nezbavuje táto skutočnosť
budúceho predávajúceho povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom termíne odstrániť.
2. Ku kontrole Diela podľa tohto článku pripraví budúci predávajúci všetky doklady
osvedčujúce dodržanie kvality Diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a ostatné doklady
potrebné pre užívanie Diela.
3. Budúci predávajúci je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky
dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, energetické
certifikáty, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného Diela,
vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme
a v jednom vyhotovení v digitálnej forme, a odovzdať ich kupujúcemu pri kontrole Diela
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podľa čl. VI. tejto zmluvy. Všetky uvedené dokumentácie a písomnosti sú zahrnuté v cene
Diela a Stavby.
4. Budúci predávajúci sa zaväzuje uskutočniť zápis Diela do katastra nehnuteľností, a to bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a pridelení
súpisného čísla, o ktoré tiež požiada bez zbytočného odkladu.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich
doručenia poštou druhej zmluvnej strane. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj
vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, a to dňom, kedy bola uložená na
pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako
adresátovi. V prípade osobného doručenia sa bude za deň doručenia považovať dátum
uvedený na prevzatí zásielky.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov a to len po
vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom budúci kupujúci obdrží 3 rovnopisy
a budúci predávajúci 1 rovnopis tejto zmluvy.
4. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), Občianskeho
zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) príp. ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou
alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah zmluvy. Neplatnosťou, neúčinnosťou
alebo nevykonateľnosťou dotknuté ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným
zákonným ustanovením, ktoré je mu svojim významom a účelom najbližšie.
6. V prípade sporu zo vzťahu založenom touto zmluvou, účastníci sa dohodli riešiť spory
prioritne mimosúdnou cestou a v prípade súdneho sporu, postupom podľa Občianskeho
súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.) v znení neskorších predpisov.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a ak k podpisu
zmluvy nedôjde oboma zmluvnými stranami v jeden deň, tak dňom platnosti zmluvy je deň,
kedy ju podpíše zmluvná strana ako posledná. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho kupujúceho.
8. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov
zmluvných strán.
9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že je prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle a že jej obsah je v súlade s ich súčasnými zámermi a dohodami, na
znak čoho ju osobne podpisujú. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne
úkony a že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon má predpísanú
formu.
V Žiline, dňa

budúci predávajúci

budúci kupujúci
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Prílohy:
‐ projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby „Novostavba polyfunkčného
bytového domu na ul. Dlabačovej v Žiline“, vypracovaná Ing. Arch. Andrejom
Marešom,
‐

územné rozhodnutie stavby „Novostavba polyfunkčného bytového domu na ul.
Dlabačovej v Žiline“

‐

vyjadrenia dotknutých orgánov pre stavbu a pre územné rozhodnutie

‐

vizualizácia Diela
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A) SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1.0

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby :
Objednávateľ :
Projektant :
Miesto stavby:
Zodp. projektant:

Novostavba polyfunkčného bytového domu na ul. Dlabačovej
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu, 011 31 Žilina
PROTES Žilina spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37, 010 01, Žilina
Parcely č. 1962, 1963, 1964, 1965/1 k.ú. Žilina, okr. Žilina, Žilinský
samosprávny kraj, Slovenská republika
Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt SKA*1457

2.0 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
Predmetom projektu v rozsahu pre územné konanie je Novostavba polyfunkčného
bytového domu na ul. Dlabačovej v Žiline.
Objekt bytového domu je navrhnutý na parcelách č.1962, 1963, 1964 a 1965/1 k.ú.
Žilina, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Žilina, ako objednávateľa tejto dokumentácie.
Parcely sa nachádzajú na križovaní ulíc Dlabačova a Milcova a jedná sa o rovinaté
parcely s maximálnym výškovým rozdielom 0,45m.
Na predmetných parcelách boli v minulosti situované objekty, ktoré boli asanované.
Keďže nie je zo situácie na pozemku jasné, či boli asanované aj základové konštrukcie
týchto objektov, je nutné v následných stupňoch uvažovať jednak s podrobným IG a HG
prieskumom a zároveň aj s možnosťou kopaných zisťovacích sond.
Navrhovaný objekt bude slúžiť ako polyfunkčný bytový dom s nosnou funkciou bývania
v jedno a dvojizbových bytoch. K jednotlivým bytom budú vybudované priamo v objekte
parkovanie v hromadnej garáži na dvoch úrovniach prístupných polrampami, garážové
státia a doplnkové parkovanie na povrchu.
V zmysle spracovaného a schváleného ÚPN Mesta Žilina je zámer výstavby v súlade
so záväznou časťou ÚPN.
3.0 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY
Stavba je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory /SO a PS/
SO.01 Polyfunkčný bytový dom
SO.02 Spevnené plochy a komunikácie
SO.03 NN prípojka
SO.04 Parovodná prípojka
SO.05 Kanalizačná prípojka
SO.06 Vodovodná prípojka
SO.07 Káblová prípojka telefón, TV, internet
SO.08 Oplotenie
PS.01 Výmeníková stanica
4.0 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU
Stavba nie je viazaná ani podmienená okolitou výstavbou, či už jestvujúcou alebo
navrhovanou.
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5.0 PREHĽAD UŽIVATEĽOV A PREVADZKOVATEĽOV
Užívateľom realizovanej stavby bude objednávateľ a investor Mesto Žilina.
6.0 CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY
Celková doba výstavby sa predpokladá v dĺžke 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti
stavebného povolenia.
7.0 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA
Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá.
8.0 PREDPOKLADANÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY STAVBY
Rozpočet stavebných nákladov bude samostatnou časťou následného stupňa PD.
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B) SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu miesta výstavby
Polyfukčný bytový dom je navrhnutý na exponovanej parcele v mestskej zástavbe
širšieho centra mesta v polohe križovania ulíc Milcova a Dlabačova. Táto časť mesta
Žilina je tvorená blokovou zástavbou väčšinou obytných a polyfunkčných objektov, ktoré
vytvárajú uličné fronty s vnútroblokmi. Jedná sa o typickú mestotvornú zástavbu
mestského urbanizmu 20. storočia.
Navrhovaný objekt sa podriaďuje tejto koncepcií a doplňuje uličnú frontu v preluke
na ulici Milcovej v dotyku so susedným objektom a na ulici Dlabačovej dopĺňa uličnú
zástavbu až na hranicu parciel investora.
Navrhovaný objekt bude slúžiť ako polyfunkčný bytový dom s nosnou funkciou bývania
v jedno a dvojizbových bytoch. K jednotlivým bytom budú vybudované priamo v objekte
parkovanie v hromadnej garáži na dvoch úrovniach prístupných polrampami, garážové
státia a doplnkové parkovanie na povrchu.
1.2 Prieskumy
V riešenom území boli realizované nasledovné prieskumy :
1.

Vstupná urbanisticko-architektonická analýza

1.3 Použité projekčné, mapové a geodetické podklady, normy a vyhlášky
1.
2.
3.
4.
5.

odsúhlasená architektonická štúdia /PROTES, 2015/
požiadavky investora
obhliadka územia a fotodokumentácia
polohopisné a výškopisné zameranie územia /GEODIX, 2015/
normotvorná legislatíva

1.4 Základné kapacitné údaje
Celková plocha pozemku
Zastavaná plocha objektom
Obostavaný priestor
Spevnené plochy (komunikácia, parking, chodníky)
Zeleň na teréne
Zeleň na streche
Úžitková (podlahová) plocha všetkých podlaží
vrátane loggií a balkónov
z toho:
1.pp
1.np
2.np
3.np
4.np

.....1909 m2
.....995m2
.....13980 m3
.....440,0 m2
.....386,9 m2
.....143,4 m2

.....3748,47 m2
.....446,95 m2
.....858,80 m2
.....867,94 m2
.....867,94 m2
.....706,84 m2
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Celková podlahová plocha bytov
vrátane loggií a balkónov
Priemerná podlahová plocha bytu
vrátane loggií a balkónov

.....1991,70 m2
.....49,79 m2

Počet bytov celkom
z toho:
2 izbových
3 izbových

.....40

Nebytový obchodný priestor
Počet parkovacích miest celkovo

.....1
.....46

.....28
.....12

Bilancia bytov (plochy vrátane balkónov, loggií):
Blok A:
2.np
byt A1 (3-izbový)
byt A2 (2-izbový)
byt A3 (2-izbový)
byt A4 (2-izbový)
byt A5 (2-izbový)
byt A6 (2-izbový)
byt A7 (2-izbový)
byt A8 (3-izbový)
byt A9 (3-izbový)
byt A10 (3-izbový)
3.np
byt A11 (3-izbový)
byt A12 (2-izbový)
byt A13 (2-izbový)
byt A14 (2-izbový)
byt A15 (2-izbový)
byt A16 (2-izbový)
byt A17 (2-izbový)
byt A18 (3-izbový)
byt A19 (3-izbový)
byt A20 (3-izbový)
4.np
byt A21 (3-izbový)
byt A22 (2-izbový)
byt A23 (2-izbový)
byt A24 (2-izbový)
byt A25 (2-izbový)
byt A26 (3-izbový)
byt A27 (3-izbový)
byt A28 (3-izbový)
Blok B:
2.np
byt B1 (2-izbový)
byt B2 (2-izbový)

54,87 m2
43,81 m2
47,83 m2
44,87 m2
41,39 m2
41,39 m2
41,39 m2
54,56 m2
59,46 m2
63,93 m2
54,87 m2
43,81 m2
47,83 m2
44,87 m2
41,39 m2
41,39 m2
41,39 m2
54,56 m2
59,46 m2
63,93 m2
54,87 m2
43,62 m2
41,57 m2
41,39 m2
41,39 m2
54,56 m2
59,46 m2
64,00 m2

50,24 m2
50,24 m2
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3.np
byt B1 (2-izbový)
byt B2 (2-izbový)
4.np
byt B1 (2-izbový)
byt B2 (2-izbový)
Blok C:
1.np
byt C1 (imobilný)
2.np
byt C2 (2-izbový)
byt C3 (2-izbový)
3.np
byt C4 (2-izbový)
byt C5 (2-izbový)
4.np
byt C6 (2-izbový)

50,24 m2
50,24 m2
50,24 m2
50,24 m2

44,42 m2
50,24 m2
54,08 m2
50,24 m2
54,08 m2
49,34 m2

Dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre územné konanie tzn. že ju nie je
možné použiť pre realizáciu stavby.

2.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ
RIEŠENIE STAVBY

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno – technického
riešenia so zreteľom na účel stavby
Polyfukčný bytový dom je navrhnutý na exponovanej parcele v mestskej zástavbe
širšieho centra mesta v polohe križovania ulíc Milcova a Dlabačova. Táto časť mesta
Žilina je tvorená blokovou zástavbou väčšinou obytných a polyfunkčných objektov, ktoré
vytvárajú uličné fronty s vnútroblokmi. Jedná sa o typickú mestotvornú zástavbu
mestského urbanizmu 20. storočia.
Navrhovaný objekt sa podriaďuje tejto koncepcií a doplňuje uličnú frontu na ulici
Milcovej v dotyku so susedným objektom a na ulici Dlabačovej dopĺňa uličnú zástavbu
až na hranicu parciel investora.
Samotný objekt je rozdelený na 3 /tri/ samostatné podobjekty v dokumentácií označené
ako blok A, B a C. Každý blok tvorí dispozične samostatnú sekciu a má aj samostatné
vertikálne komunikačné jadro a vlastný vstup.
Osadenie objektu tvorí spojením týchto blokov tvar písmena L, pričom vytvára
vnútroblok so zeleňou prístupný z Dlabačovej ulice spoločným vjazdom aj výjazdom.
Hlavný vstup do bloku A je orientovaný na Dlabačovu ulicu a hlavný vstup do blokov B
a C je situovaný na ul. Jána Milca.
Dopravná obsluha objektu je navrhnutá po miestnych komunikáciach Dlabačova
a Milcova, pričom z ul. Dlabačovej je navrhnutý aj hlavný združený vjazd a výjazd do
vnútrobloku.
Statická doprava je riešená ako parkovanie v hromadnej garáži v podstavbe objektu na
úrovni -2,750 a na úrovni +0,000 /+1,375 od terénu/. Doplnkové parkovanie je v 5
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garážových státiach, pričom 4 sú prístupné z vnútrobloku a 1 garážové státie pre
imobilného je koncipované z ulice Jána Milca v bloku C kde sa aj nachádza prízemný
bezbariérový byt pre užívateľa so zníženou schopnosťou pohybu. Ďaľšie parkovacie
miesta sú navrhované na teréne v počte 9 miest z toho jedno pre imobilného. Celkový
počet parkovacích miest je 46 výhradne na parcelách investora.
Architektúra objektu vychádza zo zakomponovania objektu do okolitej zástavby
a predstavuje jednoduchú hmotovú štruktúru s jemnou tektonikou hmôt s vylúčením
agresívnych akcentujúcich prvkov. Významným prvkom ovplyvňujúcim architektúru je
vertikálna segregácia hmôt vytvorená pridaním, resp. odobratím IV.N.P. v časti hmoty.
2.2 Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov
SO.01 Polyfunkčný bytový dom
Funkčno-dispozičné riešenie
Dispozične je objekt rozdelený na tri podobjekty resp. bloky :
Blok A
Tvorí dominantnú časť objektu. Je orientovaný pozdĺžne s ul. Dlabačovou a je tvorený 4
až 5 podlažiami, pričom dve najspodnejšie podlažia tvoria parkovanie v podstavbe
a ostatné dve resp. tri podlažia sú obytné. V najexponovanejšej nárožnej časti je
situovaný komerčný nebytový priestor.
Dispozične sú podlažia určené na bývanie tvorené trojtraktovou dispozíciou so
stredovou chodbou a skupinami bytov v obvodových traktoch. Blok má vstup pre
obyvateľov z Dlabačovej ulice a jedno vertikálne komunikačné jadro so schodiskom bez
výťahu. V tomto bloku je umiestnených 28 bytov /16 dvojizbových a 12 trojizbových/.
Pivničné kobky /domové sklady/ sú navrhnuté na každom podlaží bloku pre príslušný
počet bytov. Na IV.N.P. je na časti strechy III.N.P. navrhnutá zelená vegetačná strecha.
Blok B
Tvorí samostatnú sekciu prístupnú hlavným vstupom z ul. Jána Milca (spoločný aj pre
blok C) s jedným vertikálnym komunikačným jadrom bez výťahu. Na prízemí objektu sa
nachádzajú vstupné priestory, odovzdávacia stanica tepla spoločná pre bloky A, B a C,
technické priestory a skladové kobky. Na II.N.P. až IV.N.P. sa nachádza 6 dvojizbových
bytov.
Blok C
Podobne ako blok B tvorí samostatnú sekciu prístupnú hlavným vstupom z ul. Jána
Milca (spoločný aj pre blok B) s jedným vertikálnym komunikačným jadrom
so schodiskom bez výťahu. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory, garážové
státie pre imobilného, bezbariérový byt. Na ostatných podlažiach sa nachádza 5
jednoizbových bytov. Spolu v bloku C je umiestnených 6 dvojizbových bytov. Keďže je
na IV.N.P. využitá dispozícia len pre jeden byt, časť strechy nad III.N.P. je využitá ako
zelená vegetačná strecha.
Insolácia a osvetlenie
Všetky obytné miestnosti navrhovaného bytového domu sú priamo osvetlené
a odvetrané. Vnútorné priestory WC a kúpeľní sú odvetrané núteným vetraním
a osvetlené umelým osvetlením. Schodiská a chodby sú priamo osvetlené a odvetrané
prirodzeným vetraním.
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Na základe STN 73 4301 je navrhnutá taká insolačná expozícia obytných miestností
/byty s jednou, dvoma a troma obytnými miestnosťami/, ktorá spĺňa požiadavky vyššie
uvedenej normy.
V rámci posudzovania vplyvu navrhovanej výstavby Polyfunkčného bytového domu boli
posudzované nasledovné
Situácie :
a. vplyv navrhovanej novostavby polyfunkčného bytového domu
susedného bytového domu na ul. J. Milca na parcele 1936/2
obytnej miestnosti
b. vplyv navrhovanej novostavby polyfunkčného bytového domu
susedného bytového domu na ul. J. Milca na parcele 1935/1
obytnej miestnosti
c. posúdenie preslnenia kritického okna obytnej miestnosti
polyfunkčnom bytovom dome

na zatienenie
– kritické okno
na zatienenie
– kritické okno
v navrhovanom

Posúdenie bolo vykonané metódou diagramu zatienenia s dodržaním ustanovení čl.
4.2.1. príslušnej STN 73 4301 Budovy na bývanie k termínu 1.marec, ako
najkritickejšiemu dátumu z hľadiska preslnenia.
Čl.4.2.1.1 Byty musia byť preslnené. Byt je preslnený vtedy, ak súčet podlahových
plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine súčtu
podlahových plôch všetkých obytných miestností. Do súčtu plôch z jednej strany
preslnených miestností, ani do súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa na tento
cieľ nezapočítavajú časti plôch obytných miestností ležiace za hranicou hĺbky
miestnosti, ktorá sa rovná 2,3-násobku jej svetlej výšky.
Čl.4.2.1.2 Obytná miestnosť je preslnená, ak :
a) pôdorysný uhol slnečných lúčov s rovinou vnútorného zasklenia zvislého
osvetľovacieho otvoru je najmenej 25 o resp. uhol vymedzený slnečnými lúčmi
a kolmicou na rovinu iného ako zvislého zasklenia je menší ako 70o .
b) priame slnečné žiarenie vniká do miestnosti osvetľovacím otvorom alebo otvormi,
ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je najmenej
desatina podlahovej plochy miestnosti.
c) priame slnečné žiarenie dopadá na bod v rovine vnútorného zasklenia vo výške
najmenej 300 mm nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale
najmenej 1200 mm nad úrovňou podlahy miestnosti.
d) čas preslnenia (pri zanedbaní oblačnosti) je od 1.marca do 13.októbra najmenej
1,5 hodiny denne pri výške slnka ned horizontom väčšej ako 5 o.
V historických častiach sídelných útvarov v osobitne odôvodnených prípadoch
(stavebné úpravy, výstavba v prelukách) musí byť čas preslnenia v bytoch aspoň 1
hodina.
Čl.4.2.1.3 Na posúdenie času preslnenia budov na bývanie sa používa buď jednotná
zemepisná severná šírka 49o pre celé územie Slovenskej republiky, alebo miestna
zemepisná šírka.

7 / 35

Vyhodnotenie presl nenia a zatiene ni a
a. Vplyv navrhovanej novostavby polyfunkčného bytového domu na
zatienenie susedného bytového domu na ul. J. Milca na parcele 1936/2
Podľa výkresu č. 1- celková situácia posúdenia preslnenia – posudzované okno
miestnosti na prízemí južnej fasády bytového domu je s týmito hodnotami : 2 hodiny
25 minút. Aktívna doba preslnenia je pre okno na 1. N.P. na južnej fasády od 10:10
hod. do 12:35 hod.
Výškové pomery, údaje o posudzovanom bode sú prevzaté z výkresovej dokumentácie
stavby.
Podľa výkresu č.1 situácia posúdenie preslnenia vyplýva, že preslnenie okna miestnosti
na južnej fasáde dosahuje požadovanú minimálnu dobu preslnenia 1,5 hodiny.

obrázok číslo 1 – Diagram zatienenia pre 1.marec okna č. 1 na prízemí južnej fasády –situácia
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b. Vplyv navrhovanej novostavby polyfunkčného bytového domu na
zatienenie susedného bytového domu na ul. J. Milca na parcele 1935/1
Podľa výkresu č. 2- celková situácia posúdenia preslnenia – posudzované okno
miestnosti na prízemí južnej fasády bytového domu je s týmito hodnotami : 3 hodiny
25 minút. Aktívna doba preslnenia je pre okno na 1. N.P. na južnej fasády od 10:10
hod. do 11:45 hod. a od 15:00 hod. do 16:50 hod
Výškové pomery, údaje o posudzovanom bode sú prevzaté z výkresovej dokumentácie
stavby.
Podľa výkresu č.1 situácia posúdenie preslnenia vyplýva, že preslnenie okna miestnosti
na južnej fasáde dosahuje požadovanú minimálnu dobu preslnenia 1,5 hodiny.

obrázok číslo 2 – Diagram zatienenia pre 1.marec okna č. 1 na prízemí južnej fasády –situácia

c. Posúdenie preslnenia kritického okna obytnej miestnosti v navrhovanom
polyfunkčnom bytovom dome
Podľa výkresu č. 3- celková situácia posúdenia preslnenia – posudzované okno
miestnosti na II.NP západnej fasády navrhovaného polyfunkčného bytového domu je
s týmito hodnotami : 1 hodiny 5 minút. Aktívna doba preslnenia je pre okno na II. N.P.
na západnej fasády od 15:45 hod. do 16:50 hod.
Výškové pomery, údaje o posudzovanom bode sú prevzaté z výkresovej dokumentácie
stavby.
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Podľa STN 73 4301 v historických častiach sídelných útvarov v osobitne odôvodnených
prípadoch (stavebné úpravy, výstavba v prielukách) musí byť čas preslnenia v bytoch
aspoň 1 hodina.
Podľa výkresu č.1 situácia posúdenie preslnenia vyplýva, že preslnenie okna miestnosti
na južnej fasáde dosahuje požadovanú minimálnu dobu preslnenia 1 hodiny.

obrázok číslo 3 – Diagram zatienenia pre 1.marec okna č. 1 na II.NP západnej fasády –situácia

Konštrukčné riešenie
Nosný konštrukčný systém objektu tvorí v bloku A železobetónový skelet so stužujúcimi
ŽB stenami a v blokoch B a C stenový nosný systém (alt. ŽB skelet). Základy
predpokladáme hlbinné, na pilótach resp. mikropilótach stužených základovou doskou
a pätkami resp. pásmi.
Výplňové murivá obvodových stien resp. obvodové a nosné murivá sú predpokladané
hr. 300mm pri vnútorných nosných stenách 300mm. Ako materiál muriva
predpokladáme tehlobloky /napr. Porotherm/ alternatívne plynosilikát /Ytong/
s pevnosnými charakteristikami pre viacpodlažné objekty zateplený KZT hr.180mm so
zvýšenou difúznou schopnosťou /napr. Baumit Open Therm/. V následnom stupni PD
bude spracované Teplotechnické posúdenie budovy, ktoré preukáže vhodnosť
konštrukcie obvodových stien a strešného plášťa z hľadiska požiadaviek STN 730540-2
Tepelná ochrana budov platnej od 01.01 2016. Nenosné priečky hr.300 /medzi bytmi/,
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hr.150 a 100mm predpokladáme z identickej materiálovej základne ako obvodové
murivá, ale so splnením zvukovoizolačných noriem. Investor a projektant požadujú
v následných stupňoch PD nepoužívať na deliace nenosné konštrukcie SDK priečky.
Pre zvýšenie energetickej úspornosti objektu predpokladáme zateplenie obvodových
stien kontaktným zatepľovacím systémom pričom podmienky použitia typu KZT bude
presne určené na základe požiadaviek profesie Požiarna ochrana v následných
stupňoch PD.
Vodorovné nosné konštrukcie budú tvorené ŽB monolitickými stropnými doskami.
Strešný plášť tvorí zastrešenie plochej strechy s vnútornými vpusťami a zvodmi. Plášť je
tvorený sendvičovou
konštrukciou vrstiev parazábrany,
tepelnej izolácie
a hydroizolačnej fólie s mechanickým kotvením do stropnej konštrukcie. Spádovanie
strechy je spádovou vrstvou z ľahčeného betónu. Strecha je atiková s ochranným
zábradlím v miestach zelenej strechy.
Statické riešenie
Prvý dilatačný celok nosný systém je navrhnutý ako pozdĺžno – priečny, dvojitý rámový
systém s výplňovými stenami. Všetky nosné konštrukcie (rámy) sú železobetónové.
V 1.PP a 1.NP, ktoré slúži prevažne na parkovanie osobných áut, je z prevádzkových
požiadaviek na voľný priestor navrhnutý rámový systém. Rámový systém je doplnený
stužujúcimi stenami, ktoré prebiehajú aj cez ďalšie podlažia. Na 2.NP - 4.NP je rámový
(stĺpový) konštrukčný systém len priečny doplnený stužujúcimi
stenami. Steny
prebiehajú až do posledného podlažia.
Obvodový murovaný plášť je započítaný do priestorovej tuhosti objektu. U muriva nie je
požiadavka na jeho súčasnú realizáciu so železobetónovým skeletom. Rovnako všetky
vnútorné deliace steny hr. 300 mm.
Druhý dilatačný celok nosný systém je navrhnutý ako pozdĺžno – priečny stenový.
Navrhnuté keramické steny plnia nosnú a stužujúcu funkciu . 1.NP – 4.NP pôsobia ako
stenové nosníky na prenos zvislého zaťaženia hr. 300 mm.
Pokiaľ ide o základové konštrukcie je predpoklad, že objekt bude založený na hlbinnom
základe – vŕtaných pilótach. Podrobnejšie viď Záverečná správa IGHP prieskumu, ktorý
je spracovávaný v čase ukončenia prác na tejto dokumentácií a jeho závery ešte neboli
projektantovi predložené.
Zaťaženie konštrukcie bolo uvažované v zmysle :
STN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhovania
STN EN 1991 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií
STN EN 1992 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií
STN EN 1993 Eurokód 3: Navrhovanie oceľovýc h konštrukcií
STN EN 1997 Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií
STN EN 1998 Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť
Stále zaťaženia :
Prostý betón
Vystužený betón
Vyľahčený betón
Murivo (tehla)
Oceľ
Cementový poter(v prípade potreby)

24,0 kN/m³
25,0 kN/m³
16,0 kN/m³
10,0 kN/m³
78,5 kN/m³
22,0 kN/m³

Náhodilé zaťaženia :
- Úžitkové zaťaženie ( plošne ) :
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-

o pre byty : 2,00kPa
o pre balkóny : 4,0 kPa
o pre schody + priľahlé schodiskové priestory : 3,0 kPa
o garáže : 2,50 kPa
Zaťaženie snehom , snehová oblasť II, základná tiaž snehu : s 0 = 1,12 kPa
Zaťaženie vetrom, vetrová oblasť II, základný tlak vetra w0 = 24 ms-1

Mimoriadne zaťaženia :
- Seizmické zaťaženie s nasledovnými vstupnými charakteristikami podľa EC 8
o Návrhové seizmické zrýchlenie pre kategóriu podložia B : a g = 1,1 m.s-2
o Súčiniteľ správania, zohľadňujúci vplyv duktility :
 q = 2,0 ... pre vodorovné seizmické zaťaženie
 q = 1,0 ... pre zvislé seizmické zaťaženie
o Súčiniteľ správania redukuje normové návrhové spektrum seizmickej
odozvy
Poznámka : Rozhodujúcim vodorovným zaťažením je siezmicita.
Betonáž musí byť kontinuálna. Betón ukladať do čistého, tesného a navlhčeného
debnenia v súvislých pracovných vrstvách. Betón hutniť vibrátormi. Pri vibrovaní sa
musí betón vibrovať nepretržite počas ukladania každej vrstvy betónu až prestanú
z betónu unikať vzduchové bubliny.
Ošetrovanie betónu je proces zameraný na udržanie dostatočného obsahu vlhkosti
a priaznivej teploty v betóne počas hydratácie cementu, aby sa mohli vyvíjať
požadované vlastnosti betónu. Strata vlhkosti v štádiu tuhnutia a tvrdnutia betónu má za
následok zmrašťovanie a vznik trhliniek v cementovej kaši.
Na ošetrovanie betónu môžu byť použité nasledovné spôsoby :
- ponechanie betónu v debnení
- prikrytie plastickou fóliou
- prikrytie vlhkými tkaninami
- kropenie vodou ( len pri teplotách nad + 5C )
- použitie špeciálnych nástrekových hmôt na vytvorenie ochranného povlaku
Dobu ošetrovania určiť podľa tab. 12 STN P ENV 206 pre pomalý až stredný vývoj
pevnosti betónu podľa skutočných podmienok počas ošetrovania. Betón ošetrovať do
doby keď pevnosť povrchovej vrstvy betónu dosiahne min. 50 % stanovenej pevnosti
v tlaku.
Betonáž konštrukcií je možné realizovať bez špeciálnych opatrení len pokiaľ teplota
vonkajšieho prostredia neklesne pod + 5C. Pri betonáži pod + 5C ( max. do -5C ) je
nutné použiť špeciálne opatrenia, napr. ohrev čerstvej betónovej zmesi v kombinácii so
zateplením povrchu betónovanej konštrukcie a použitím protizmrazovacích prísad.
Betón chrániť proti mrazu do dosiahnutia pevnosti v tlaku 5 MPa.
Plné oddebnenie vodorovných konštrukcií je možné až po dosiahnutí normovej pevnosti
betónu t.j. po 28 dňoch od betonáže konštrukcie.
Kontrola zhody vlastností typového betónu, odoberanie vzoriek čerstvého betónu
a pevnostné skúšky zatvrdnutého betónu sa riadia podľa STN EN 206-1 : Betón, časť
1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda.
Popis predpokladaných stavebných konštrukcií objektu SO.01
Zemné práce
Popis geológie:
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v čase spracovania tejto PD nebol ešte ukončený IGHP prieskum, takže uvažované
zakladacie podmienky sú odhadované
v následných stupňoch PD je nutné zabezpečiť podrobný IG a HG prieskum, ktorý
určí podmienky zakladania, úroveň podzemnej vody a agresivitu
dokumentácia v stupni ÚR predpokladá mierne sťažené zakladacie podmienky
a vychádza z hydrogeologickej situácie pri zakladaní objektov v okolí

Zemné práce:
- výkopy predpokladáme v zemine 2. až 4.triedy ťažiteľnosti
- je nutné uvažovať s navážkovými vrstvami a možnou existenciou pôvodných
základov objektov
- realizovať sa budú výkopy pre základové pätky a pásy
- v niektorých miestach bude potrebné terén upraviť násypom, ktorý musí byť
zhutnený na hodnotu Id =0,85
- na násypy bude použitá zemina z výkopov tohto objektu
- pri práci vo výkopoch musí byť dodržiavaná bezpečnosť podľa platných predpisov a
noriem
- výkopy nad 1,5m je nutné pažiť
Základové konštrukcie
- predpokladá sa, že objekt bude založený na hlbinných základoch – vŕtaných
pilótach, výšku a priemer pilót stanoví profesia statika v následných stupňoch PD
- hlavy pilót budú ukončené železobetónovými pätkami alt. hlavicami, ktoré sú
stužené železobetónovou základovou doskou hr.200mm
- minimálna hĺbka založenia bude špecifikovaná v následných stupňoch PD, ale
predpokladáme hĺbku založenia -1,350 pod úroveň okolitého upraveného terénu
(nezámrzná hlbka) pri blokoch B a C. Blok A bude založený s ohľadom na
polozapustený suterén bloku
- pred zabetónovaním základov vložiť do výkopu základový zemnič (podľa profesie
EL)
- v mieste napojenia na susedné objekty musia byť základové pätky/pásy realizované
s ohľadom na existujúce zakladanie susedného objektu /ul. Jána Milca/
Zvislé nosné konštrukcie
Dilatačný celok 1
Zvislé konštrukcie sú navrhnuté ako systém železobetónových monolitických stĺpov,
s pedpokladaným prierezom 300 x 300 mm, ktoré spolu s prievlakmi vytvárajú rámový
nosný systém objektu.
Prierez stĺpov je ovplyvnený najmä ich dostatočnou statickou bezpečnosťou
a požiarnou odolnosťou.
Dilatačný celok 2
Hlavné zvislé nosné konštrukcie sú murované steny z keramických tvaroviek hr. 300
mm a podľa ich funkcie v konštrukcii stavby možno rozdeliť na steny :
- stužujúce zabezpečujúce priestorovú tuhosť pri pôsobení vodorovného zaťaženia
a prenášajúce aj zvislé zaťaženie.
- steny pôsobiace ako stenové nosníky prenášajúce hlavne zvislé zaťaženie na
základové konštrukcie.
- POZOR!!! Medzi jednotlivými bytmi musia deliace konštrukcie spĺňať normovú
nepriezvučnosť v zmysle STN 730532 Hodnotenie zvukovoizolačných
vlastností budov a stavebných konštrukcií (požadovaná hodnota Rw = 52dB)
Materiál muriva – referenčná kvalita keramické tvarovky Porotherm 30 Profi,
medzibytové steny Porotherm 30 AKU Z.
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Zvislé nenosné konštrukcie
Medzi zvislé nenosné konštrukcie patrí:
- výplňové obvodové murivo železobetónového skeletu hr. 300 mm v dilatačnom
celku č.1 – ref. kvalita keramické tvarovky Porotherm 30 Profi
- medzibytové steny hr. 300 mm v dilatačnom celku č.1, ktoré musia spĺňať normovú
nepriezvučnosť v zmysle STN 730532 Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností
budov a stavebných konštrukcií (požadovaná hodnota Rw = 52dB) – ref. kvalita
Porotherm 30 AKU Z
- priečky murované z keramických tvaroviek Porotherm
Alternatívou materiálového riešenia zvislých
plynosilikátových tvaroviek – napr. Ytong

konštrukcií

je

možné

použitie

Pri použití keramických alt. plynosilikátových tvaroviek je nutné uvažovať s murovaním
na systémové malty resp. tmely, pevnosti muriva a teda aj murovacieho materiálu budú
určené v ďalšom stupni PD podľa profesie statika.
Hlavu dodatočne murovaných výplňových stien zabezpečiť proti vodorovnému posunu,
napr. vyplnením škáry medzi murivom a betónovými prievlakmi PUR – penou.
U vnútorných stien doporučujeme rovnaký postup, aby sa zabezpečila voľná
deformácia stropných dosiek a zároveň sa zabezpečila hlava priečok a stien proti
vodorovnému posunu.
Vodorovné nosné konštrukcie
Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické doskové železobetónové. Stropné
dosky nad 1. PP a 1.NP v bloku A sú predpokladanej hrúbky 200 mm a sú navrhnuté
ako spojité podopreté v podĺžnom i priečnom smere prievlakmi a stenami.
Stropné dosky nad 2. NP až 4. NP v bloku A a vo všetkých podlažiach blokov B a C sú
predpokladanej hrúbky 200 mm a sú navrhnuté ako monolitické, spojité dvojsmerne
vystužené dosky.
Vybrané časti dosky s najväčšími rozponmi budú posúdené aj na 2. medzný stav –
priehyb.
POZNÁMKA :
Prievlaky v rámovom systéme podopierajúce stropné dosky sú jednotnej výšky na
všetkých podlažiach Hp = 550 mm, okrem prievlakov v obvodových stenách, ktoré budú
výšky Hp = 450 mm
Krytie výstuže dosiek je 25 mm.
Krytie výstuže prievlakov je 30 mm.
Úpravy povrchov a výplne otvorov
Vnútorné povrchové úpravy
- murované priečky budú opatrené hladkou štukovou omietkou, pri použití
plynosilikátových murív je nutné počítať s celoplošným použitím výstužnej mriežky
- keramický obklad v hygienických zariadeniach a pri kuchynskej linke previesť na
jadrovú omietku lepením vysokoflexibilným lepidlom a flexibilnou škárovacou
hmotou, presný rozsah bude určený v ďalšom stupni PD
- vnútorné dvere v bytoch do oceľových zárubní s povrchovou úpravou zárubní
náterom a dverných krídel z laminátu (kúpeľne a WC plné, ostatné s čiastočným 2/3
presklením matovaným sklom)
- vnútorné vstupné dvere do bytov drevené v oceľovej zárubni, plné s priezorom,
protipožiarna odolnosť podľa požiadaviek PD požiarnej ochrany v následných
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stupňoch PD, farebný odtieň bude určený v následných stupňoch po dohode
s autorom projektu a investorom
Vonkajšie povrchové úpravy
- povrchová úprava fasády - tenkovrstvá silikátová omietka, ktorá bude na kontaktnom
zatepľovacom systéme, predpokladaná farebnosť viď. výkres pohľadov, určenie
farieb bude realizované po konzultácií s autorom projektu
- sokel a časti fasády podľa výkresu pohľadov budú obložené obkladom gress hr.min.
8mm, ktorý bude zavesený na hliníkovom rošte s bezškárovou úpravou, formát
a farebnosť bude určený v následných stupňoch PD v spolupráci s autorom projektu
- klampiarske konštrukcie – poplastovaný plech hr. 0,8mm
- presnejšie riešenie povrchových úprav ako aj použité farebné odtiene budú
upresnené v následných stupňoch PD v spolupráci s autorom projektu a investorom
- okenné konštrukcie plastové s polepom fóliou sivej farby (upresní autor projektu)
z vonkajšej strany, znútra biele, min. 6-komorové profily so zasklením izolačným
trojsklom s požadovaným súčiniteľom prestupu tepla U=1,0W/m2K (platný pre
konštrukciu ako celok, nie len zasklenie), okenné konštrukcie vrátane interiérového
plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetov z poplastovaného
plechu, opatrené vnútornými hliníkovými žalúziami. Všetky výplne otvorov budú
otváravo-sklopné
- vstupné dvere do objektu a presklenné deliace konštrukcie na spoločných
priestoroch hliníkové s prerušeným tepelným mostom, zasklenné izolačným
dvojsklom resp. bezpečnostným sklom, protipožiarna odolnosť podľa požiadaviek
PD požiarnej ochrany v následných stupňoch PD, farebný odtieň bude určený
v následných stupňoch a po dohode s autorom projektu
Izolácie proti vode
- izolácia spodnej stavby proti vode a zemnej vlhkosti je predpokladaná na
podkladnom betóne ako ťažké asfaltové pásy na penetrovanom povrchu + zvislé
zaizolovanie suterénnych stien a konštrukcií
- hydroizoláciu vytiahnuť min. 300 mm nad úroveň okolitého upraveného terénu
- v mokrých priestoroch pod keramickú dlažbu a obklad realizovať hydroizolačný
náter, rohy vystužiť sieťkou
- balkóny izolovať mrazuvzdornou náterovou hydroizoláciou
Strešná krytina
Fóliová strešná krytina (strechy nad 4.np)
- krytina je predbežne navrhnutá v skladbe od nosnej konštrukcie nahor :
- spádová vrstva z ľahčeného betónu
- parozábrana – hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu napr.DEKGLASS G200
S40 bodovo natavený k napenetrovanému podkladu
- expandovaný polystyrén EPS 200 v dvoch vrstvách s prestriedanými spojmi hr.
2x180mm, kotvený k podkladu
- separačná vrstva z geotextílie 300 g/m2 – napr. Filtek
- fóliová hydroizolácia – PVC fólia hr. min. 1,5mm - ref. kvalita Alkorplan 35176
mechanicky kotvená
- pri kladení krytiny dodržať technologický predpis výrobcu
- presný návrh kotvenia (počet a typ kotiev) v zmysle technologického predpisu
výrobcu, dodržať STN – EN 1991-1-4, 730035
Vegetačná strecha (terasy v mieste uskočenia podlaží nad 3.np)
- navrhovaná je vegetačná strecha s extenzívnou zeleňou zo suchomilných rastlín
v skladbe od nosnej konštrukcie nahor:
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-

spádová vrstva z ľahčeného betónu
parozábrana – hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu napr.DEKGLASS G200
S40 bodovo natavený k napenetrovanému podkladu
expandovaný polystyrén EPS 200 v dvoch vrstvách s prestriedanými spojmi hr.
2x180mm, kotvený k podkladu
fóliová hydroizolácia – PVC fólia so sklenenou výstužnou vložkou hr. min. 1,5mm
odolná voči prerastaniu koreňov - ref. kvalita Alkorplan 35177
ochranná vrstva z netkanej polypropylenovej textílie 300 g/m2 – napr. Filtek 300
drenážna a hydroakumulačná vrstva z noppovej fólie s výškou nopu 20mm
s otvormi vo vrchnej časti, hrúbka steny 1m – ref. kvalita Dekdren T20 Garden
filtračná vrstva z netkanej polypropylenovej textílie 200 g/m2 – napr. Filtek 200
substrát pre suchomilné rastliny hr. 80-100mm – ref. kvalita DEK RNSO
extenzívna zeleň

Tepelné izolácie
Tepelné izolácie sú navrhnuté v zmysle STN 730540-2 Tepelná ochrana budov, podľa
ktorej po 01.01 2016 budú platiť sprísnené požiadavky a normalizovanými sa stanú
hodnoty, ktoré sú v súčasnosti odporúčané a platia pre ultranízkoenergetické budovy požadovaný tepelný odpor pre steny obvodového plášťa je min. 4,4 m2K/W, pre strechy
9,9 m2K/W a pre strop nad nevykurovaným priestorom 6,5 m2K/W. Podrobný návrh
tepelných izolácií objektu bude riešený v ďalšom stupni PD
Obvodový plášť
- navrhnutý je kontaktný zatepľovací systém napr. Baumit Open Therm s hrúbkou
tepelnej izolácie 180mm, v riešení niektorých detailov budú hrúbky izolácie 100
a 150mm
- materiál tepelnej izolácie bude fasádny polystyrén, v miestach požadovaných
projektom PO bude izolácia z minerálnej vlny, v miestach použitia zaveseného
fasádneho obkladu bude použitá minerálna vlna, ktorá bude z exteriérovej strany
opatrená difúzne otvorenou ochrannou fóliou
- obvodové steny suterénu v bloku A až do výšky 600mm nad úroveň okolitého
upraveného
terénu
sú
opatrené
zatepľovacím systémom
s izoláciou
z extrudovaného polystyénu XPS hr.100mm
- sokel v častiach bez suterénu izolovaný Styrodurom hr.100mm, Styrodur min.
600mm pod aj nad úroveň +-0,000
Strop nad 1.np (parking) – blok A
- strop nad nevykurovaným priestorom - parkingom je zateplený doskami z minerálnej
vlny o celkovej hrúbke 200mm
Steny v schodiskovom priestore - blok A
- steny v schodiskovom priestore sú zateplené izoláciou z minerálnej vlny hr. 50mm
Steny bytu C1
- steny bytu C1, ktoré susedia so spoločnými domovými priestormi, sú zateplené
izoláciou z minerálnej vlny hr. 100mm
Strecha
- zateplenie strešného plášťa je expandovaným polystyrénom EPS 200 v dvoch
vrstvách s prestriedanými spojmi hr. 2x180mm
- presná skladba strešného plášťa je uvedená v predchádzajúcej kapitole
Akustické a protihlukové izolácie
- v podlahách je predbežne navrhnutý podlahový zvukoizolačný materiál z minerálnej
vlny hr. 30mm
- betónovú mazaninu a samonivelačné potery v podlahách oddeliť od steny, priečky
pásikom polystyrénu hr. 10 mm (plávajúca podlaha
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Klampiarske konštrukcie
- vyrobené z poplastovaného hr. 0,8 mm
- ide o oplechovania podokenníkov, atík, rizalitov a iných detailov fasády
- všetky klampiarske konštrukcie realizovať v zmysle STN 733610
- všetky klampiarske konštrukcie oddeliť od omietky a rámov okien trvale pružným
mrazuvzdorným tmelom tmelom
Zámočnícke konštrukcie
- prístup na strechu zabezpečený zo zelených striech rebríkovými výlezmi v zmysle
STN 743282 Oceľové rebríky
- zábradlia, čistiace zóny na obuv, rebríky a pod.
- presný tvar a rozmery zámočníckych konštrukcií bude uvedený vo výpise
zámočníckych konštrukcií v následných stupňoch PD
Podlahy
Keramické dlažby
- riešené v komunikačných a spoločných priestoroch objektu, v odovzdávacej stanici,
v priestoroch hygienických zariadení a pod., referenčná kvalita dlažieb napr.
Marrazzi, min. cena dlažieb za 1m2=od 15 € s DPH
- keramická dlažba sa osadí do flexibilného lepidla na samonivelizačnú stierku
s penetračným náterom
- v mokrých priestoroch /kúpelne a WC/ použiť pod dlažbu hydroizolačný náter 
- škárovanie špeciálnou flexibilnou škárovacou hmotou
- styk zariaďovacích predmetov s dlažbou vytmeliť silikónom
- v spoločných a komunikačných priestoroch použiť protišmykovú dlažbu
- na balkónoch budú riešené mrazuvzdorné protišmykové keramické dlažby so
špeciálnymi dlaždicami s okapovým nosom – ref. kvalita Stroher
- presný typ dlažby určí architekt s investorom v ďalšom stupni PD
Drevené laminátové podlahy
- použité v obytných miestnostiach bytov
- pod nášľapnú vrstvu dať podložku – napr. Mirelon
- laminát hr. min. 8mm podľa EN13329 záťažovej triedy min.23 pre obytné budovy
alt.34 pre občianske budovy - presný typ laminátu určí architekt s investorom
v ďalšom stupni PD
Betónové podlahy - parking
- v priestore parkingu a prístupových rámp je navrhnutá priemyselná liata podlaha hr.
100mm s rezanými dilatačnými škárami
- povrch opatriť epoxidovým náterom na betón odolným voči soliam a ropným
produktom
Keramické obklady
- použité v hygienických zariadeniach, kuchyniach a pod.
- výšky obkladov a rozsah budú uvedené vo výkresoch pôdorysov jednotlivých
podlaží v ďalšom stupni PD, požadujeme min. výšku obkladov v kúpeľniach
v.2200mm a vo WC min.v.1600mm
- lepiť do flexibilných lepidiel
- v mokrých priestoroch pod obklad hydroizolačný náter
- pri obkladoch používať ukončujúce lišty, rohové, kútové z materiálu hliník
- styk zariaďovacích predmetov a obkladov vytmeliť silikónom
- presný typ obkladov určí architekt s investorom
- min. cena obkladu za 1m2=17€ s DPH
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Nátery
- oceľové konštrukcie – 2x základný náter + 2x vrchný syntetický email alternatívne
žiarovo pozinkovať
Maľby
- všetky povrchy (steny stropy a pod.), ktoré nie sú navrhnuté na inú povrchovú
úpravu budú opatrené penetráciou a 3x náterom (ref. Primalex Polar) bielej farby
Zariaďovacie predmety
- vane v bytoch akrylátové na rektifikačných nosných nohách obmurované stienkami
z Ytongu s inštalačnými dvierkami pre batériu a odpad, so stojánkovou vaňovou
batériou, rozmer podľa výkresovej časti
- umývadlá v kúpeniach keramické min. š.600mm so stojánkovou pákovou batériou
a so spodnou skrinkou na nožičkách
- WC kombi so zadným odpadom s vrchnou doskou, montované na podlahu cez
plastovú podložku
Kuchynské linky a kuchynské spotrebiče
- v kuchyniach bytov sú navrhnuté kuchynské linky obsahujúce spodné skrinky
hl.600mm štandardizovaných rozmerov s osadeným nerezovým 1,5 drezom
s batériou
- horné skrinky sú navrhnuté v celej dĺžke linky, pričom obsahujú zabudovaný digestor
s odťahom do VZT potrubia
- korpus liniek z LDTD min. hr.18mm s ABS hranami, pracovná doska min. hr.32mm
- linky na nožičkách s krycím soklom
- farebnosť bude určená autorom projektu
POPIS JEDNOTLIVÝCH PROFESNÝCH CELKOV OBJEKTU SO.01
Elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody a bleskozvod
Ochrana pred zásahom el. prúdom STN 33 2004-41/2007
Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
Príloha A:
A1-základná izolácia živých častí
A2-zábrany alebo kryty
Príloha B:
Prekážky a umiestnenie mimo dosah požiadavky na ochranu pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotykom): čl.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie-čl. 411.3.1
-samočinné odpojenie pri poruche-čl. 411.3.2
- Doplnková ochrana: Prúdovými chráničmi
Zásobovanie objektov el. energiou.

Podľa STN 34 1610 je stanovené na 3 stupeň.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia: - podľa Vyhlášky MPSVaR SR
č.508/2009Z.z. §3 odst. 1 a prílohy č. 1 časť III stanovené na kategóriu B.
Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51):
Budú určené v ďalšom stupni PD.
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Výpočtové zaťaženie:
Sekcia „A“ 28 b.j.
Pi = 327,6 kW
Pp = 118,0 kW
Sekcia „B“ 6 b.j.
Pi = 70,20 kW
Pp =
25,2 kW
Sekcia „C“ 6 b.j.
Pi = 70,20 kW
Pp =
25,2 kW
Sekcia „D“ Garáže,schody,
Výmeníková stanica
Pi = 35,00 kW
Pp =
16,5 kW
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------Σ
503,0 kW
184,9 kW
Celkový príkon: Pp = 184,9 kW.
Koeficient súčasnosti medzi jednotlivými odbermi β = 0,9
Ppc = 184,9 x 0.9 = 166,4 kW
Predpokladaná ročná spotreba:
Ar = 85 000 kWh /rok
Vyhotovenie elektroinštalácie
Vnútorné rozvody sú navrhované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami STN 33
2130. Elektrické prístroje a spotrebiče treba umiestniť a pripojiť podľa STN 33 2180,
v soc. zariadeniach podľa STN 33 2000-7-701. El. rozvody riešiť v súlade s PD
požiarnej ochrany.
Elektroinštalácia bude realizovaná káblami CYKY - CHKR uloženými pod omietkou.
Meranie spotreby elektrickej energie bude trojfázovými elektromermi v elektromerových
rozvádzačoch RE umiestnených pri vstupe do objektu. Umelé osvetlenie je navrhované
v zmysle STN EN 12464-1 a noriem súvisiacich, typovými žiarovkovými a žiarivkovými
svietidlami podľa účelu jednotlivých miestností.
V spoločných priestoroch garáži umiestiť 3F zásuvky pre budúce budúce dobíjania
elektromobilov a napájanie drobnej 3F elektromechanizácie.
Všetky rozvody budú vedené v drážkach pod omietkou.
Meranie elektrickej energie je navrhnuté samostatné pre každú bytovú jednotku,
nebytový priestor a pre spoločné priestory samostatne pre blok A, B a C.
Počet zásuviek v obytných miestnostiach je min. 3ks dvojzásuviek v každej obytnej
miestnosti, v kuchyni 3ks dvojzásuviek, v kúpeľni a v chodbe 1ks jednozásuvky.
Referenčná kvalita vypínačov a zásuviek napr. Legrand.
Slaboprúdové rozvody
V rámci tejto časti riešiť rozvody – pre internet, televízny rozvod, telefónny rozvod
a DDS, ktoré budú uložené pod omietkou.
Pred zahajením je potrebné uskutočniť výber providera a v zmysle jeho požiadaviek
riešiť rozvody. Všetky rozvody riešiť z technickej miestnosti káblami FTP triedy 6.
V technickej miestnosti bude umiestnený rack a pobočková telefónna ústredňa. Z
týchto zariadení budú napájane všetky zariadenia v bytoch podľa požiadavky
objednávateľa.
Káble FTP sú protipožiarne a rozvody v objektoch budú uložené v ochranných
trubkách v drážkach pod omietkou. Ukončené budú v zásuvkách RJ 45. V rámci
slaboprúdu bude riešený domáci dorozumievací systém /DDS/. Ukončenie DDS bude
v chodbe bytov v telefóne DDS. Ukončenie káblov internetu a káblovej televízie
v obývacích miestnostiach v zásuvkovom sete.
Bleskozvod
Objekty budú chránené pred priamym zásahom blesku a ostatnými účinkami
atmosférickej elektriny bleskozvodom, navrhnutým v zmysle STN 341398 ,STN
62 305,STN 332000-5-54.
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Vzduchotechnika
Vetranie hromadnej garáže
Vetranie garáži sa bude zabezpečovať prirodzeným vetraním pomocou vetracích
otvorov min. 0,15 m2 na jedno státie. Polovica tejto plochy bude umiestnená nad
podlahou, druhá polovica pod stropom, vetranie bude zabezpečené navrhovanými
stavebnými otvormi a vstupnými vjazdami do garáži.
Vetranie sociálnych zariadení
Vzduchotechnické zariadenie na podtlakové vetranie miestnosti je navrhnuté na
základe nasledovných údajov a požiadaviek:
Sociálne zariadenie
WC
Výtok TUV
Sprcha
Upravovačka:

Q = 50 m3.h-1 na jedno WC
Q = 25 m3.h-1 na jeden výtok
Q = 150 m3.h-1
Q = 50 m3.h-1

Na odvetranie kúpelni je navrhnutý malý radiálny ventilátor napr. typ EBB 170 NT,
Pe=48W/230V, IP X4, pri tl.strate 70 Pa. Na ovládanie ventilátora je navrhnutý vypínač
vypni zapni s časovým dobehom.
Na odvetranie WC, upratovačka je navrhnutý malý radiálny ventilátor napr. typ
EBB 100 NT, Pe=35W/230V, IP X4, pri tl.strate 70 Pa. Na ovládanie ventilátora je
navrhnutý vypínač vypni zapni s časovým dobehom.
Ventilátory sa umiestnia pod stropom daných miestnosti a odpadný vzduch sa
odvedie kruhovým Spiro potrubím vedením v šachte na strechu budovy, potrubie bude
ukončené protidažďovou striežkou a bude chránené ochrannou mriežkou proti vtáctvu.
Náhrada odsatého vzduchu bude zabezpečená bezprahovými dvermi, alebo dverovými
mriežkami. Odvod kondenzátu od vzduchotechnických stúpačiek odviesť do kanalizácie
(rieši projekt ZT).
Všetky potrubia minimálne 2 m od prestupu z exteriéru do interiéru budú izolované
izoláciou zo syntetického kaučuku s hrúbkou steny 13 mm – samolepiacimi pásmi napr.
Armaflex ACe13-99/EA.
Odvetranie kuchýň
Na odsatie vzduchu od sporáku je navrhnutý digestor 600x600 so spätnou klapkou
a ventilátorom. Digestor sa umiestni nad sporák, výšku digestora prispôsobiť výške
osadenia kuchynskej linky. Pripojenie digestora na odvodné potrubie upresniť podľa
dispozície kuchyne. Odpadný vzduch sa odvedie kruhovým Spiro potrubím v šachte
nad strechu budovy, kde bude potrubie ukončené protidažďovou strieškou, alebo
výfukovou hlavicou a budú chránené ochrannou mriežkou proti vtáctvu Náhrada
odsatého vzduchu bude zabezpečená okennými otvormi.
Všetky potrubia minimálne 1- 2 m od prestupu z exteriéru do interiéru budú
izolované izoláciou zo syntetického kaučuku s hrúbkou steny 13 mm – napr. Armaflex
ACe AC, spoj bude prelepený samolepiacou páskou zo syntetického kaučuku pre
flexibilné izolácie napr. typu Armaflex .
Vetranie objekt B m.č. 105, 108, objekt C m.č. 104, 105
Vzduchotechnické zariadenie na prirodzené vetranie miestnosti:
Na prirodzené vetranie miestnosti budú slúžiť dverové mriežky umiestnené
v spodnej časti dverí a stenové mriežky umiestnené pod stropom daných miestností.
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Vetranie miestností elektromerov
Vzduchotechnické zariadenie na podtlakové vetranie miestnosti je navrhnuté na
základe nasledovných údajov a požiadaviek:
10-násobná výmena za hodinu – d
Objem miestnosti:
Prívod vzduchu:

V= 6,2 m3
Q = V x d = 62 m3.h-1

Na odvetranie miestnosti je navrhnutý malý radiálny ventilátor napr. typ EBB 100
NS, Pe=35W/230V, IP X4, pri tl.strate 70 Pa. Bude ovládaný priestorovým termostatom
nastaveným na 30°C. Ventilátory sa umiestnia pod stropom daných miestnosti
a odpadný vzduch sa odvedie kruhovým Spiro potrubím vedením v šachte na strechu
budovy, potrubie bude ukončené protidažďovou striežkou a bude chránené ochrannou
mriežkou proti vtáctvu. Náhrada odsatého vzduchu bude zabezpečená bezprahovými
dvermi, alebo dverovými mriežkami. Odvod kondenzátu od vzduchotechnických
stúpačiek odviesť do kanalizácie (rieši projekt ZT).
Všetky potrubia minimálne 2 m od prestupu z exteriéru do interiéru budú izolované
izoláciou zo syntetického kaučuku s hrúbkou steny 13 mm – samolepiacimi pásmi napr.
Armaflex ACe13-99/EA.
Potrubie
Na dopravu vzduchu je navrhnuté kruhové Spiro potrubie pre odvod vzduchu z
miestností. Materiál potrubia je pozinkovaný plech. Všetky konštrukcie, konzoly, závesy
atď, ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného materiálu, budú po montáži natreté
základným náterom, dvojnásobným náterom emailom syntetickým vonkajším (napr.
Industrol) S 2013, STN 67 3913 na technologické konštrukcie
Potrubie prechádzajúce cez stavebné konštrukcie bude obložené plsťou,
obmurované, zaizolované a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny
potrubia, aby ich nedeformovala. . K zamedzeniu prenosu vibrácií do stavebnej
konštrukcie musia byť závesy pružné cez pryžovú podložku.
Inštalované výkony
Elektrické príkony ventilátorov sú uvedené pri popise jednotlivých vetracích okruhov.
El. motory sú pre prúdovú sústavu 230 V, 50 Hz.
Vykurovanie
Klimatické údaje a ukazovatele
podľa STN 730540 a STN EN12831
- miesto:
- najnižšia vonkajšia teplota:
- priemerná vonk. teplota:
- počet vykurovacích dní:
Tepelná bilancia

Žilina
-15°C
2,7°C
232 dní

Tepelné straty objektu boli počítané podľa STN EN12831. Miestnosti budú
vykurované na teploty vyznačené vo výkresoch až do vonkajšej výpočtovej teploty –
15°C, ktorá bola uvažovaná ako najnižšia oblastná výpočtová teplota, za predpokladu,
že stavebné konštrukcie po teplotechnickej stránke zodpovedajú požiadavkám STN
730540.
POZOR!!! Spotreba tepla pre bytové jednotky určená výpočtom nesmie presiahnuť
50kWh/(m2.a) podľa Zákona č.150 o Štátnom fonde rozvoja bývania.
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Vykurovanie:........................................................................
Príprava TPV:.....................................................................
Spolu:

197 875 W
104 400 W
302 275 W

Ročná potreba tepla vykurovanie:
Qr = 197 875 (18 – 2,7) 232 x 24 x 0,75 x 10-6/ [18 – (-15)] = 383,1 MWh.r-1
= 1 379,2 GJ.r-1
Príprava TPV :
Qr = 4,5 x 111 x 365 x 10-3 = 182,3 MWh.r-1
= 656,3 GJ.r-1
Zdroj tepla
Ako zdroj tepla na vykurovanie objektu je navrhnutá výmenníková stanica typ o výkone
302 275 W. Výmenníková stanica bude umiestnená v miestnosti č. 106 objektu B na
1.NP, napojená na parovod – tepláreň Žilina. Parovod vchádza do miestnosti
umiestnenia odovzdávacej stanice z podlahy.
Voda UK sa ohrieva v spájkovanom výmenníku, regulovaným priamym ventilom s hav.
funkciou na prívode primárnej strany. Výmenníkovou stanicou sa bude zabezpečovať
päť vykurovacích vetiev o teplotnom spáde 80/60°C, na tento systém treba nastaviť aj
výmenníkovú stanicu
Zabezpečenie vykurovacej sústavy zaisťuje tlaková expanzná nádoba s membránou.
Pre ochranu vykurovacieho systému a termoregulačných ventilov pred znečistením sú
do systému zainštalované ochranné filtre (hustota sita 400 mikrónov). Umiestnenie
filtra ja na vratnom potrubí z každej vykurovacej vetvy.
Do vykurovacej sústavy sú zabudované manometre s kontrolnými manometrickými
uzávermi – kohútmi.
Na prípravu teplej úžitkovej vody je navrhnutý zásobníkový ohrievač vody o obsahu 1
500 litrov v počte 2 ks.
Proti prekročeniu najvyššieho prípustného prevádzkového tlaku bude vykurovací
systém chránený poistným ventilom, s otváracím pretlakom 300 kPa v počte 1 ks,
osadenými na výstupe sekundárnej strany z výmenníkovej stanice. Vykurovanie objektu
sa bude zabezpečovať štyrmi ekvitermicky regulovanými vetvami pre objekt B a C po
jednej vetve, pre objekt A dve vetvy – jedna vetva pre 1,2 NP, druhá vetva pre 3,4 NP:
- o teplotnom spáde 80/60°C v závislosti na vonkajšej teplote pre vykurovacie
telesá, vetvy budú regulované trojcestnou zmiešavacou armatúrou a
ekvitermickým regulátorom.
- ohrev TPV sa bude zabezpečovať neregulovanou vetvou
Na obeh vykurovacieho média vo vykurovacích vetvách budú slúžiť
obehové
teplovodné čerpadlá, ktoré sú umiestnené na výstupe vykurovacej vody do jednotlivých
vetiev.
Vykurovacie telesá
Na základe výpočtu tepelných strát jednotlivých miestností sú v objekte navrhnuté
vykurovacie oceľové doskové telesá napr. KORAD P 90 (VSŽ Košice) typu VentilKompakt, ktoré sú dodávané so špeciálnou garnitúrou pre pripojenie vpravo dole a
ventilovou vložkou s prestaviteľnými hodnotami kv. V kúpeľniach sú navrhnute rúrkové
telesá typu napr. RD. Poloha vykurovacích telies je požadovaná na ochladzovaných
obvodových stenách.
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Rozvod potrubia
Rozvodné potrubie od výmenníkovej stanice k vykurovacím telesám v objekte je
vedené pod stropom (hlavné rozvody pre objekt A pod stropom II.NP mimo garáži), pri
stene, v podlahe k jednotlivým stupačkám a v stenách na jednotlivých poschodia a
upevnené je na typových závesoch v sklone 0,3%, prípadne upravené podľa
existujúceho stavu. Na potrubný rozvod vo výmenníkovej stanici k vykurovacím telesám
je navrhnuté potrubie oceľové systému napr. M STEEL-PRESS. Potrubie sa uloží na
závesy napr. HILTI v sklone min. 3‰. Potrubie vedené v podlahe bude z viacvrstvových
rúrok s hliníkovou vrstvou.
Na najvyšších miestach rozvodu sa inštalujú automatické odvzdušňovacie ventily.
Na odvodnenie celého vykurovacieho systému sú v dolnej časti systému zabudované
vypúšťacie kohúty.
Na jednotlivých vetvách sa zabudujú regulačné armatúry typu napr. Herz Strömax .
Na jednotlivých vstupoch do bytov, obchodného priestoru a společných priestorov budú
osadené merače tepla. Ďalej budú merače tepla osadené na jednotlivých vykurovacích
vetvách na výstupe z výmenníkovej stanice, meranie spotreby tepla na prípravu TPV
rieši profesia zdravotechnika.
Tepelné izolácie
Na potrubí sa zriadi plastová tepelná izolácia. Tepelná vodivosť izolácie pri +10C je
0,039 W/mK. Okruh poistného zariadenia neizolovať (poistné ventily).

Zdravotechnika
Studená voda
Vodovodná prípojka do objektu novostavby bytového domu sa privedie do
suterénu do miestosti vymenikovej stanice, kde sa na potrubí zabuduje hlavný
uzatvárací ventil s odvodnením. Následne sa voda rozvedie pod stropom 1.np k
jednotlivým stupačkám.
Na rozvod studenej vody v objekte sa použije viacvrstvové plastové potrubie.
Potrubie po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou. Pre pripojenie batérií
v bytoch sa použijú flexi hadice, pred ktorými sa osadia uzatváracie ventily.
V kúpeľniach bude zriadené napojenie práčky a studenú vodu a odpad.
Teplá voda
Teplá voda pre potrebu objektu sa bude pripravovať centrálne vo výmenníkovej
stanici. Pre pohotovosť teplej vody pri zariaďovacích predmetoch bude slúžiť cirkulačné
potrubie. Obeh vody v cirkulačnom potrubí sa bude zabezpečovať teplovodným
obehovým čerpadlom. Na rozvod teplej vody a cirkulácie v objekte sa použije
viacvrstvové plastové potrubie. Potrubie po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou
izoláciou.
Splašková kanalizácia
V objekte novostavby sa vybuduje splašková kanalizácia, ktorá bude odvádzať
splaškovú vodu od zariaďovacích predmetov v objekte kanalizačnou prípojkou do
verejnej kanalizácie. Splašková kanalizácia v objekte bude riešená ako jednoduchá
vetevná sieť a odvetraná bude predĺženými odpadmi až nad strechu, kde sa osadia
vetracie hlavice. Na zvislom odpadnom potrubí sa zainštalujú čistiace kusy, ktoré budú
slúžiť pre prípadné prečistenie celej splaškovej kanalizácie.
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Na splaškovú kanalizáciu sa použije potrubie kanalizačné hrdlové PVC
a novodurové pripojovacie.
Dažďová kanalizácia
Dažďové vody zo strechy sa budú odvádzať gravitačne vonkajšími strešnými
odpadmi cez lapače strešných splavenín do zvodového potrubia a odvedú sa
v nezamrznej hĺbke kanalizačnou prípojkou do jednotnej kanalizačnej prípojky.
SO.02 Spevnené plochy a komunikácie
Pre sprístupnenie pozemku je potrebné vybudovať odbočenie z ul. Dlabačova. Vjazd je
šírky 5,5 metra napojený na jestvujúcu komunikáciu. Novostavba bude napojená na
interný dopravný systém domu a jeho komunikácie a spevnené plochy. Jej realizáciou
nevzniknú žiadne nové súvisiace nároky na dopravu ani technické dovybavenie. Projekt
rieši sprístupnenie a objektu samotného pre automobilovú dopravu. Dopravné
napojenie pozemku investora je navrhnuté priamym odbočením z jestvujúceho miestnej
komunikácie cez znížený obrubník ako miesto ležiace mimo cesty.
Konštrukcia vozovky MO 4,75/30 - typ A
zámková betónová dlažba vz. HAKA (šedá)DL
80mm STN 73 6121
podkladné lôžko z drte fr. 4-8mm
DDK
30mm STN 73 6126
konštrukcia spevnená cementom
KSC
120mm STN 73 6126
vibrovaný štrk
VŠ
180mm STN 73 6126
nestmelená vrstva zo štrkodrviny
ŠD 31,5Gc
170mm STN 73 6126
spolu
min. 580mm
zhutnená pláň vozovky Edef2 =45MPa
Zemné práce: V rámci zemných prác sa z plochy určenej na záber pre komunikácie
zoberie ornica a uloží sa na medzidepóniu, aby sa po ukončení výstavby mohla časť
z nej použiť na spätné zahumusovanie, prevedú sa výkopy a násypy a upraví sa zemná
pláň tak, aby vyhovovala svojmu budúcemu využitiu. Najväčšie výkopy a násypy by
nemali presahovať hrúbku 0,5m. Prebytočný humus sa odvezie na miesto určené
investorom. Na plochách, ktoré budú neskôr slúžiť ako zeleň sa na záver, na upravené
podložie položí 150mm vrstva humusu a zahumusovaná plocha sa oseje trávnym
semenom.
Úprava režimu povrchových a spodných vôd: V riešenom území sa nachádza nedelená
kanalizácia, preto je navrhnutá nová prípojka kanalizácie a budú do nej zaústené cestné
vpuste zo spevnených plôch. Povrchová voda z vozoviek a spevnených plôch bude
usmernená jednostranným priečnym spádom na okraj vozovky a pozdĺžne spády sa
postarajú o to, aby voda stiekla do dažďových vpustov.
Návrh predpokladá parkoviská, ktoré sú umiestnené na povrchu okolo objektu
a v objekte bytového domu. Na povrchu bude 9 parkovacích miest, 32 parkovacích
miest v hromadnej garáži v dvoch úrovniach v budove – prístupné krytými polrampami
zo sklonom 17% a 5 v garážových státiach pre osobné automobily.
V okolí sa nachádzajú parkovacie miesta na u. Dlabačova a ul. J. Milca a verejne
prístupné parkoviská (pri autobusovej stanici).
VÝPOČET MNOŽSTVA PARKOVACÍCH MIEST:
Úvod: Súčasťou projektovej dokumentácie je aj výpočet statickej dopravy
riešeného územia. Pre návrh celkového počtu odstavných a parkovacích plôch je
použitá metodika podľa STN 73 6110 a jej Zmeny 2 (STN 73 6110/Z2, Február 2015).
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Skladba riešenej zóny
Odstavné miesta
1
Odstavné stojiská - byty do 60 m² (byt/dom)

počet
40

Parkovacie stojiská
2
Služby (obchody, OC) – čistá predajná plocha 97,45 m²

počet
4,14

Celkový počet stojísk na riešenom území "Nc":
Oo
Základný počet odstavných stojísk
Po
Základný počet parkovcích stojísk

40
4,14

kmp
kd
Nc,min

Regulačný koeficient mestskej polohy CMO
Súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce (IAD: ostatná
doprava) 35:65
Minimalný požadovaný počet stojísk: Nc,min = 1,1 · Oo + 1,1
· Po · kmp · kd

Celkový navrhovaný počet stojísk N =
Z toho pre telesne postihnutých =

0,3
0,8
45,10
45
1

Koeficient 1,1 zahŕňa aj 10% rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev verejne
prístupných
Na prepočet potreby parkovacích miest bola použitá norma STN 73 6110/Z2.
Celkový nárok na statickú dopravu v zmysle STN 73 6110/Z2. je celkom 45 miest.
Objekt má pokrytú potrebu parkovania na vlastnom pozemku na parkovisku v počte 46.
Z toho jedno miesto je pre pohybovo postihnutých.
Dopravné značenie počas výstavby: Organizácia dopravy počas výstavby bude
realizovaná dopravným značením prenosným podľa projektovej dokumentácie – bude
riešené v ďalšom stupni .
Definitívne dopravné značenie: Dopravné značky sa osadia podľa zásad Vyhl. č.
9/2009 Zb.z. a STN 018020 ako aj v súlade s príslušnými pravidlami. Vodorovné
dopravné značenie sa v tejto etapa prípravy nenavrhuje. Podrobnejšie bude riešiť
následná projektová dokumentácia.
Všeobecný rozsah spevnených plôch a komunikácií :
- chodníky na ul. Dlabačovej a Milcovej bude v celom profile asanovaný a nahradený
chodníkom z vibrovanej betónovej dlažby do lôžka
- sprievodný pás zelene na ul. Dlabačovej bude lemovaný parkovým obrubníkom od
strany chodníka, cestné obrubníky budú ponechané bez zmeny, okrem miesta
navrhovaného vjazdu a výjazdu do vnútrobloku a vjazdu do parkovacej garáže
v bloku C, kde budú nahradené sklopeným obrubníkom
- spevnené plochy pre vjazd a prístup do hromadnej garáže budú prevedené
vozovkovou konštrukciou s povrchom z vibrovanej betónovej dlažby hr.80mm
s obrubníkmi
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-

-

vonkajšia parkovacia plocha vo vnútrobloku bude lemovaná cestným obrubníkom
a ako povrh sa použije vibrovaná betónová dlažba hr.80mm drenážna /ref. Premac/
okapový chodník zo strany vnútrobloku je nahradený obvodovým obsypom
triedeným riečnym kamenivom na geotextílií s parkovým obrubníkom
vnútroblokové parkové chodníky sú navrhnuté z vibrovanej betónovej dlažby
hr.60mm s lemovaním parkovými obrubníkmi
plochy zelene vo vnútrobloku sú zahumusované cca 150mm humusovej pôdy,
uválcované a zatrávnené, do takto pripraveného povrchu budú vysadené stromové
a kríkové kultivary, ktorých druhové zloženie bude upresnené v následných
stupňoch PD
zeleň na vegetačných strechách bude riešená na špeciálnej skladbe vegetačnej
strechy a budú použité bezúdržbové typy zelene /resp. s minimálnymi nárokmi na
údržbu/

Zeleň a úprava parkových vnútroblokových plôch
Po realizácií stavebných prác budú upravené sadovnícky plochy zelene na ulici
Dlabačovej a vo vnútrobloku. Zahumusované plochy budú vysiate trávnym semenom
a budú celoplošne založené trávniky niekoľko násobným presiatim. Na výsadbu zelene
budú použité stromové kultivary najmä listnatých drevín lipa malolistá /Tilia cordata/,
javor /Acer rubrum/ a pod..
Drobný mobiliár
Vo vnútrobloku navrhujeme osadiť prvky drobnej architektúry, najmä detské
multifunkčné preliezačky, odpadkový kôš a stojan na bicykle.
SO.03 NN prípojka
Pre zásobovanie navrhovaného objektu bytového domu je potrebné vybudovať
zemnú NN prípojku .
Napäťová sústava: - NN – 3PEN 400/230V, 50Hz / TN-C.
Prostredie :
vonkajšie – NN kV prípojka
Ochrana pred zásahom el. prúdom STN 33 2004-41:2007
Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
Príloha A:
A1-základná izolácia živých častí
A2-zábrany alebo kryty
Príloha B:
Prekážky a umiestnenie mimo dosah požiadavky na ochranu pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotykom): čl.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie-čl. 411.3.1
-samočinné odpojenie pri poruche-čl. 411.3.2
- Zatriedenie objektu z hľadiska miery ohrozenia : podľa vyhl. č. 508/2009 Zz je el.
zariadenie
zatriedené do skupiny „B“
- Stupeň dôležitosti zásobovania objektu el. energiou : podľa STN 34 1610 – č. 3.
Technické riešenie
Napojenie BD vyhotoviť káblom AYKY v zemi z jestvujúcej trafostanice TS 370. Trasa
vedie po miestnom chodníku a komunikácii. Kábel ukončiť v prípojkovej skrini z ktorej
napojiť jednotlivé elektromerové rozvádzače. Kábel prípojky uložiť do chráničky. Dĺžka
trasy je cca 43m.
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Po čiastočnom záhoze sa po celej dĺžke výkopov položí červená výstražná PVC fólia š.
33cm. Súbehy a križovania podzemných elektrických silových vedení s ostatnými
inžinierskými sieťami je potrebné realizovať v zmysle STN 73 6005.
Pred zahájením výkopových prác treba vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich
správcami na celej trase výkopu!
SO.04 Parovodná prípojka
Prevádzkové parametre
Podľa technického zadania sú technické parametre parovodu v mieste
pripojenia:
- existujúce parné potrubie
DN 65
- existujúce kondenzačné potrubie
DN 40
- max. teplota parovod
300 °C
- prevádzková teplota parovod
160 – 190 °C
- prevádzkový tlak parovod
0,5 -0,9 MPa
- konštrukčný tlak parovod
1,3MPa
Trasa parovodu
Navrhovaná parná prípojka bude napojená na existujúci rozvod pary zo ŽT a.s.
v bode napojenia (BN). Jej poloha je zrejmá z poskytnutej situácie.
V bode napojenia sa zhotoví odbočka pre daný objekt, potrubie ( parovodné,
kondenzačné potrubie) bude vedené pozdĺž objektu v rastlom a upravenom teréne,
vchádza do objektu, v objekte bude rozvodné potrubie privedené do priestoru
odovzdávacej stanice, kde bude potrubie ukončené uzatváracími armatúrami,
odvodnením. Odvodné potrubie bude vedené v rovnakej trase ako parovodná prípojka
a bude zaustené do kondenzačného potrubia. Uvažuje sa predizolované potrubie
združenej konštrukcie.
V objekte bude osadená kompaktná výmenníková stanica o požadovanom výkone
302 275 W, ktorá sa na parovod napojí.
Nakoľko má byť kondenzačne potrubie pripravené do budúcnosti na prenos horúcej
vody, bude zhotovené o rovnakej svetlosti ako potrubie parné. Týmto potrubím bude
odvádzaný kondenzát z OST pomocou kondenzačných čerpadiel späť do sústavy ŽT,
a. s. Trasa a spádovanie kondenzačného potrubia je v celej dĺžke parovodnej prípojky
rovnaké, ako potrubia parného.
Rozvodné potrubie
Rozvodné potrubia sú v zmysle požiadavky navrhnuté z oceľových predizolovaných
rúr od firmy napr. PIPECO Podbrezová, ktorá firma vykoná aj prepočet dĺžok
potrebných pre osadenie kompenzátorov, pevných bodov a na základe toho predloží aj
kladačský plán. Táto firma určuje aj detail upevnenia pevných bodov. Projektant
dodávateľskej firmy rúr vykoná aj pevnostný výpočet potrubia. Záležitosťou firmy je
taktiež techológia montáže rúr.
Signalizačné vedenia potrubia sa pospájajú a dovedú do niektorej odovzdávecej
stanice a následne na dispečing.
Na rozvod parovodu v objekte bude za uzatváracími armatúrami PN25 v mieste
ukončenia predizolovaných rúr PIPECO použité potrubie oceľové o akosti mat.11353.1.
spájaných zváraním.
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Technický popis potrubnej konštrukcie
PIPECO je kompletný konštrukčný systém pred izolovaných rúr, tvaroviek, kotvení,
kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných komponentov, potrebných na
projektovanie tepelných sietí vrátane monitorovacieho systému izolačného stavu
potrubia.. Používa sa hlavne na rozvod vykurovacej vody, pary a teplej úžitkovej vody.
Potrubie je podľa potreby vedené buď podzemne bez kanálovo, alebo nadzemne.
Potrubné systémy sa vyrábajú s trvalým teplotným zaťažením do 145°C ako tzv.
združené systémy a na teplotu do 300°C ako klzné systémy.
Tepelné izolácie a nátery
Pre nové vedenie horúcovodu budú použité predizolované rúry PIPECO Podbrezová,
ktoré sú dostatočne izolované proti tepelným stratám. Po skončení montáže rúr a po
úspešných tlakových skúškach rúr sa doizolujú konce rúr, ktoré neboli zaizolované
z dôvodu montáže zváraním.
Na vyznačenom oceľovom potrubí v objekte sa zriadi tepelná izolácia minerálnou vlnou
(do 300°C pre parné potrubia a do 130°C pre kondenzačné potrubie) s oplechovaním.
Armatúry budú opatrené odnímateľnou izoláciou.
Nátery potrubia sa vykonajú po očistení na všetkých novoinštalovaných oceľových
rozvodoch a na upevňovacích prvkov potrubia. Nátery sú syntetické:
Zaizolované časti
- 2x základný náter
Odovzdanie parovodu do prevádzky
Pri odovzdávaní parovodu do prevádzky musí podľa STN 38 3365 dodávateľ
stavby odovzdať dokumentáciu s výkresmi skutočného prevedenia, so zakótovaním
všetkých hlavných súčastí a naviac musí odovzdať :
- dokumentáciu o použitom materiáli
- dokumentáciu o zvarových spojoch
- denník o priebehu montážnych prác
- protokoly o skúškach
- protokoly o vykonanom preplachovaní potrubia
Požiadavky na stavebnú časť
Pred započatím výkopových prác je nutné vyzvať organizácie, ktorých podzemné
inžinierske siete križujú trasu parovodu, aby presne vyznačili a vytýčili miesta
križovania. V miestach vyznačených križovaní bude potom potrebné vykonávať výkopy
ručne, aby nedošlo k poškodeniu križujúcich sietí.
Zemina z výkopov sa vyvezie na skládku, aby bola k dispozícii pri spätných
zásypoch rýhy. Rúry budú ukladané do pieskového lôžka podľa požiadaviek dodávateľa
rúr.
Požiadavky na investora
Podľa vyhl. ÚBP SR č. 508/2009 Z.z. § 4, a Prílohy č. 5 je nutné si vyžiadať od
TI SR osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii k projektu potrubného vedenia.
SO.05 Kanalizačná prípojka
Splaškové odpadové vody zo zariaďovacích predmetov a dažďové odpadové
vody zo strechy objektu bytového domu a priľahlých spevnených plôch budú odvádzané
kanalizačnou prípojkou do existujúcej verejnej kanalizácie vedenej v Dlabačovej ulici.
Verejná kanalizácia je z potrubia BT DN300 a je v správe SEVAK Žilina.
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Prípojka kanalizácie je navrhnutá z kanalizačného potrubia PVC DN 200.
Potrubie sa uloží na pieskové lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia sa zhotoví z piesku do
výšky 300 mm nad vrcholom potrubia.
Na prípojke bude na hranici pozemku osadená revízna prefabrikovaná kanalizačná
šachta DN 1000.
Produkcia splaškovej vody:
Produkcia splaškovej vody bytového domu je zhodná s potrebou vody, t.j.
3 -1
Qs = 19,02 m .d = 0,22 l.s-1
Hydrotechnický výpočet :
Odtokové množstvo dažďovej vody je počítané pre strechu bytového domu a pre
spevnené plochy v areály bytového domu. Pri výpočte bolo uvažované s následovnými
hodnotami.
Y - odtokový súčiniteľ - 1,00 – strecha objektu
- 0,7 – spevnené plochy
-1
i - intenzita 15-min. dažďa pri periodicite 0,5 – 160 l.ha
S - celková odvodnená plocha
-1
Strecha:
Qd = Y x i x S = 1 x 160 x 0,1008 =
16,13 l.s
-1
Spevnené plochy:
Qp = Y x i x S = 0,7 x 160 x 0,0281 =
3,15 l.s
-1
Dažďové vody spolu:
19,28 l.s
Celkové maximálne množstvo odpadových vôd odvádzaných do verejnej jednotnej
kanaliácie počas dažďa:
-1
Qc= Qs + Qd+Qp = 0,22 + 16,13 + 3,15 = 19,5 l.s
SO.06 Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka:
Pitná a požiarná voda pre potrebu bytového domu bude zabezpečená
z verejného vodovodu vedeného v Dlabáčovej ulici. Verejný vodovod je z potrubia LT
DN100 a je v správe SEVAK Žilina. Napojenie prípojky bude pomocou navrtávacieho
pásu s uzáverom.
Navrhovaná vodovodná prípojka je v celej dĺžke navrhnutá z plastového potrubia
HDPE 100 SDR 11 PN 16 D63x5,8 mm. Potrubie sa uloží na lôžko z piesku hr. 100mm
a obsype sa pieskom 300 mm nad potrubie. Obsyp potrubia sa zhotoví po vrstvách
z prehodenej zeminy z výkopu. Zásyp ryhy zhotoví po vrstvách so zhutnením.
Na prípojke sa na pozemku investora vybuduje prefabrikovaná vodomerná
šachta, v ktorej sa na potrubí zabuduje vodomerná zostava s fakturačným vodomerom
ELSTER MNR DN25 Qn6,3.
Pôdorysné rozmery šachty budú 1200 x 900 mm, svetlá výška 1800 mm. Vstup
do šachty bude zabezpečený liatinovým poklopom 600x600 mm, ktorý bude zateplený
ďalším dreveným poklopom.
Potreba pitnej vody:
Potreba pitnej vody je vyčíslená podľa Úpravy MP SR č.477/99-810 z 29.2.2000
na výpočet potreby pitnej vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení
a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.
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-1

- obyvatelia............................................. 40 bytov x 3,5 os x 135l..........................18 900 l.d
-predajňa..................................................2 zamestnanci x60 l....................................120 l.d -1
- spolu.....................................................................................................................19 020 l.d

-1

Max. denná potreba:
Qd = 19 020 x 2,0 = 38 040 l.d-1 = 0,44 l.s-1
Max. hodinová potreba:
-1
Qh = 38 040 x 1,8 / 24 = 2 853 l.h-1 = 0,793 l.s
Ročná potreba vody:
3 -1
Qr = 19,02 x 365 = 6 942,3 m .r
Vnútorná požiarna potreba vody:
-1
Qp = 1,1 l.s
SO.07 Káblová prípojka telefón, TV, internet
Napojenie na pevné linky telefónu, internetu a TV bude riešené optickým pripojením
káblovou prípojkou do technickej miestnosti do skrine RACK. Do každého bytu bude
dovedené pripojenie cez inštalačný rozvod.
SO.08 Oplotenie
Oplotenie je navrhnuté z juhovýchodnej a juhozápadnej strany pozemku a čiastočne
od ulice Dlabačovej, kde je situovaná vstupná posuvná brána do areálu bytového domu.
Oplotenie je prevažne plnej nepriehľadnej konštrukcie, ktorá je v časti kombinovaná
pletivovou konštrukciou. Materiál oplotenia je z plotových tvaroviek hr.150mm
s výstužnými piliermi z plotových tvaroviek. Plotové tvarovky sú navrhnuté s povrchovou
úpravou otĺkaným betónom /imitácia kameňa/ a vrchná hrana je ukončená krycou
betónovou doskou. Pletivová časť je z poplastovaného pletiva – systémové riešenie
z panelov a stĺpikov, spodná časť ukončená podhrabovou doskou. Vstupná brána je
posuvná automatická brána s elektrickým napojením a diaľkovým ovládaním, ktorá sa
posúva popred fasádu objektu.
PS.01 Výmeníková stanica
Podľa technického zadania sú technické parametre parovodu v mieste pripojenia:
- existujúce parné potrubie
DN 65
- existujúce kondenzačné potrubie
DN 40
- max. teplota parovod
300 °C
- prevádzková teplota parovod
160 – 190 °C
- prevádzkový tlak parovod
0,5 -0,9 MPa
- konštrukčný tlak parovod
1,3MPa
Ako zdroj tepla na vykurovanie objektu je navrhnutá výmenníková stanica typ o výkone
302 275 W. Výmenníková stanica bude umiestnená v miestnosti č. 106 objektu B na
1.NP, napojená na parovod – tepláreň Žilina. Parovod vchádza do miestnosti
umiestnenia odovzdávacej stanice z podlahy.
Voda UK sa ohrieva v spájkovanom výmenníku, regulovaným priamym ventilom s
hav. funkciou na prívode primárnej strany. Výmenníkovou stanicou sa bude
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zabezpečovať päť vykurovacích vetiev o teplotnom spáde 80/60°C, na tento systém
treba nastaviť aj výmenníkovú stanicu
Zabezpečenie vykurovacej sústavy zaisťuje tlaková
expanzná nádoba
s membránou.
Pre ochranu vykurovacieho systému a termoregulačných ventilov pred znečistením
sú do systému zainštalované ochranné filtre (hustota sita 400 mikrónov). Umiestnenie
filtra ja na vratnom potrubí z každej vykurovacej vetvy.
Do vykurovacej sústavy sú zabudované manometre s kontrolnými manometrickými
uzávermi – kohútmi.
Na prípravu teplej úžitkovej vody je navrhnutý zásobníkový ohrievač vody o obsahu
1 500 litrov v počte 2 ks.
Proti prekročeniu najvyššieho prípustného prevádzkového tlaku bude vykurovací
systém chránený poistným ventilom, s otváracím pretlakom 300 kPa v počte 1 ks,
osadenými na výstupe sekundárnej strany z výmenníkovej stanice. Vykurovanie objektu
sa bude zabezpečovať štyrmi ekvitermicky regulovanými vetvami pre objekt B a C po
jednej vetve, pre objekt A dve vetvy – jedna vetva pre 1,2 NP, druhá vetva pre 3,4 NP:
- o teplotnom spáde 80/60°C v závislosti na vonkajšej teplote pre vykurovacie
telesá, vetvy budú regulované trojcestnou zmiešavacou armatúrou a
ekvitermickým regulátorom.
- ohrev TPV sa bude zabezpečovať neregulovanou vetvou
Na obeh vykurovacieho média vo vykurovacích vetvách budú slúžiť obehové
teplovodné čerpadlá, ktoré sú umiestnené na výstupe vykurovacej vody do jednotlivých
vetiev.
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Civilná ochrana a krízové riadenie
Požiadavky na zariadenia civilnej ochrany špecifikuje Vyhláška MVSR č.532 z roku
2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
Pri návrhu polyfunkčného bytového domu v blokoch A, B a C je nutné podľa vyhlášky
č.532 § 12 uvažovať so zriadením jednoduchých úkrytov pre počet obyvateľov určených
na základe obložnosti bytov.
Blok A
Počet bytov
28
Priemerná obložnosť
1,8 obyvateľa / byt
Celkový počet ukrývaných osôb v Bloku A
50,4 po zaokr. 50 obyvateľov
Blok B a C
Počet bytov
12
Priemerná obložnosť
1,8 obyvateľa / byt
Celkový počet ukrývaných osôb v Bloku B a C
21,6 po zaokr. 22 obyvateľov
Návrh jednoduchého úkrytu pre Blok A
Pre účely ukrytia obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí, resp. pri použití zbraní
v prípade vojny a vojnového stavu navrhujeme vyčleniť priestor nebytového priestoru
/obchod/ na I.N.P. bloku A (miestnosti č.108, 109 a 110) obsahujúce WC a napojenie na
tečúcu vodu.
Celková plocha miestností pre zriadenie jednoduchého úkrytu
124,47m2
Počet ukrývaných osôb
50
Plocha na 1 osobu
2,48m2

Obr.č.4 – Blok A – priestory pre zriadenie jednoduchého úkrytu
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Návrh jednoduchého úkrytu pre Blok B a C
Pre účely ukrytia obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí, resp. pri použití zbraní
v prípade vojny a vojnového stavu navrhujeme vyčleniť priestor spoločných priestorov
/obchod/ na I.N.P. bloku B a C (miestnosť č.108) obsahujúce napojenie na tečúcu vodu
a kanalizáciu (zaslepené v inštalačnom jadre).
Celková plocha miestností pre zriadenie jednoduchého úkrytu
29,80m2
Počet ukrývaných osôb
22
Plocha na 1 osobu
1,35m2

Obr.č.5 – Blok B a C – priestory pre zriadenie jednoduchého úkrytu

Protipožiarna ochrana
Koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti navrhovaného objektu bytového
domu je navrhnutá v zmysle platných predpisov protipožiarnej bezpečnosti stavieb
v rozsahu stanovenom pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie.
Objekt bytového domu pozostávajúceho z troch samostatných bytových sekcií je
v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 920201
časť 1 až 4 a ostatných príslušných technických noriem a predpisov, je posudzovaný
ako nevýrobný objekt s priestormi pre bývanie s príslušenstvom, priestormi hromadných
garáží a obchodné priestory.
Stavebné a dispozičné riešenie objektu bytového domu je navrhnuté v zmysle
požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti s ohľadom na : požadované delenie objektu
na požiarne úseky, požiarne riziko jednotlivých priestorov a požiarnych úsekov,
požadovanej požiarnej odolnosti nosných a požiarne deliacich konštrukcií a požiarnych
uzáverov, zabránenia riešenia požiaru v stavbe a mimo stavby, riešenie nechránených
a chránených únikových ciest a vnútorných zásahových ciest, technické vybavenie
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únikových a zásahových ciest, zabezpečenie objektu prostriedkami na vykonanie
protipožiarneho zásahu.
Objekt bytového domu je navrhnutý tak, aby nedošlo k preneseniu požiaru
z objektu na susedné objekty a zo susedných objektov na navrhovaný objekt,
tj. zabezpečenie dostatočných odstupových vzdialeností.
Ku objektu vedú vyhovujúce prístupové komunikácie pre príjazd hasičskej
techniky do tesnej blízkosti objektu, ktoré sú zabezpečené existujúcimi mestskými
cestnými komunikáciami ulíc D. Dlabača a J. Milca. Do bytových sekcií vedú na úrovni
prízemia vstupy do vnútorných zásahových ciest s prístupom až na strešnú jednotku.
Potreba vody na hasenie požiarov bude zabezpečovaná pre všetky priestory
objektu v požadovanom max. množstve 12,0 l/s z existujúcich podzemných hydrantov
DN80 situovaných v priľahlých cestných komunikáciách v mieste križovatiek priľahlých
ulíc.
Riešenie koncepcie protipožiarnej bezpečnosti objektu bytového domu je
uvedené v samostatnej časti „Protipožiarna ochrana“ v tejto dokumentácií pre územné
rozhodnutie.
Odpady vznikajúce pri realizácii stavby
Pri výkopových prácach, terénnych úpravách a vlastnej výstavbe sa predpokladá vznik
stavebného odpadu rôzneho charakteru /podľa kódov odpadov/. Na základe zákona o
odpadoch č. 223/2001 Z.z. je nutné tieto materiály uložiť na recykláciu. Zároveň je
možné recyklovaný stavebný odpad opäť použiť.
Predpokladané druhy odpadu :
katal. číslo

druh odpadu

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

o

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

o

17 01 01

betón

o

17 04 05

železo a oceľ
zmiešané odpady zo stavieb iné ako 170901, 170902,
170903

o

17 09 04

kategória

o

Použité kódy: (príloha č. 3 vyhlášky č. 284 MŽP SR z 11.6.2001, ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov a príloha č. 3 vyhlášky č. 223 / 2001 Z.z.z 15. 5. 2001o
odpadoch)
- Kategória odpadu :
N - nebezpečné odpady /nepredpokladá sa/
O - ostatné odpady
- Kód činnosti :
P - pôvodca odpadu
- Kód nakladania :
Z - zhromažďovanie odpadov (dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s
nimi na mieste vzniku)
R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme ( napr. skládka odpadov )
Odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov musí byť zmluvne zabezpečené
autorizovanou organizáciou, ktorá vlastní povolenie orgánov štátnej správy na
zabezpečenie prepravy a zneškodňovanie odpadov na vhodnom zariadení v rámci
okresu alebo kraja.
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Odpady pri prevádzke objektu
Pri prevádzke bytového domu a nebytového priestoru budú vznikať komunálne odpady.
Predpokladá sa ich čiastočná seperácia /plasty, sklo, papier, zmesový odpad/.
Stanovisko kontajnerov je navrhnuté pri vjazde do vnútrobloku.
Bezpečnosť práce
Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky
č. 147 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013,
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.
Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Pred zahájením výkopových prác treba vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete
ich správcami na celej trase výkopu!!!
Záver
Zámer obstarávateľa a objednávateľa predkladanej projektovej dokumentácie
možno hodnotiť ako pozitívny prístup k doplneniu mestskej zástavby ulíc Dlabačova
a Milcova v širšom centre mesta Žilina.

október 2015
spracoval
Ing. arch. Andrej Mareš
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OBJEKT

A

ul. J. Milca

MIESTN.
SP

[m 2 ]

101

7,72

102

SCHODISKO

103

CHODBA

5,12

104

PARKING

402,46

105

RAMPA

23,46

106

PARKING

35,33

107

PARKING

35,56

108

B

SP

-1,275

101

103

102
-1,275

10

103

104

C

SP

102

101

-1,275

09

105
106

BYT C1
(imobil.)

C1-01

C1-02

110
11

WC

110

SKLAD

111

EXTERIEROVE SCHODISKO

101

104

109

2,95
7,43

103

SCHODISKO

11,85

104

CHODBA

10,64

7,98

11,42

106

SKLAD

6,55

107

SKLAD

17,25

CHODBA

102

SCHODISKO

11,85

103

5,48

SKLAD

11,38

104

20,93

105

12,20

C1-01

102,47

29,35

101

CHODBA

C1-02

C1-04

08

22,77

CHODBA

61,84

3,90
4,40

C1-03

108

4,42

102

108

107

650,07

97,45

109

105

-1,200

12,83

44,42

20,00
IZBA

16,12

C1

105
C1-03
12

07

C1-04

-1,275

BILANCIA BYTOV A PODLAHOVEJ PLOCHY OBJEKTU
40
z toho:

46
z toho:

28
12

06

16
16
4
1
9

28

102
z toho:

16
12

-1,210
05

101

104

103

BILANCIA ZELENE

6
pozemok

1909 m2
386,9 m2
148,6 m2
535,5 m2

6
-1,210

3748,47 m2
1991,70 m2
49,79 m2
13

995 m2
440 m2
87,1 m2

04

14

03

15

02

16

01

oplotenie pletivo

-1,375

-1,375

-1,375

105
107

106

spol. s r.o.

Vypracoval

-1,375

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Kontroloval

VJAZD NA POZEMOK
smeti

Investor

spol. s r.o.

Autori projektu

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Manager projektu

hranica pozemku

Stavba

DUR
Miesto stavby

LEGENDA

1962,1963,1964,1965/1

1:150

Mierka
Objekt

6 A4

Profesia
10-2015
Obsah
2015-021-Ma

PLOCHA

OBJEKT

A

MIESTN.
SP

201

SCHODISKO

18,16

202

CHODBA

A10-05
BYT A2

A9-05

A9-06
B1-06

A9-04

B2-06

C2-06

C3-06

A10-03

A9
A9-03

A9-01

A10-01

A9-02

BYT A3

A10-02

201
B1-03

A8-03

B2-01
B1-04

A10

A8-06

B1-01

201
B2-03

C2-03

C2-01

B2-04

C3-01

C3-03

B1-02

B2-02

C2-02

BYT A4

A10-04

B2

C2

C3

B1-05

B2-05

C2-05

C3-05

2,47

A9-04

21,45

2,13

A9-05

IZBA

10,21

CHODBA

3,67

A9-06

IZBA

11,79

A1-02

WC

1,13

A9-07

LOGGIA

2,72

A8-07

20,37

A10-07

A8-04

B1-07

B2-07

C2-07

A10-02 WC

1,17

A10-03

3,51

A1-06

IZBA

12,32

A10-04

27,02

A1-07

LOGGIA

2,27

A10-05 IZBA

9,45

A2-01

CHODBA

3,84

A10-06 IZBA

11,95

A2-02

WC

1,13

A10-07

2,72

A2-04

21,98

201

+4,362

A7-03

202

A7-02

BYT A6

A7-05

A7-04

A1-06

A7-06

A1-07

BYT A7

A7

204

A6-01

CHODBA

3,84

B1-04

A3-02

WC

1,13
2,72
21,87

A3-05

IZBA

A3-06

LOGGIA

A4-01

CHODBA

A4-02

WC

A3-06

A3-04

A4-03

A4-02

A3-02

A3-03

BYT B2

4,02

3,05

B2-02

WC

1,25

3,84

B2-03

1,13

B2-04

B2-06

WC

C

SCHODISKO
CHODBA

4,35

WC

1,25

C2-03

A5-04

19,40

41,39
(38,27)

C2-04

11,30

C2-05

3,12

C2-06

3,72

WC

1,13

A6-03

2,72

A6-04

19,40

41,39
(38,27)

22,55
IZBA

12,73
4,02

C3-02

WC

1,17

C3-03

A7-01

CHODBA

3,72

C3-06

A7-02

WC

1,13

C3-07

50,24
(46,22)

1,74

4,65

C3-05

2,72

KOMORA

CHODBA

3,12

19,40

3,60

C3-01

C3-04

A7-04

11,85

C2-07
BYT C3

11,30

A7-03

4,02

C2-01
C2-02

CHODBA

12,73

201

2,72

A6-02

IZBA

SP

1,13

A6-01

22,55

BYT C2

A5-03

50,24
(46,22)

1,74

B2-07

3,12

A5-02

KOMORA

B2-05

44,87
(41,75)

12,03

3,72

3,60

3,57
KOMORA

54,08
(50,06)

1,74
22,84

IZBA

16,09
4,02

41,39
(38,27)

11,30
3,12

A8-01

CHODBA

6,47

A8-02

WC

1,23
3,69
15,88

A8-05

IZBA

12,12

A8-06

IZBA

12,90

A8-07

LOGGIA

54,56
(52,29)

2,27

A5-06

A5
A5-04

A3

B1-07

4,35

CHODBA

IZBA

12,73

CHODBA

A5-01

IZBA

22,55
IZBA

A5-05

A2-04

A3-01

B1-06

50,24
(46,22)

1,74

B2-01

22,03

IZBA

KOMORA

B1-05
47,83
(44,78)

15,22

2,72

IZBA

3,60

A5-01

A2

A3-05

1,25

A3-01

11,85

A4-05

A4-01

A4
A4-04

A4-06

A2-01

A5-03

A1-02
A2-02

A6-04

A5-02

A1-03

A2-05

A2-03

A1-05

A6

WC

B1-03

A8-04

A6-06

A1-01

4,35

B1-02

A8-03

A1

A2-06

A6-05

CHODBA

2,52

A7-06

A6-03

A6-02

A1-04

SCHODISKO

B1-01

11,62

A7-05

BYT A8

201

BYT B1

LOGGIA

63,93
(59,73)

4,02

SP

IZBA

A6-06

205

B

A2-06

A6-05

A7-01

43,81
(41,29)

A2-05

A5-06
+2,800

6,63

12,39

A2-03

59,46
(57,55)

1,91

A10-01 CHODBA

IZBA

A5-05

C3-07

BYT A10

54,87
(52,60)

A1-05

A4-06

A8

146,81

A1-01

A4-05

BYT A5

1,35

204

A4-03

A8-01

WC

3,88

A4-04

203

A8-05

B1

8,87

A9-03

A3-04

C3-02

CHODBA

A9-02

A3-03

C2-04 C3-04

A9-01

49,68

A1-04

A10-06

BYT A9

[m 2 ]

74,37

A1-03

A9-07

MIESTN.

203

205
BYT A1

PLOCHA

OBJEKT

[m 2 ]

spol. s r.o.

Vypracoval

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Kontroloval

Investor

spol. s r.o.

Autori projektu

hranica pozemku

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Manager projektu
Stavba

DUR
Miesto stavby
1962,1963,1964,1965/1

1:150

Mierka
Objekt

6 A4

Profesia
10-2015
Obsah
2015-021-Ma

PLOCHA
OBJEKT

A

MIESTN.
SP

301

SCHODISKO

18,16

302

CHODBA

74,37

3,88

A19-04

21,45

2,13

A19-05 IZBA

10,21

CHODBA

3,67

A19-06 IZBA

11,79

WC

1,13
2,72

C5-06

A20-03

A19

A19-04

C4-06

A19-03

A19-01

A20-01

A19-02

301
B3-03

A18-03

B3-01

301
B4-01

B4-03

C4-03

C4-01

B3-04 B4-04

A20

B4-02

C4-02

1,17
3,51

A11-06

IZBA

12,32

A20-04

27,02

A11-07

LOGGIA

2,27

A20-05 IZBA

9,45

CHODBA

3,84

A20-06 IZBA

11,95

WC

1,13

A12-03

2,72

A12-04

21,98

A18-02

A20-04
303

A18-05

B3
B3-05

A18-01

B4
B4-05

C4
C4-05

C5
C5-05

4,35
1,25

LOGGIA

2,52

B3-03

CHODBA

3,84

B3-04

WC

1,13

B3-05

2,72

B3-06

21,87

A3-06

LOGGIA
CHODBA
WC

A18-07

A18

A18-04

A20-07
B3-07

B4-07

C4-07

+5,750

A17-03

301

A17-02

302

3,72

WC

1,13

IZBA

1,13
2,72
19,40

A17-04

A11-06
304

A11-04

A11

A16-01

A13-06

A13-04

A14-03

A14-02

A13-02

A13-03

22,55
IZBA

12,73
4,02

C5-01

CHODBA

4,65

C5-02

WC

1,17

C5-03

C5-06
C5-07

3,57
KOMORA

54,08
(50,06)

1,74
22,84

IZBA

16,09
4,02

41,39
(38,27)

11,30
3,12

CHODBA

6,47

WC

1,23
3,69
15,88

A18-05

IZBA

12,12

A18-06

IZBA

12,90

A18-07

LOGGIA

54,56
(52,29)

2,27

A15-06

A15-04

A12-04

A13

41,39
(38,27)

50,24
(46,22)

1,74

C4-07
BYT C5

1,13

IZBA

3,60
KOMORA

A15-05

A15

A13-01

C4-04

A15-01

A12

A13-05

C4-03

41,39
(38,27)

A14-05

A14-01

A14
A14-04

A14-06

A12-01

A15-03

A15-02

A16-04

A16-06

A16

1,25

3,72

A18-04

A11-02
A12-02

A11-03
A12-03

A12-06

A12-05

A18-02

A16-05

4,35

WC

WC

A18-03

A11-01
A11-05

BYT A18 A18-01

CHODBA

CHODBA

A17-06

A16-03

A16-02

A17-05

4,02

C4-02

C5-05

2,72

11,85

C4-01

3,12

19,40

12,73

BYT C4

C5-04

A17-04

IZBA

SCHODISKO

11,30

A17-03

22,55

301

C4-06

A16-04

A17-02

C

50,24
(46,22)

1,74

B4-07

C4-05

3,72

KOMORA

SP

3,12

WC

IZBA

B4-06

11,30

CHODBA

3,60

B4-05

44,87
(41,75)

12,03

A16-03

BYT A17 A17-01

A17-06

A11-07

A17

B4-04

CHODBA

A16-06

305

1,13

2,72

A16-05

A17-01

1,25

19,40

A16-02

A17-05

WC

B4-03

A15-04

BYT A16 A16-01
+7,312

B4-02

3,84

3,12

A15-06

4,02

3,05

A15-03

A15-05

C5-07

12,73

4,35

22,03
IZBA

22,55
IZBA

CHODBA

A14-04

BYT B4

50,24
(46,22)

1,74

B4-01

2,72

A14-06

3,60
KOMORA

B3-07

15,22

A14-03

A15-02

BYT B3

47,83
(44,78)

63,93
(59,73)

11,85

WC

IZBA

BYT A15 A15-01

SCHODISKO
CHODBA

A3-05

A14-05

301

B3-02

A12-06

A14-02

B

59,46
(57,55)

4,02

SP

B3-01

IZBA

BYT A14 A14-01

A20-07
43,81
(41,29)

11,62

A12-05

A3-04

C5-02

6,63

A20-03

A3-03

C4-04 C5-04

B3-02

A18-06

C5-03

1,91

A20-01 CHODBA
A20-02 WC

A3-02

C5-01

54,87
52,60

A19-07 LOGGIA

12,39

BYT A13 A3-01

A20-02

20,37

BYT A20

IZBA

A12-02

B4-06

146,81

A11-05

BYT A12 A12-01

B3-06

1,35

A19-03

A11-04

A19-06

8,87

A19-02 WC

2,47

A11-03

A19-05

A19-01 CHODBA

49,68

A11-02

A20-05

BYT A19

[m 2 ]

304
305
305

A20-06

MIESTN.

303

BYT A11 A11-01

A19-07

PLOCHA
OBJEKT

[m 2 ]

spol. s r.o.

Vypracoval

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Kontroloval

Investor

spol. s r.o.

Autori projektu

hranica pozemku

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Manager projektu
Stavba

DUR
Miesto stavby
1962,1963,1964,1965/1

1:150

Mierka
Objekt

6 A4

Profesia
10-2015
Obsah
2015-021-Ma

PLOCHA

OBJEKT

A

MIESTN.
SP

BYT A21

A27-07
BYT A22

A27-05

A28-06

A27-06

A28-05
B5-06

A27-04

B6-06

C6-06

A27
A28-03

A27-03

A27-01

BYT A23

A28-07

A27-02

401

A28-01
B5-03
A28-02

A26-03

B5-01

401
B6-01

B5-04

C6-03

C6-01

B6-04

C6-04

B5-02

A26-06

B6-03

B6-02

C6-02
BYT A24

A28-04
403

A26-05

B5
B5-05

B6
B6-05

C6

C6-07

A26-02

A28

C6-05

A26-01

A26

A28-08

A26-04
B1-07

+7,150

401

+8,700

B2-07
BYT A26

A25-03

402

A25-02

A26-07

BYT A25

A25-05

A25-04

A21-06

A25-06

A25

405

BYT A27

A21-04

A24-03

A24-02

404

A22-01

A22

A21-02

A23-03

A24-04

A23-02

A22-02

A21-03

A22-05

A24

SCHODISKO

18,16

402

CHODBA

60,02

B

MIESTN.

[m 2 ]

SP

401

SCHODISKO

BYT B5

B5-01

CHODBA

11,85
4,35

B5-02

WC

1,25

403

49,68

404

2,47

B5-03

405

2,13

B5-04

A21-01 CHODBA

3,67

B5-05

A21-02 WC

1,13

B5-06

A21-03

2,72

B5-07

A21-04

20,37

B6-01

CHODBA

4,35

A21-05 IZBA

12,39

B6-02

WC

1,25

A21-06 IZBA

132,46

54,87
52,60

BYT B6

12,32

B6-03

A21-07 LOGGIA

2,27

B6-04

A22-01 CHODBA

3,84

B6-05

A22-02 WC

1,13

B6-06

A22-03

2,72

A22-04

19,89

A22-05 IZBA

12,74

43,62
(40,32)

C

A23-04

19,40

A23-05 IZBA

11,30

2,72

A24-04

19,40

A24-05 IZBA

11,30

A24-06

3,12

A25-01 CHODBA

3,72

A25-02 WC

1,13

A25-03

2,72

A25-04

19,40

A25-05 IZBA

11,30

A25-06

3,12

A26-01 CHODBA

6,47

A26-02 WC

1,23

A26-03

3,69

A26-04

15,88

A26-05 IZBA

12,12

A26-06 IZBA

12,90

A26-07 LOGGIA

2,27

A27-01 CHODBA

8,87

A27-02 WC

1,35

A27-03

3,88

A27-04

21,45

A27-05 IZBA

10,21

A27-06 IZBA

11,79

A27-07 LOGGIA

1,91

A28-01 CHODBA

7,01

A28-02 WC

1,60

A28-03

3,02

A28-04

21,60

A28-05 IZBA

12,94

A28-06 IZBA

11,63

A28-07 KOMORA

2,18

A28-08

4,02

12,73

11,85

4,02

1,25

2,72

1,13

22,55
IZBA

WC

1,13

C6-04

50,24
(46,22)

1,74

4,35

A23-03

A24-03

3,60
KOMORA

CHODBA

A23-02 WC

A24-02 WC

4,02

C6-01

C6-03

3,72

12,73

BYT C6

C6-02

3,30

IZBA

SCHODISKO

3,72

A24-01 CHODBA

1,74

401

3,30

50,24
(46,22)

22,55

B6-07

A23-01 CHODBA

A23-06 TERASA

KOMORA

SP

A22-06 TERASA

41,57
(38,27)

3,60

3,60
KOMORA

49,34
(46,22)

1,74

C6-05

22,55

C6-06

IZBA

C6-07

TERASA

12,73
3,12

41,39
(38,27)

41,39
(38,27)

54,56
(52,29)

59,46
(57,55)

64,00
(59,98)

A23-05

A23-01

A23

A22-04

A22-06

A24-06

A24-01
A21-01

A21-05

A24-05
BYT A28

A21

A22-03

A21-07

A25-01

401

PLOCHA

OBJEKT

[m 2 ]

A23-04

A23-06

spol. s r.o.

Vypracoval

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Kontroloval

Investor

spol. s r.o.

Autori projektu

hranica pozemku

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Manager projektu
Stavba

DUR
Miesto stavby
1962,1963,1964,1965/1

1:150

Mierka
Objekt

6 A4

Profesia
10-2015
Obsah
2015-021-Ma

+12,600
+12,300

+12,200

+12,300

+12,300

+9,600

+9,600

4.NP +8,700

4.NP +8,700

3.NP +5,750

3.NP +5,750

2.NP +2,800

2.NP +2,800

hranica pozemku

+12,300

pohlad ul. J. Milca
+12,600
+12,300

+12,300

+11,100

+9,600
cca +9,400

+8,475

cca +6,000

+12,600
+12,300

+12,300

+11,100

+9,600

cca +9,400

4.NP +8,700

+9,600

spol. s r.o.

Vypracoval

4.NP +7,575

tel.: 0910 948 006
web: www.proteszilina.sk

Kontroloval
cca +6,000

3.NP +5,750

Investor

spol. s r.o.
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