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Základné údaje o stavbe  
 
Dom smútku v Helcmanovciach bol postavený v 90-tych rokoch minulého storočia. Objekt je 
situovaný v strede obce v mierne svahovitom teréne. Budova má členitý pôdorys, je jednopodlažná 
nepodpivničená. Nosná konštrukcia budovy je z tehál so železobetónovými stropmi. V priestore 
ohraničenom vnútornými nosnými múrmi je umiestnená obradná sieň.  
Strešný plášť pozostáva z dvoch úrovní - po obvode budovy je plochá strecha s povlakovou krytinou 
Fatrafol a nad  obradnou sieňou je zastrešenie z drevenej konštrukcie pozostávajúce z drevených 
krokiev s dreveným podbíjaním zo spodnej strany a latovaním z hornej strany krokiev. Konštrukcia 
strechy je jednoduchý krov podopieraný obvodovým múrom a dvojicou lepených väzníkov. Krytina je 
plechová profilovaná.  Výmena strešnej krytiny  prebehla po etapách v roku 2016 a 2017. 
Voči okolitej zástavbe je riešenie nekonfliktné, dodržiava všetky stavebné požiadavky obce. Susediace 
objekty sa nenachádzajú v tesnej blízkosti stavby – navrhované stavebné úpravy nezväčšujú objem 
stavby hlavného objektu. 
Orientačný stavebnotechnický prieskum potrebný pre návrh stavby bol vykonaný vizuálne pri 
obhliadke pozemku a okolia staveniska, terénnym prieskumom a digitálnou  fotografickou 
dokumentáciou. 
Geologický, hydrogeologický a polohopisné a výškopisné zameranie parcely s vyznačením 
inžinierskych sietí - prieskum nebol vykonaný, potrebne dodržať všetky STN normy. 
Na predmetnú parcelu bolo spracované osobné zameranie skutkového stavu riešenej úpravy.  
 
Urbanistické, architektonické- dispozičné a stavebno- technické riešenie stavby 
 
Urbanistické riešenie vychádza z pôvodných daností polohy parcely a zachováva všetky funkčné 
súvislosti. Navrhované riešenie využíva skvalitnenie stavby na vyzdvihnutie architektonickej 
a výtvarnej hodnoty celého objektu.  Účelom stavebných úprav je zlepšenie stavebno – technických 
vlastností budovy. Stavebnými úpravami nedôjde k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia ani 
výškovému usporiadaniu priestoru. 

Súčasťou celkových stavebných prác je výmena okenných  a dverných otvorov a oprava fasády. 

 



TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Jestvujúci stav 

Základové konštrukcie - existujúce zakladanie objektu ostane pôvodné, na pásových základoch.   
Zvislé konštrukcie - existujúce obvodové steny a vnútorné nosné múry  sú vymurované z plných tehál 
hr.500 a 300 mm.  
Omietky - vnútorné a vonkajšie omietky sú existujúce vápenné a vápenno-cementové, brizolitové. 
Vodorovné konštrukcie - Vodorovné stropné konštrukcie v riešenej časti sú tvorené 
železobetónovými stropmi. 
Výplne otvorov  - existujúce okná sú drevené.   
 
Búracie práce 
Predmetom búracích prác je kompletné vyčistenie riešených priestorov a tieto práce: 

- demontáž bleskozvodu a kamerového systému 
- osekanie sokla z vonkajšieho obkladu  
- otlčenie omietok stien v rozsahu do 10%  
- vybúranie otvorových výplní stavebných konštrukcií 

 
Všetky odpady budú postupne odvážané na skládky tak, aby boli dodržané všetky predpisy BOZP. 
 
 
NOVÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

Osadia nové okná a vchodové dvere, budú vymenené za nové plastové s izolačným dvojsklom.  
Oprava fasády pozostáva z nasledujúcich krokov: 

- pôvodné vonkajšie narušené omietky budú otlčené v rozsahu 10 percent 
- povrch fasády bude očistený a poškodené miesta  opravené vrátane šambrán 
- prevedú sa nové stierky  v rozsahu 100 percent s vystužením sklotextilnou sieťkou s lepidlom  
- peneteračný náter pod fasádne omietky 
- vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová 
- povrchová úprava sokla  budovy  

Vonkajšie omietky musia byť realizované podľa technologického predpisu, za dodržania technických 
podmienok a technologického postupu a s použitím technických detailov výrobcu. 

Ostatné práce 

Po dokončení prác na sokli objektu sa vyčistí odkvapový chodník okolo budovy zrealizuje sa montáž 
zdemontovaného bleskozvodu a kamerového systému. 

 

Odpady 

Odpady z realizácie stavby 
Jedná sa prevažne o kategóriu odpadov „O“ - ostatný, ktoré dodávateľ stavby (v zmysle zákona 
o odpadoch zároveň pôvodca odpadov) podľa možnosti bude okamžite odvážať zo staveniska na 
skládky, ktoré majú povolenie uskladňovať ich, t. j. na riadené skládky odpadov. Podľa potreby môže 
byť v priebehu výstavby odvoz odpadov zabezpečovaný aj prostredníctvom firiem, ktoré vykonávajú 



prepravu a prenájom veľkokapacitných kontajnerov na odpad. Výnimku predstavuje komunálny 
odpad. Jeho odvoz a zneškodnenie zabezpečí daná spoločnosť, u ktorej si musí zhotoviteľ stavby 
objednať po dobu výstavby kontajner na tento odpad a jeho pravidelný odvoz a likvidáciu.  Osobitné 
nakladanie si budú vyžadovať odpady, ktoré sú pre svoje škodlivé vlastnosti zaradené do kategórie 
„N“ - nebezpečný. Budú to napr. kovové a plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami. Tieto 
musia byť na stavbe zbierané do vyhradeného plechového suda umiestneného v uzavretom sklade. 
Ich zneškodnenie musí dodávateľ stavby zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej firmy. 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – sú to 
najmä plechovky od náterových hmôt, riedidiel, obaly od olejov ap. 
Drevo – je to drevná hmota zo stavby, ďalej zvyšky, odrezky dreva a použité, znehodnotené stavebné 
drevo. 
Výkopová zemina  - nie je predmetom riešenia 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - ide o odpad zo znehodnotených stavebných materiálov - 
pórobetónu, tehál, obkladov, dlažieb atď., ktorý bude na stavbe ukladaný do veľko-objemového 
kontajnera 
Zmesový komunálny odpad – je to nezhodnotiteľný odpad ako plastové obaly, fólie, znečistený 
papier, plechovky z konzerv a iné smeti, ktorý bude v priebehu výstavby sústreďovaný v typizovanom 
110 l kontajneri a pravidelne odvážaný. 
Odpady z prevádzky stavby - Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: 
ostatný – O, a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. o kategorizácii odpadov – 
Katalóg odpadov). Jedná sa o stavebné odpady zo zvyškov použitých stavebných materiálov a ich 
obalov. Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke.  
 

Kód Názov odpadu Kateg. 

odpadu 17 01 02 Tehly O 
17 01 01 Betón O 
17 01 07 Zmesi betónu,tehál, škridiel,obkladového materiálu a keramiky iné ako 

uvedené v 17 01 06  
O 

17 02 01 Drevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 030303 O 
17 04 05 Železo a oceľ O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 07 Obaly zo skla O 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
20 03 08 Drobný stavebný odpad O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

   
 

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Pri výstavbe a prevádzke navrhovaného objektu je treba zachovávať štandardné bezpečnostné 
predpisy. Technológia výstavby si nevyžaduje nadštandardné bezpečnostné opatrenia. 
V riešených objektoch nebudú rizikové priestory a prevádzky. 
Bezpečnosť práce a technických zariadení v objekte je daná dodržiavaním príslušných predpisov. 
Možnými zdrojmi ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov je porušovanie predpisov a 
nariadení pri: zemných prácach, prácach vo výškach, murárskych a betonárskych prácach, prácach 



na strojoch a strojných zariadeniach, prácach na elektrických inštaláciách, prevádzke objektov a 
pod.. 
Pri výstavbe objektu sa jednotlivé rizikové vplyvy obmedzia dodržiavaním bezpečnostných 
predpisov.  
Údržbu technických  zariadení musia robiť iba pracovníci, ktorí sú na danú prácu kvalifikovaní, 
vyškolení resp. oprávnení. 
Pri manipulácii s materiálom musia byť dodržiavané predpisy a osoby vykonávajúce túto činnosť 
musia byť poučené o bezpečnosti práce.  
 
Ochrana životného prostredia 

Dodávateľ stavby je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby počas výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných zdrojov 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch 
Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať: 

- zákon č. 272/1994 Z. z.  o ochrane zdravia ľudí 
- zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
- zákon č. 17/92 o životnom prostredí 
- zákon č. 127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
- zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
- vyhl. č. 705/2002 Zb. o imisiách 
- vyhl. č. 706/2002 Zb. o emisiách 
- zákon č. 364/2004 Zb. o vodách 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
- nariadenie vlády č. 296/2005 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne 

ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 
a osobitných vôd. 

Stavebné riešenie je navrhované s dôrazom na životné prostredie. Použité materiály majú dlhú 
životnosť, sú ekologicky prijateľné a z väčšej časti recyklovateľné. Stavebná úprava je navrhnutá tak, 
aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia predmetnej lokality a to v čase samotnej výstavby, ako 
aj počas jej využívania. Všetky použité materiály na výstavbu sú v súlade s STN a hygienickými 
predpismi, nezaťažujúce životné prostredie, a tak nemajú negatívny dosah na životné prostredie. 
Prebytočné materiály ktoré vzniknú počas realizácie stavby v podobe stavebného odpadu budú 
minimalizované ekonomickým zhodnotením počas výstavby na skládke tuhého odpadu. 
 

 

 

Spišská Nová Ves,  august  2018                                                   

Vypracoval :  Ing. Janka Pokrývková 

 



FOTODOKUMENTÁCIA – DOM SMÚTKU HELCMANOVCE 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


