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A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku v obci Cerovo
Miesto stavby: Cerovo
Okres: Krupina
Kraj: Banskobystrický
Investor: Obec Cerovo

Obecný úrad, 962 52 Cerovo 259 
Projektant: ing. arch. Ivan Supuka , autorizovaný architekt,

Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
Časť: Architektúra

B. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Jestvujúci objekt domu smútku pochádza zo 70-tych alebo 80-tych rokov 20. storočia. Objekt
je jednopodlažný,  pôdorysne má tvar obdĺžnika s vystupujúcim rizalitom vstupu na čelnej  fasáde.
Zastrešený je sedlovou strechou (sklon cca 25°).

Projektová  dokumentácia  rieši  rekonštrukciu  objektu  domu  smútku,  ktorá  zahŕňa  výmenu
podláh, výplní  otvorov (okien a dverí)  v obvodových stenách, výmenu strešnej  krytiny a výstavbu
prístrešku pred vstupom do objektu. Súčasťou PD je aj rekonštrukcia oplotenia cintorína.

1.HSV práce:
Rekonštrukcia  rieši  len  výmenu  jestvujúcich  výplní  otvorov  v  obvodových  stenách  (okná,

dvere) a výmenu strešnej krytiny. Neuvažuje sa so žiadnymi zásahmi do nosných konštrukcií objektu
a jeho vzhľad zostane zachovaný.

Na jestvujúcom objekte domu smútku nebudú prevádzané žiadne práce HSV.

2. PSV práce:
2.1 Izolácie:

Návrh nezasahuje do jestvujúcich izolácií objektu.

2.2 Podlahy:
Návrh  rieši  výmenu  nášľapných  vrstiev  podláh  v  celom  objekte.  Jestvujúce  podlahy  (v

miestnostiach  č.  101  a  102  dlažba  terazzo,  v  m.č.  103  cementový  poter)  budú  vybúrané  a  po
vyrovnaní podkladu bude položená nová keramická dlažba (v m.č. 103 protišmyková).

2.3 Výplne otvorov:
Jestvujúce okná a vstupné dvere sú pôvodné drevené výrobky. Všetky pôvodné výplne, ktoré

už prekonali svoju dobu životnosti (a v neposlednom rade nespĺňajú požiadavky na prestup tepla),
budú vymenené. 
2.3.1 Výplne okien:

Nové výplne okien sú navrhnuté ako plastové výrobky s kombinovaným otváraním, zasklené
izolačným dvojsklom (Uskla=1,1;  Uokna=1,7) v skladbe 4+16+4 mm. Okenné profily budú minimálne
päťkomorové. Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie pomocou
vrutov, po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní
sa povrazcom a spoje z obidvoch strán sa vyplnia polyuretánovou penou. Po vytvrdnutí sa pena
zreže do príslušných tvarov. Súčasťou všetkých výrobkov budú vnútorné plastové parapetné dosky.
2.3.2 Výplne dverí:

Výplne  vonkajších  dverí  sú  navrhnuté  ako  plastové  výrobky  s kombinovaným  otváraním,
zasklené  izolačným  dvojsklom  (Uskla=1,1;  Udverí=1,7)  v  skladbe  4+16+4  mm.  Profily  rámov  budú
minimálne päťkomorové. Spôsob osadenia je obdobný ako u výplní okien.

Vnútorné dvere ostávajú jestvujúce.
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2.4 Klampiarske konštrukcie:
Na  objekte  domu  smútku  bude  vymenená  strešná  krytina  –  jestvujúci  vlnitý  plech  bude

demontovaný a nahradený poplastovaným pozinkovaným plechom.
Budú taktiež vymenené parapetné plechy okien. Ostatné klampiarske výrobky (oplechovanie

stupňovitej  atiky)  sú  v  dobrom stave  a  ostanú  zachované.  Jednotlivé  konštrukcie  (oplechovania
parapetov)  sú  vyrobené z pozinkovaného  poplastovaného plechu hr.0.6 mm, spájaného bežnými
klampiarskymi spojmi, prevedenými podľa STN 73 3610 Klampiarske konštrukcie. 

2.6 Sklenárske práce:
Zasklenie okien a vonkajších vstupných dverí je prevedené izolačným dvojsklom v skladbe

4+16+4 mm, osadeným do líšt cez tesniaci profil priamo pri výrobe jednotlivých prvkov. 

3. Prístrešok

Pred vstupom do objektu domu smútku je navrhnutý prístrešok, prekrývajúci zhromažďovací
priestor. Konštrukcia prístrešku je drevená, z hobľovaného ihličnatého hraneného reziva, vytvorená
pomocou stĺpikov, vrcholovej a stredových väzníc a krokiev spájaných bežnými tesárskymi spojmi.
Rozmery a tvar jednotlivých prvkov sú zrejmé z výkresovej časti.  

Všetky drevené časti krovu je potrebné chrániť proti drevným škodcom špeciálnymi nátermi.
Napustenie  ochrannej  látky  (uvažovaný  Lastanox  Q,  prípadne  adekvátna  náhrada)  je  potrebné
vykonať  na všetkých drevených  častiach ešte pred ich spojením a to tak,  aby boli  napustené aj
upravované spoje,  ktoré vzniknú počas realizácie.  Napúšťadlo musí byť  aplikované tak,  aby bolo
možné vykonať vizuálnu kontrolu prevedenia napúšťania.

Strešná  krytina  prístrešku  bude  rovnaká  ako  na  objekte  domu  smútku  -  poplastovaný
pozinkovaný plech na horizontálnom laťovaní.

4. Rekonštrukcia oplotenia

Vzhľadom  na  to,  že  jestvujúce  oplotenie  areálu  cintorína  s  domom  smútku  je  v  zlom
technickom stave,  rieši  návrh  jeho rekonštrukciu  –  lokálne  opravy  betónového sokla  i  oceľových
dielcov plota. Predpokladaný rozsah opravy je cca 25% oplotenia.

. 

 
C. BOZP,   PREDPISY A NORMY
 Pri  realizácii  stavby je potrebné, aby dodávateľ  dodržoval  všetky bezpečnostné, technické,
technologické predpisy  a  normy,  ktoré súvisia  s  vykonávanou  prácou.  Vzhľadom na  bezpečnosť
práce musí dodržať požiadavky Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi  súvisiacich  a podrobnosti  o  odbornej  spôsobilosti  na výkon niektorých
pracovných činností.

Pracovníkom, vykonávajúcim túto prácu, musí zabezpečiť  primerané individuálne ochranné
pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce.

Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  v  súlade  s  platnými  technickými  STN,
technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov.

Vypracoval : ing. arch. Ivan Supuka
Január 2016
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