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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov stavby:   Budova OU - HASIČSKÁ ZBROJNICA 

Miesto stavby: Olešná 

Parcela:    270/2 

Kraj:     Žilinský 

Okres:    Čadca 

Obec:    Olešná 

Katastrálne územie:  Olešná  

Popisné číslo budovy:  Olešná 196, 023 52 

 

Stupeň dokumentácie:  DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Charakteristika stavby:  STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE 

Klasifikácia:    1242 

Kategória stavby:    Garážové budovy 

 

Investor (stavebník):  Obec Olešná, Olešná 493, 023 52 

 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Pavol Kozák 

Kontakt:    0905 753 237, kozakpsi@gmail.com 

GENERÁLNY PROJEKTANT: HEAD Studio s.r.o., J.M.Hurbana 4 

     010 01 Žilina 

Architektúra: 

Autor projektu:       Ing. Pavol Kozák 

Zodpovedný projektant:    Ing. Marcel Zsóka PhD. 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Dokumentácia je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 

a následných noviel a vykonávacích predpisov. Dokumentácia je 

spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a vychádza zo zámeru 

investora pre danú lokalitu. 

 

Projekt rieši stavebné úpravy a energetické hodnotenie hasičskej zbrojnice, 

ktorá je súčasťou objektu Obecného úradu v obci Olešná. Predmetom zmeny 

stavby sú stavebné úpravy objektu vedúce vyhovujúce súčasným 

požiadavkám, ide o rekonštrukciu garáže a veže na sušenie hadíc a výmena 
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strešného plášťa a krovu na veži, zhotovenie dverných otvorov do miestnosti 

č.1.04. a č. 1.05. 

Stavba sa nachádza v obci Olešná na parcele č. 270/2 s popisným 

číslom 196. Prístup na parcely je z priľahlej obecnej komunikácie s p. č. 270/15  

a z parcely č. 270/1. 

2.1  ZÁVÄZNÉ PODKLADY 

- požiadavky investora 

 - prieskum súčasného stavu územia a fotodokumentácia 

 - normotvorná legislatíva 

2.2 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV 

Stavebník je jediný vlastník parcely 270/2.  

2.3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA DOTKNUTÉHO VÝSTAVBOU 

Parcely 270/1 a 270/2 sú vo vlastníctve investora. Vlastníctvo pozemkov je 

vysporiadané. Prístup na ňu je z priľahlej obecnej komunikácie. Ostatné okolité 

parcely nie sú stavebnými prácami nijako dotknuté. 

2.4 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

Stavba je rozdelená na viacero celkov – hasičskú zbrojnicu (riešená časť) 

a ostatné priestory. Stavebné úpravy budú prebiehať počas prevádzky 

budovy. 

 

2.5 KAPACITY RIEŠENEJ ČASTI OBJEKTU 

 

Podlahová plocha 1.NP    139,79 m² 

Podlahová plocha 2.NP    2,76 m² 

Podlahová plocha 3.NP    2,28 m² 

Podlahová plocha 4.NP    2,28 m² 

 

Podlahová plocha objektu   147,11 m² 

Zastavaná plocha objektu   145,50 m² 

Obostavaný objem objektu    800 m³ 
 

2.6 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY 

Objekt nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu. Budovanie stavby je 

koordinované investorom. 

Začiatok výstavby:  2017 

Koniec výstavby:   2019 
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2.7 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU 
Stavebné úpravy objektu si vyžadujú pre zariadenie staveniska zabratie len 

dotknutého pozemku, ktorý je vo vlastníctve investora.  

 

2.8 POUŽITÉ NORMY A PODKLADY 
- Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. 

- Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

- Vyhláška č. 259/2008 o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 

- STN 73 17 01 Navrhovanie drevených konštrukcií 

- STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb 

- STN 73 1901 Navrhovanie striech 

- STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a 

budov 

- STN 73 0580 Denné osvetlenie budov 

- STN 73 2810 Zhotovovanie drevených konštrukcií 

- STN 73 4301 Budovy na bývanie 

3. CHARAKTERISTIKA STAVBY A ÚZEMIA 

3.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY – STARÝ STAV 
Objekt Hasičskej zbrojnice je 1–podlažná budova – Hasičská zbrojnica, 

členitého tvaru s valbovou strechou. K objektu prislúcha aj veža na sušenie 

hadíc, ktorá je súčasťou objektu, má 4-podlažia a valbovú strechu. Objekt je 

na rovinatom terén. 

 

Navrhovaným urbanistickým riešením rešpektujeme a zachovávame danosti 

územia a bezprostredného okolia. 

 

3.2 CHARAKTERISTIKA A PRÍPRAVA ÚZEMIA 
Hlavný prístup na pozemok je z obecnej komunikácie s p.č. 270/15.  

Bezprostredné okolie pozemku tvoria zastavané susedné parcely 

prislúchajúce Obecnému úradu. 

Obmedzujúce podmienky pre daný zámer obnovy budovy v danej lokalite sú 

stanovené majetkoprávnymi vzťahmi, technickým riešením stavby, kapacitou 

inžinierskych sietí a platnou legislatívou. 

 

3.3 OCHRANNÉ PÁSMA 
Vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území je riešené v zmysle zákona 

č.70/98 Z.z. z 11.12.1998 pre jednotlivé rozvody inžinierskych sietí, č. 656/2004 

Z.z. a 
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zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a ďalších legislatívnych 

predpisov a úprav. 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

4.1 ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY – STARÝ STAV 
Hasičská zbrojnica je 1 -podlažný objekt členitého tvaru. Maximálne rozmery 

riešenej časti budovy sú 12,55 x 19,43 m. Objekt nie je podpivničený. Objekt je 

zhotovený z tehál hrúbky nosných stien 500, 480, 350mm a nenosných 210, 190 

a 170mm. Zastrešenie objektu tvorí tradičný tesársky krov valbového tvaru 

s asfaltovým šindlom so sklonom 30°. Veža, ktorá prislúcha k objektu, má 4-

podlažia. Jej zastrešenie tvorí tradičný tesársky krov valbového tvaru, sklon 

strechy 12°. Na prístup do podlaží slúži oceľový rebrík. Okná a vonkajšie 

vstupné dvere sú drevené kaslíkové, garážové sú plechové. 

 

4.2 ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY – NOVÝ STAV 
Hasičská zbrojnica je 1 -podlažný objekt členitého tvaru. Maximálne rozmery 

riešenej časti budovy sú 12,55 x 19,43 m. Objekt nie je podpivničený. Objekt je 

zhotovený z tehál hrúbky nosných stien 500, 480, 350mm a nenosných 210, 190 

a 170mm. Zastrešenie objektu tvorí tradičný tesársky krov valbového tvaru 

s asfaltovým šindlom so sklonom 30°. Veža, ktorá prislúcha k objektu, má 4-

podlažia. Jej zastrešenie tvorí tradičný tesársky krov valbového tvaru 

s falcovaným pozinkovaným plechom, sklon strechy 12°. Na prístup do podlaží 

slúži oceľový rebrík. Okná a vonkajšie vstupné dvere sú plastové, garážové 

vráta sú rolovacie. 

 

4.3 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE – STARÝ STAV 
Hlavný vstup do objektu Hasičská zbrojnica je z JV strany cez garážové vráta, 

do veže je samostatný vchod cez vstupné dvere. Pri vstupe do objektu sa 

nachádza garáž so skladom dreva, oproti vstupu sa nachádzajú 3 miestnosti – 

kuchynka, WC so sprchou a denná miestnosť. Po vstupe do veže sa po pravej 

strane nachádza šachta. Na výstup do vyšších podlaží slúži oceľový rebrík.  

 

4.4 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE – NOVÝ STAV 
Dispozičné riešenie objektu sa nemení, mení sa umiestnenie hlavného vstupu 

do objektu v mieste okna po ľavej strane od garážových vrát, cez  Mč. 1.05. 

Objekt Hasičskej zbrojnice bude vzhľadovo prispôsobený ostatným častiam 

objektu. Veža bude slúžiť na sušenie hadíc. Je navrhnutá montáž dodatočnej 

oceľovej rúrky 6x60 mm vo výške 1200 mm od podlahy. Na streche veže 
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prebehne výmena krovu a krytiny so zachovaním sklonu 12°, nová krytina 

bude z falcovaného pozinkovaného plechu. 

 

4.5 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 
Predmetný objekt stavby sa nachádza  v katastrálnom území obce Olešná 

okres Čadca na parcele č. 270/2. Pri stavebných úpravách bola využitá len 

táto parcela. Ostatné okolité parcely nie sú stavebnými prácami nijako 

dotknuté. Okolité parcely sú zastavané. Na daných parcelách sa 

nenachádzajú kultúrne cenné lokality ani chránené časti prírody.  

4.6 ÚDAJE O PRIESKUMOCH 
Na pozemku nebol vykonaný geologický a hydrogeologický prieskum. 

Vzhľadom k nastávajúcej obnove budovy ani nebudú potrebné. 

 

4.7 PREVÁDZKA OBJEKTU 
Riešená časť budovy slúži ako hasičská zbrojnica a bude naďalej plniť tento 

účel. Cieľom obnovy je zníženie spotreby energií pri prevádzke budovy a 

výmena strešnej krytiny na veži. Objekt by nemal ovplyvňovať životné 

prostredie v danej lokalite. 

 

4.8 POŽIADAVKY NA DOPRAVU 
Objekt je prístupný z miestnej priľahlej cesty, parcely č. 247. 

 

4.9 ÚPRAVA PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 
Vzhľadom na zhotovenie vrstvy tepelnej izolácie na obvodových stenách, 

bude potrebné pre zateplenie spodných stien rozobrať existujúci odkvapový 

chodník a v niektorých častiach sanovať betónové chodníky vo vzdialenosti 

0,5 m od muriva. Následne odkopať zeminu v hĺbke 0,6 m od terénu. 

Po zhotovení zateplenia sa táto zemina nasype naspäť, a zhotoví sa nový 

odkvapový chodník napr. zo zámkovej dlažby.  

5. BÚRACIE PRÁCE 

Na objekte Hasičská zbrojnica prebehnú stavebné úpravy  

PRED SAMOTNÝM ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ OBJEKT ODPOJIŤ OD 

VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ ! 

POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 

- Na objekte SO 01 - Hasičská zbrojnica prebehnú stavebné úpravy  

-  PRED SAMOTNÝM ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ OBJEKT 

ODPOJIŤ OD VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ ! 



 Technická správa  

 STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE – ZMENA PROJEKTU 
 

6 
 

- Pred stavebnými prácami treba vykonať najskôr ručné demontáže 

odstránenie všetkých exteriérových 

 prvkov, ktoré by prekážali pri stavebných a zatepľovacích prácach: 

1. Demontáž klampiarskych prvkov (oplechovanie, zvislé dažďové zvody) 

2. Demontáž okenných otvorov, ktoré budú vymenené za nové a 

dverných otvorov 

3. Odstránenie okna a vybúranie otvoru pre nové dvere , osadia sa nové      

           preklady pre garážové vráta a až potom sa vybúra otvor pre tieto  

           vráta 

4. Odstránenie pôvodnej konštrukcie tradičného krovu vrátane krytiny na 

veži 

 

6. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE SO 01 – NOVÝ STAV 
 

6.1 ZEMNÉ PRÁCE 

Pre zhotovenie vrstvy tepelnej izolácie a hydroizolácie na existujúcich 

obvodových stenách bude potrebné rozobrať existujúce chodníky vo 

vzdialenosti 0,5 m od muriva. Následne odkopať zeminu v hĺbke 0,6 m od 

terénu. Po zhotovení zateplenia sa táto zemina nasype naspäť a v miestach, 

kde boli chodníky sa zhotovia nové. Pod stĺpom medzi garažovými vrátami sa 

vykope základová škára 1200x1000 mm hl. min 1200 mm 

 

6.2 ZÁKLADY 
Základy objektu ostanú pôvodné , zhotoví sa len základ pod pilier medzi 

novými garažovými vrátami z betonu C20/25 

 

6.3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 
Zhotoví sa nový pilier medzi vrátami z debniacích tvárnic a betonu C30/37 

vystuženého oceľou B500B. Ostatné zvislé nosné i nenosné konštrukcie 

ostávajú bez zmeny. Jediný zásah spočíva len vo vytváraní dverných otvorov. 

Vonkajší povrch tehál bude zateplený a bude omietnutý do fasádnej 

omietky.  

 

6.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
Zhotoví sa novy preklad nad garážovými vrátami z oceľového profilu 2x UPE 

300. Ostatné vodorovné konštrukcie ostávajú bez zmeny. Jediný zásah 

spočíva vo vytvorení zatepleného podhľadu zo sadrokartónu v priestoroch 

garáže. 
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6.5 SCHODISKÁ 
Schodiská sa v riešenej časti objektu nenachádzajú, na výstup do 

jednotlivých podlaží vo veži sa používa oceľový rebrík. 

 

6.6 STREŠNÁ KONŠTRUKCIA 
Strešná konštrukcia ostáva pôvodná, mení sa iba strešná konštrukcia vo veži. 

Pri výmene strešnej krytiny je navrhnutá nová drevená konštrukcia, ktorá 

pozostáva z pomúrnice, krokiev, nárožných krokiev a malej opornej stolice 

z väzníc. Táto konštrukcia bude kotvená do existujúcej železobetónovej dosky 

krovu, následne sa zhotoví nová strešná krytina, ktorá bude plechová. Sklon 

strešnej konštrukcie ostáva 12°. Drevo musí byť morené proti hmyzu a hubám - 

náter Bochemitom. Nad vstupom do veže bude zhotovená strieška nad 

dverami. Spoje a postup montáže budú spresnené v realizačnej 

dokumentácií dodávateľa tesárskych prác. Predpokladá sa rovnaká osová 

vzdialenosť krokiev. Dimenzie krovu viď. výkres krovu v časti PD architektúra. - 

upresnenie dimenzií prvkov, spojov, zavetrenia, kotvenia a montáž bude 

uvedené v časti STATIKA. 

 

6.7 PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 
Nosná konštrukcia podlahy v objekte ostáva pôvodná. Navrhnuté sú nové 

nášľapné vrstvy – viď. Výpis skladieb konštrukcií. 

6.8 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Steny v interiér objektu budú vápenno cementové strojové omietky 

s maľovkou, v niektorých miestnostiach keramický obklad. Na fasádu je 

navrhnutá farbená omietkovina na báze silikónových živíc. Povrchová úprava 

sokla je navrhnutá ako farbená fasádna omietka na báze silikónových živíc - 

farba 2, alt. marmolitová stierka. 

 

6.9 VÝPLNE OTVOROV 
Nové výplne otvorov v obvodovom plášti sú tvorené systémom plastových 5-

komorových profilov okien a dverí. Systém zasklenia - štandardné vyhotovenie 

s izolačným 3-sklom 4-16-4-16-4 Ug≤0,6 W/(m2.K), s teplým rámikom. Súčiniteľ 

prechodu tepla okna Uw< 1,0 W/(m2.K).  

Súčasťou niektorých okien je krídlo s mikroventiláciou. Montáž okien a dverí v 

obvodovej stene musí prebiehať podľa Celoslovenskej smernice pre montáž 

okien. Kontrola realizačnej firmy zabezpečená autorským dozorom.  

Dodávateľa a presný typ okien, minimálne však predpísaný, si zvolí investor na 

základe ponuky dodávateľov. 
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6.10 KLAMPIARSKÉ PRÁCE 
Všetky klampiarske práce a oplechovania sa vykonajú podľa príslušnej normy. 

Oplechovania budú zhotovené pri všetkých výplniach otvorov a taktiež aj na 

strešnej konštrukcií. Na tieto oplechovania sa použije oceľový, žiarovo 

pozinkovaný plech s obojstrannou ochrannou vrstvou, ktorý zaručuje vysokú 

odolnosť voči korózií s hr. 0,6mm. 

6.11 HYDROIZOLÁCIE 
Pri konštrukcii zastrešenia strešnou krytinou sa použije kontaktná vysoko difúzna 

fólia. Základy nie je možné odizolovať, vzhľadom na vlhkostné pomery 

v budove sa predpokladá že pôvodná hydroizolácia dostatočne plní svoju 

funkciu. Je navrhnutá dodatočná hydroizolácia podláh tekutou lepenkou. 
 

6.12 TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Tepelná izolácia obvodového plášťa sa použije izolácia napr. fasádny EPS 

polystyrén hrúbky 100 mm. Na soklovú časť sa použije izolácia napr. XPS 

hrúbky 100 mm. Na odizolovanie strešných priestorov veže sa použije napr. 

minerálna tepelná izolácia hr. 300 mm. 

Pri návrhu  kontaktného zatepľovacieho systému napr. ETICS,  sme vychádzali 

z platnej legislatívy a to: 

• STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 

systémov (ETICS) 

• STN 73 2902 - Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre 

spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS) 

 

6.13 PODHĽADY 
Podhľady budú tvoriť SDK dosky. Strop bude zateplený tepelnou izoláciou 

z minerálnej vlny hrúbky 200 mm vkladanej na oceľový rošť. 

7. STATIKA 
Statický posudok rieši  stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Olešná 

okres Čadca v samostatnej projektovej dokumentácií časť Statika. 

8. TECHNICKÉ ZARIADENIA OBJEKTU HASIČSKEJ 

ZBROJNICE 
 

V objekte ostanú všetky inžinierske siete pôvodné. 

 

8.1 VETRANIE 
Vetranie je riešené prirodzeným spôsobom cez okenné otvory. 
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8.2 VYKUROVANIE 
Miestnosť č.1.04 priestory garáže budú vykurované novou akumulačnou 

pecou na pevné palivo ktorá nahrádza pôvodný vykurovací kotol na tuhé 

palivo. Vykurovanie zvyšných priestorov riešeného objektu zostáva pôvodné. 

 

8.3 ELEKTROINŠTALÁCIE 
Elektrická prípojka a vedenie ostáva z veľkej časti pôvodné. Z dôvodu 

výmeny stropných svietidiel dôjde len k výmene vybraných časti 

elektroinštalácie. 

 

8.4 ĎAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
 

Na odvodnenie zrážkovej vody budú slúžiť strešné žľaby so sklonom 1%. Žľaby 

budú napojené na odpadové potrubie s priemerom 100 mm z PVC, ktoré je 

cez  lapače strešných splavenín zaústené do jestvujúcej dažďovej 

kanalizácie. 

9. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 

povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník 

práce. 

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný 

dodávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa 

týkajú jeho spôsobu práce. 

Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri 

práci. Obsluha musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k 

udržiavaniu bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  

preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, 

na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej 

pomoci. 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia 

povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy 

a riadiť sa zákonom č. 124/2006 Z.z. a vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O 

bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami 

vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  O minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia 

vlády SR č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O 

minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v  súvislosti s uplatnením 

STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. O minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 
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Projektant návrhu organizácie výstavby predbežne konštatuje, že charakter 

stavebnej činnosti v území si vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, v zmysle Nariadenia vlády SR, č. 396/2006 Z.z. nevyžaduje. V 

prípade nutnosti vypracovania samostatného plánu, bude tento súčasťou 

dodávateľskej dokumentácie vybraného dodávateľa stavby.  Dtto určenie 

koordinátora bezpečnosti práce. 

10. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH 

NEBEZPEČENSTIEV 
Navrhované technologické zariadenia, technologické operácie a postupy sú 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečné a neprinášajú 

zvláštne riziká, pokiaľ sú na pracoviskách dodržované všetky základné zásady 

stanovené normami a vyhláškami (uvedenými v technickej správe 

technológie) ako i zásady bezpečnosti práce stanovené výrobcami 

jednotlivých strojnotechnologických zariadení, pracovných pomôcok, 

náradia, prístrojov, prípravkov a technologických médií. 

V tejto fáze poznania výrobnej a manipulačnej technológie, stavebného a 

konštrukčného riešenia nie sú jej navrhovateľovi známe žiadne 

neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, z hľadiska 

bezpečnosti a zdravia pri práci. 

11. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY 
   Prostredie v celom objekte, ako aj materialy zabudované do stavby musia 

splňať protipožiarne normy a je potrebné ich realizovať v súlade s STN, 

ochranu elektroinštalácií riešiť nulovaním a ochranným prepojovaním.  

12. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY 
Tento objekt z hľadiska civilnej ochrany nemá význam, lebo je to objekt 

s jednoznačným využitím na účel hasičskej zbrojnice, čiže jeho mierové 

využitie neexistuje.  

13.BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
Normy a predpisy Inštitútu bezpečnosti práce (IBP) sú záväzné pre výstavbu 

predmetného objektu. Preto je pri všetkých stavebných prácach potrebné 

tieto normy IBP dodržiavať. Predíde sa tým zraneniu zamestnancov stavby. 

Pracovníci stavby musia aj absolvovať školenie IBP, taktiež o tom musí byť 

vyhotovený zápis do stavebného denníka. 

14. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Počas výstavby sa predpokladá vznik rôznych odpadov. Nakladanie 

s odpadmi musí byť v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti 
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odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby 

bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude musieť splniť všetky 

povinnosti ako producent odpadov. V zmysle zákona § 6 zákona č. 223 / 2001 

Z.z. z 15. 5. 2001o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

pôvodca odpadu ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - 

podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov, 

alebo 1 t ostatných odpadov, vypracováva vlastný program odpadového 

hospodárstva, ktorého obsah je upravený vyhláškou č.283 MŽP SR z 11.6.2001 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

14.1 PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POČAS REALIZÁCIE STAVBY 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – 

O, a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii 

odpadov – Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 

Z.z.). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke aj s predpokladanými 

množstvami: 

Por. 

číslo 

Číslo 

druhuodpa

du 

Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

(t) 

1 15 01 01 Obaly z lepenky O 0,1 

2 15 01 02 Obaly z plastov O 0,05 

3 15 01 03 Obaly z dreva O 0,1 

11 17 01 02 Tehly, beton O 20 

12 17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 0,05 

15 17 02 01 Drevo O 1,2 

40 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 03 O 0,1 

48 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,2 

Tab.č. 1 – Odpady vznikajúce v priebehu stavebných prác 

Pre skladovanie odpadov kategórie „O“ (ostatný odpad) sú tu umiestnené 

bežné kontajnery v množstve potrebnom pre dostatočné vytriedenie 

odpadov. Odpady sú v zmluvne stanovených lehotách odvážané v zmysle 

zákona o odpadoch oprávnenou organizáciou na likvidáciu. Do tohto 

existujúceho systému odpadového hospodárstva budú začlenené i odpady 

uvedené v tabuľke. 
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14.2 OPIS MIESTA VZNIKU ODPADOV A NAKLADANIE S ODPADMI 

POČAS REALIZÁCIE STAVBY 

Miesto vzniku odpadov 

Odpady pod poradovým číslom 1, 2, 3, 4, 10 vznikajú počas výstavby objektu 

v rámci príslušných technologických postupov – producentom odpadu bude 

generálny dodávateľ stavby 

Odpad pod p.č. 10, 11, 12, 15, 26, 40 vznikne pri výstavbe konštrukcií - 

producentom odpadu bude generálny dodávateľ stavby. 

Nakladanie s odpadmi 

Odpad pod p.č. 2, 17 - bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a 

následne odovzdaný do najbližšej zberne papierového a plastového odpadu 

na ďalšiu recykláciu – spôsob zhodnotenia R2 (podľa prílohy č.2 k zákonu 

223/2001 Z.z.) 

Odpad pod p.č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 26, 40 - bude pôvodcom odpadu 

triedený, zhromažďovaný a v pravidelných intervaloch vyvážaný na skládku 

odpadov, ktorá má na uloženie týchto odpadov povolenie – spôsob 

zneškodnenia D1 (podľa prílohy č.3 k zákonu 223/2001 Z.z.) 

Odpad pod p.č. 4 – bude pôvodcom dočasne uložený pred zberom v mieste 

vzniku (na jestvujúcom dočasnom úložisku odpadov - jedná sa o obaly z 

náterových hmôt). Uložený bude v uzavretých vodotesných nádobách. 

Likvidáciu odpadu zabezpečí príslušná firma pre likvidáciu nebezpečných 

odpadov tohto druhu. (platný súhlas na nakladanie s nebezpečným 

odpadom v zmysle §7 ods.1 zákona č.223/2001 Z.z. miestne príslušným 

orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve). 

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, 

zabezpečujúcich únik odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách 

a pod., použiť napr. katalóg MEVAKO 2001 Brzotín, AJ OZAP a pod.). 

Uskladnené budú na spevnenej ploche tak aby bol zamedzený prístup 

nepovolaným osobám. Miesto dočasného uskladnenia bude prestrešené. 

Zneškodnenie, resp. využitie bude zabezpečené  podľa vyššie uvedeného 

popisu.  

Pretože množstvo NO nepresahuje množstvo 100kg/rok nie je potrebné žiadať 

OÚ o udelenie súhlasu na nakladanie s NO. V prípade že množstvo túto 

hodnotu neprekročí, žiadosť nie je potrebná. Zmluva o zneškodňovaní 

odpadu bude uzavretá generálnym dodávateľom stavby po jeho výbere s 

oprávnenou firmou na nakladanie s odpadmi. 

Ku kolaudácii pôvodca odpadu (generálny dodávateľ stavby) predloží 

doklady o likvidácii jednotlivých druhov odpadu. 
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15. OHROZENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI NAKLADANÍ S 

ODPADMI 
Životné prostredie pri nakladaní s odpadmi počas realizácie stavby nebude 

ohrozené. Druhy jednotlivých odpadov sa musia skladovať na oddelených 

skládkach. Musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám na tieto 

skládky, aby nedošlo k znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolitého 

priestoru. Jednotlivé odpady, ktoré možno využiť, budú použité na základe 

konzultácie s projektantom. Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo 

zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo 

prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá 

zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe 

platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy 

16. ZÁVER 
Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať platné normy a predpisy 

uvedené v technickej správe, ktoré sa na dané práce vzťahujú. V prípade 

problémov a nejasností v projektovej dokumentácii je potrebné kontaktovať 

autora projektu. Tento návrh je podľa zákonu o autorských právach 

výhradným duševným vlastníctvom autorov a smie byť použitý iba so 

súhlasom autora. 

 

 

V Žiline 02/2019     

Vypracovala:     Ing. Marianna  Pivolusková 

 


