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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE IDENT
PREVÁDZKU 

Účelom projektu je realizácia
Rudina.  

Jestvujúci objekt je jednopodlažný s nevyužívaným podkrovím a vežou na sušenie hadíc.
Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany. Vjazd do garáže je ot

strany.  
Objekt je v súčasnosti využívaný pod

V prednej časti je garážové stánie pre hasi
priestori sú prepojené otvorom a oddelené od zadnej 
ostatné priestori ako zasadačka, šat

V súčasnosti objekt svojimi teplotechnickými parametrami a hygienickými požiadavkami nesp
normové požiadavky podľa STN 73 05 40
znížením energetickej náročnosti a nevyhnutnej obnovy komplexu. 

Jestvujúce priestory objektu, ktoré budú podlieha
dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. Stavebné úpravy predmetného objektu budú spo
výmene gárážových vrát jestvujúcich, navrhnutých nových a
vyspravení vnútorných omietok, zateplení fasády, zateplení stropnej konštrukcie, zhotovení nových 
podlahových vrstiev, vonkajších spevnených plôch, výmene
nového bleskozvodu. 

 Aj po navrhovaných stavebných úpravách objektu bude slúži
 

Pôvodný stav: 

Pôdorysne jestvujúci objekt vyhovuje predmetnej funkciu. Z dôvodu zlého stavebnotechnického 
stavu niektorých priestorov, nie sú tieto priestori používané. Kedže objekt bol v minulosti viackrát 
pristavovaný, výška podláh každej miestnosti je iná. Zárove
sú ešte pôdoné (drevené podlahy v šatni a sklade) a nie sú odizolované hydroizoláciou. Vnútorné 
omietky sú z dôvodu absencie stáleho vykurovania, alebo temperovania popraskané. Stropné omietky 
sú z dôvodu typu nosnej stropnej konštriukcie 

Objekt nieje zateplený. Garážové vráta sú otváravé kovové a vykazujú zna
spodnej časti, z dôvodu, že podlaha v tejto

Okná sú vymené za plastová
Vonkajšia povrchová úprava stien je z brizolitovej omietky, v niektorých miestach poškodená. 
Zasrešenie je riešené sedlovou strechou. Konštrukcia krovu drevené väznicová. Krytina, daž

žľaby a zvody sú nové.  
V okolí objektu tvorí spevnené plochy štrkodrva nezistenej frakcie 

nerovnosti, sú riešené bez sklonu.
V objekte je zastaralá elektroinštalácia, v 
Nieje zrealizovaný bleskozvod.
Jestvujúca prípojka NN je vzdušná a vykazuje zna
Objekt je vykurovaný krbovými kach

požiadavku na mnmálne temperovanie priestorov a prieroru garáže kvôli hasi
Objekt nieje napojený na rozvody vody a kanalizácie.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE IDENT IFIKUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 

 

je realizácia stavebných úprav jestvujúceho objektu hasičskej zbrojnice v obci 

jednopodlažný s nevyužívaným podkrovím a vežou na sušenie hadíc.
objektu je zo severnej strany. Vjazd do garáže je otŕientovaný z východnej 

asnosti využívaný podľa svojej funkcie. Dispozícia pozostáva z piatich miestností. 
asti je garážové stánie pre hasičské vozidlo a sklad pre hasičské vybavenie obidva 

priestori sú prepojené otvorom a oddelené od zadnej časti. V zadnej časti objektu sú situované 
čka, šatňa a sklad.  

asnosti objekt svojimi teplotechnickými parametrami a hygienickými požiadavkami nesp
ľa STN 73 05 40-2, kladené na tento druh zariadení a v súvisl
čnosti a nevyhnutnej obnovy komplexu.  

Jestvujúce priestory objektu, ktoré budú podliehať úpravám a obnove, nie sú plne využívané z 
dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. Stavebné úpravy predmetného objektu budú spo
výmene gárážových vrát jestvujúcich, navrhnutých nových a dverných interiérových dverí a zárubní, 
vyspravení vnútorných omietok, zateplení fasády, zateplení stropnej konštrukcie, zhotovení nových 
podlahových vrstiev, vonkajších spevnených plôch, výmene kompletne elektroinštalácia, prípojky NN a 

Aj po navrhovaných stavebných úpravách objektu bude slúžiť rovnakému úč

objekt vyhovuje predmetnej funkciu. Z dôvodu zlého stavebnotechnického 
stavu niektorých priestorov, nie sú tieto priestori používané. Kedže objekt bol v minulosti viackrát 
pristavovaný, výška podláh každej miestnosti je iná. Zároveň sa sodážou zistilo, že 
sú ešte pôdoné (drevené podlahy v šatni a sklade) a nie sú odizolované hydroizoláciou. Vnútorné 
omietky sú z dôvodu absencie stáleho vykurovania, alebo temperovania popraskané. Stropné omietky 
sú z dôvodu typu nosnej stropnej konštriukcie taktiež popraskané.  

Objekt nieje zateplený. Garážové vráta sú otváravé kovové a vykazujú značnú deštrukciu v 
asti, z dôvodu, že podlaha v tejtočasti objektu je pod úrovňou miestnej komunikácie. 

Okná sú vymené za plastová 
va stien je z brizolitovej omietky, v niektorých miestach poškodená. 

Zasrešenie je riešené sedlovou strechou. Konštrukcia krovu drevené väznicová. Krytina, daž

V okolí objektu tvorí spevnené plochy štrkodrva nezistenej frakcie a hrúbky. Plochy vykazujú 
nerovnosti, sú riešené bez sklonu. 

V objekte je zastaralá elektroinštalácia, v časti nefunkčná.  
Nieje zrealizovaný bleskozvod. 
Jestvujúca prípojka NN je vzdušná a vykazuje značné opotrebovanie. 
Objekt je vykurovaný krbovými kachľami umiestnenými v zasadacej miestnosti. To však nesp

požiadavku na mnmálne temperovanie priestorov a prieroru garáže kvôli hasičskej technike.
Objekt nieje napojený na rozvody vody a kanalizácie. 
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JEJ BUDÚCU 

čskej zbrojnice v obci 

jednopodlažný s nevyužívaným podkrovím a vežou na sušenie hadíc. 
ŕientovaný z východnej 

a svojej funkcie. Dispozícia pozostáva z piatich miestností. 
ské vybavenie obidva 

asti objektu sú situované 

asnosti objekt svojimi teplotechnickými parametrami a hygienickými požiadavkami nespĺňa 
súvislosti so 

 úpravám a obnove, nie sú plne využívané z 
dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. Stavebné úpravy predmetného objektu budú spočívať vo 

dverných interiérových dverí a zárubní, 
vyspravení vnútorných omietok, zateplení fasády, zateplení stropnej konštrukcie, zhotovení nových 

kompletne elektroinštalácia, prípojky NN a 

 rovnakému účelu ako predtým. 

objekt vyhovuje predmetnej funkciu. Z dôvodu zlého stavebnotechnického 
stavu niektorých priestorov, nie sú tieto priestori používané. Kedže objekt bol v minulosti viackrát 

 sa sodážou zistilo, že podlahové vrstvy 
sú ešte pôdoné (drevené podlahy v šatni a sklade) a nie sú odizolované hydroizoláciou. Vnútorné 
omietky sú z dôvodu absencie stáleho vykurovania, alebo temperovania popraskané. Stropné omietky 

čnú deštrukciu v 
ou miestnej komunikácie.  

va stien je z brizolitovej omietky, v niektorých miestach poškodená.  
Zasrešenie je riešené sedlovou strechou. Konštrukcia krovu drevené väznicová. Krytina, dažďové 

a hrúbky. Plochy vykazujú 

ami umiestnenými v zasadacej miestnosti. To však nespĺňa 
čskej technike. 



 

Navrhovaný stav: 

Hlavným cieľom stavebných úprav objektu je 
modernizácia, aby vyhovovali stavebnotechnickým, tepolotechnickým a hygienickým požiadavkám. 

Stavebné úpravy budú spočíva
- vybúranie otvorov pre 2. garážové vráta a vnútorné dvere

- vybúranie pôvodných oceľových a drevených zárubní (výškové rozdiely)

- osadenie nových oceľových zárubní, prekladov a dverných krídel

- zhotovenie kompletných skladieb podláh v troch miestnostiach (hydroizolácia, tepelná izolác

potery, dlažby) 

- zhotovenie vyrovnávajúcich poterov v garážach vrátane pancierového povrchu

- oprava a vyrovnanie vnútorných omietok

- osadenie nových garážových rolovacích vrát z exteriéru 2ks

- prekrytie garážových nábalov ľahkou strieškou 

- zateplenie stropov z interiéru vrátane sadrokartónového podhľadu

- nový náter dreveného podbitia

- zhotovenie vonkajších nájazdových rámp

- zhotovenie novej elektroinštalácie, bleskozvodu a NN zemnej prípojky

- zhotovenie elektrického konvenktorového vykurovania

- vonkajšie zateplenie fasády, sokla

- zhotovenie vonkajších spevnených plôch

 
Kapacity: 
 
obostavaný objem objektu   

zastavaná plocha objektu  

zastavaná plocha spevnenými plochami

výška po hrebeň sedlovej strechy 

výška po hrebeň veže   

 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝ
 
- Zameranie skutkového stavu objektu.
-  Odsúhlasený lokalitný program investorom
-  Vizuálny prieskum stavby
-  Fotodokumentácia 

 

4. ČLENENIE STAVBY
OBJEKTY 

Stavebné objekty – stavba nebude ma
- SO 01 – Hasičská zbrojnica

Spracovateľ: STUDIO A.P.P. s.r.o., Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Akcia/stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, Ruidna č. 445, 023 31 Rudina

Investor: Obec Rudina, Rudina č. 442, 023 31 Rudina 

 

Sprievodná správa 

om stavebných úprav objektu je zfunkčnenie všetkých priestorov objektu a ich 
modernizácia, aby vyhovovali stavebnotechnickým, tepolotechnickým a hygienickým požiadavkám. 

Stavebné úpravy budú spočívať: 
ové vráta a vnútorné dvere 

vybúranie pôvodných oceľových a drevených zárubní (výškové rozdiely) 

osadenie nových oceľových zárubní, prekladov a dverných krídel 

zhotovenie kompletných skladieb podláh v troch miestnostiach (hydroizolácia, tepelná izolác

zhotovenie vyrovnávajúcich poterov v garážach vrátane pancierového povrchu 

oprava a vyrovnanie vnútorných omietok 

osadenie nových garážových rolovacích vrát z exteriéru 2ks 

prekrytie garážových nábalov ľahkou strieškou  

enie stropov z interiéru vrátane sadrokartónového podhľadu 

 

zhotovenie vonkajších nájazdových rámp 

zhotovenie novej elektroinštalácie, bleskozvodu a NN zemnej prípojky 

zhotovenie elektrického konvenktorového vykurovania 

vonkajšie zateplenie fasády, sokla 

zhotovenie vonkajších spevnených plôch 

        

        

spevnenými plochami        

 sedlovej strechy         

      +11,300

AD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Zameranie skutkového stavu objektu. 
Odsúhlasený lokalitný program investorom 
Vizuálny prieskum stavby 

ENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBOR Y A STAVEBNÉ 

stavba nebude mať žiadne prevádzkové súbory 
ská zbrojnica 
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nenie všetkých priestorov objektu a ich 
modernizácia, aby vyhovovali stavebnotechnickým, tepolotechnickým a hygienickým požiadavkám.  

zhotovenie kompletných skladieb podláh v troch miestnostiach (hydroizolácia, tepelná izolácia, 

 

799,50 m3 

130,00 m2 

126,55 m2 

+8,291 m 

+11,300 m 

Y A STAVEBNÉ 



 

- SO 02 - Prípojka elektro 

- SO 03 - Spevnené plochy

 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOL
INVESTÍCIE 

Stavebné úravy nebudú mať č
prípade realizácie stavebných úprav a technického zariadenia objektu
bude predmetná hasičská technika premiestnená do iných 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽ

Užívateľom a prevádzkovateľ

7. TERMÍNY ZAČATIA A
VÝSTAVBY 

Termín začatia a ukončenia stavby ur
a vydaní právoplatného stavebného povolenia. Termín realizácie by mal by
stavebných úprav, t.j HSV práce by sa mali výlu
výstavby sa predpokladá 3 mesiac

8. SKÚŠOBNÁ PREVÁD
DOKONČENIU A KOLAUDÁ

Práce budú môcť prebiehať za prevádzky objektu
okamžité užívanie po dokonč

9. PREDPOKLADANÉ CELKOV

Predpokladaný celkový náklad stavby špecifikuje rozpo
stavebné povolenie. Nakoľko dodávate
vzíde z tohto konania. V projektovej dokumentácií je vypracovaný len p

 

 

 

 

V Kysuckom Novom Meste, 08
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Spevnené plochy 

ASOVÉ VÄZBY NA OKOL ITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE 

mať časové väzby na stavbu z dôvodu realizácie. Obmedzenie bude v 
stavebných úprav a technického zariadenia objektu. Pri realizácií 

ská technika premiestnená do iných priestorov v mejaktu obce. 

ÍVATEĽOV A PRAVÁDZKOVATE ĽOV 

prevádzkovateľom stavebného objektu je obec Rudina. 

ČATIA A  DOKONČENIA STAVBY, L EHOTA 

čenia stavby určí investor po výberovom konaní na stavebné práce 
oplatného stavebného povolenia. Termín realizácie by mal byť s ohľadom na 

, t.j HSV práce by sa mali výlučne realizovať počas letných prázdnin. Lehota 
mesiace.  

SKÚŠOBNÁ PREVÁD ZKA A DOBA JEJ TRVAN IA VO VZ
ENIU A KOLAUDÁ CII STAVBY 

ť za prevádzky objektu podľa prijatých opatrení BOZP
okamžité užívanie po dokončení stavby a kolaudácií. 

PREDPOKLADANÉ CELKOV É NÁKLADY STAVBY  

Predpokladaný celkový náklad stavby špecifikuje rozpočet stavby, ktorý je súč
ľko dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním, výsledn

projektovej dokumentácií je vypracovaný len popis prác a

Kysuckom Novom Meste, 08/2017    Ing. arch. Pavol Papu

                                                                                                            Ing. Martin Nevedel
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STAVBU, SÚVISIACE 

Obmedzenie bude v 
Pri realizácií stavebných úprav 

priestorov v mejaktu obce.  

 

EHOTA 

stavebné práce 
ť s ohľadom na charakter 

as letných prázdnin. Lehota 

IA VO VZŤAHU K 

a prijatých opatrení BOZP. Predpokladá sa 

 

et stavby, ktorý je súčasťou projektu pre 
ený výberovým konaním, výsledná suma 

opis prác a dodávok. 

Ing. arch. Pavol Papučík 

Ing. Martin Nevedel  


