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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

na zákazku s nízkou hodnotou 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na : 

                                             

Výkon stavebného dozoru na  
Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu  v materskej škole 

Prešovská“ 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   Materská škola Prešovská 
Sídlo:  Prešovská  28  
PSČ :  821 08 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
IČO:   31786987 
Zastúpený:  
vo veciach zmluvných: Mgr. Iveta Brodzianská,  tel.: 0917346244 

e-mail: riaditelka.mspresovska@gmail.com 
 vo veciach technických: Ing. Jana Jurkovičová, tel.: 0908 797 128  

e-mail:  jana.jurkovicova@ruzinov.sk 
 

2) Typ zmluvy:  
      Druh zákazky: Služba 
      Objednávka 
 
3) Miesto a termín dodania: 

3.1 Miesto dodania: 
Materská škola Prešovská 28, 821 08 Bratislava  
3.2 Termín dodania: 
Od 04.05.2017- do ukončenia realizácie stavby. Predpokladaný termín ukončenia je 
31.07.2017. 

4) 4.1 Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky  sú hlavne nasledovné  činnosti: 

- oboznámenie sa s podkladmi – projektová dokumentácia stavebných úprav, s obsahom 
zmlúv a  stavebného povolenia 
- príprava podkladov na odovzdanie staveniska, odovzdanie stavby a zabezpečenie 
zápisu do stavebného denníka  
          -  dozor nad dodržaním podmienok stavebného povolenia  po dobu realizácie prác  
          -  odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien PD v spolupráci s projektantom a 
investorom 
          -  bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach 
          -  kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov  
   a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie 
investorovi   
           - spolupráca s projektantom   
           - sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami zmlúv 
           - hlásenie archeologických nálezov 
           - kontrola riadneho uskladnenia strojov, materiálov a zariadení na stavenisku, 
účasť  na konaní pri odovzdávaní   a prevzatí staveniska 
           - kontrola odstránenia vád  zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch 
           - kontrola vypratania staveniska  
 - kontrola BOZP a POV na stavbe  
- účasť na kolaudačnom konaní 
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5) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti: 

5.1. Osobné postavenie: 
Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebný dozor na práce, ktoré sú 
predmetom, zákazky  predložením kópie výpisu z obchodného registra alebo 
živnostenského listu a kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru v 
zmysle zákona NR SR č. 138/ 1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
5.2. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam troch poskytnutých 
služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného charakteru  ako je 
predmet zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Predložený zoznam 
bude obsahovať aj stručný opis zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného 
partnera/odberateľa.  
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
 

6) Predpokladaná hodnota zákazky : 
Hodnotiaci faktor bude jednotková cena prác za mesiac. 
 

7) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nie je možné  rozdeliť.  
Uchádzač predloží ponuku na dodanie zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh 
na plnenie kritérií“. 
 

8) Variantné riešenie: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
V zmysle  bodu 3.2. 
  

10) Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadku predmetnej budovy je nutné vykonať za účelom zistenia skutkového stavu 
a získania potrebných informácii, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie cenovej 
ponuky.  
Obhliadku k tejto výzve uchádzač vykoná sám v termíne od 19.04.2017 – 24.04.2017.  
Termín obhliadky prosím nahláste vopred na kontakt uvedený v bode1 tejto výzvy.  
Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 
 

11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 26.04.2017 do 09:00 hod. 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentami požadovanými v bode 5 je potrebné 
doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy v zalepenej obálke na adresu: Riaditeľka MŠ 
Mgr. Iveta Brodzianská,  Prešovská 28, 821 08 Bratislava 
Označenie obálky: „Cenová ponuka – „ STAVEBNÝ DOZOR - Stavebné úpravy 
existujúcich priestorov na triedu  v materskej škole Prešovská“  - NEOTVÁRAŤ“ 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu za jednotkovú cenu za  mesiac za predmet 
zákazky v EUR. Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 

12) Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.04.2017 o 10:30 hod. v miestnosti č. B301 na 
adrese  Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava. 
 

13) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov zriaďovateľa, formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej  
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. 
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14) Elektronická aukcia: nie  
 
15) Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za mesiac. 
 
16) Ďalšie informácie: 

16.1. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Zmluvu uzatvorí verejný obstarávateľ s uchádzačom, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii 
najnižšiu cenu.  
16.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať neprimerane nízku cenu  a osloví  
ďalších uchádzačov v poradí. 
16.3. Lehota viazanosti je do 15.05.2017. 
 

17) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

-ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym     
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 

- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky. 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
 
Prílohy: 

1) Návrh na plnenie kritérií 

2) PD – Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu  v materskej škole 
vypracovaná: Ing. arch. Ľuba Pavnicová, Vazovova 11,  

811 07 Bratislava, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov,                                        
0890 AA 

 

 

 

   

                                                                                                                   

   Mgr. Iveta Brodzianská 

riaditeľka MŠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝZVA  stavebný dozor - rekonštrukcia bytu na triedu.doc - MŠ Prešovská 28, Bratislava    

 4 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 
              

Verejný obstarávateľ: Materská škola Prešovská 
    Prešovská  28  
    821 08 Bratislava 

 

Názov predmetu zákazky:    Výkon stavebného dozoru na 
  Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu  v materskej škole Prešovská 

 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
 
 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
 
meno a priezvisko zodpovednej osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa :                        ............................................. 
telefonický kontakt:                                      ............................................. 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
Jednotková  cena za mesiac za výkon stavebného dozoru  

 Cena  bez 
DPH 

DPH Cena s DPH 

       x x x 

Jednotková  cena   za mesiac za  
Výkon stavebného dozoru na   
Stavebné úpravy existujúcich priestorov na 
triedu  v materskej škole Prešovská  

   

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s výkonom stavebného dozoru za 
mesiac. 

 
 
 
V ................................., dňa............... 

 
................................................................................ 

Podpis štatutárneho zástupcu,  pečiatka 



ING. ARCH. ĽUBA PAVNICOVÁ, VAZOVOVA 11, 811 07 BRATISLAVA 1 
tel: 0905 213 085, mail: luba.pavnicova@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v materskej škole 

 Prešovská 28 
Bratislava 

 
 

 

 
 

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTI REALIZAČNÉHO 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



A. ÚVODNÉ ÚDAJE 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 
 
Akcia: Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v materskej škole 

Prešovská 
Miesto stavby:   Prešovská 28, 821 08 Bratislava 
Dátum:  10/2016 
Stupeň PD:  Projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného  
Druh stavby:   Zmena dokončenej stavby 
Spôsob výstavby:   Dodávateľsky 
Zhotoviteľ, autor projektu: Ing. arch. Ľuba Pavnicová,  

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, 0890 AA, 
Vazovova 11, 811 07 Bratislava  

 
 
 

 

B. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO PRIESTORU: 

 
Objekt materskej školy sa nachádza na ulici Prešovská 28, 821 08 Bratislava. Bol postavený v cca 1960 roku. 

Objekt je postavený ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený konštrukčný dvojtrakt. Prízemie má na oboch 
koncoch dvojtraktu kolmé jednotraktové krídla. Konštrukčný dvojtrakt má modul 6,0 x 6,0 m vo vonkajšom líci 
a dĺžku 30,3m. Kolmé krídla majú modul 6,3 m vo vonkajšom líci a dĺžku 21,3 m. Konštrukčná výška podlaží je 
3,5 m. Suterén v mieste schodiska je v module 6,0 m s dĺžkou 15,0 m s konštrukčnou výškou 2,4 m. Strecha  
hlavného objektu je valbová, strecha riešeného krídla plochá, riešená ako plochá terasa. 

Statický posudok je zameraný na trhliny v murovaných konštrukciách lavom kolmom jednokrídlovom trakte. 

Zaistenie vody a energií počas doby výstavby: Elektrická energia z jestvujúceho rozvádzača, voda 
z jestvujúcej prípojky.  

 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU: 
 

a) Poloha v obci: 
Areál sa nachádza v zástavbe bytových domov, v  miestnej časti Bratislava – Ružinov. 
Prístup na parcelu je cez jestvujúce verejné dopravné prepojenia. Pozemok je oplotený.  

b) Údaje o súlade s územným plánom: stavba je v súlade s ÚP  
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika: Geologický prieskum sa nevykonal, základy 

sú do nezámrznej hĺbky. 
Radónové riziko: Merania radónu sa nevykonali. 

d) Poloha voči záplavovému územiu: Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
e) Dotknuté ochranné pásma, chránené časti územia, kultúrne pamiatky: 

Nie sú. 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 
 

STRUČNÝ OPIS STAVBY: 
a) Účel užívania stavby: materská škola 
b) Trvalá, alebo dočasná stavba: stavba trvalá. 
c) Novostavba, alebo zmena dokončenej stavby: zmena dokončenej stavby. 
d) Etapizácia výstavby: Jedna etapa. 
 
PREHĹAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
-  snímka z katastrálnej mapy 
-  špecifikácia požiadaviek vypracovaná žiadateľom 
-  vizuálna obhliadka školy 
-  časť pôvodnej dokumentácie  
 



POŽIADAVKA NA URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM 
NAVRHOVANÝCH KAPACÍT 
 

a) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného riešenia:  Materská škola potrebuje vybudovať ďalšiu 
triedu včítane potrebného hygienického a prevádzkového zázemia. Navrhujeme prestavať prietory býlého 
bytu zamestnanca a v tomto priestore vytvoriť novú triedu s potrebným hygienickým a prevádzkovým 
zázemím. Vo všetkých priestoroch okrem hygienických bude na zem položené PVC. V hygienických 
priestioroch navrhujeme protišmykovú dlažbu. 
Nová trieda rovnako jako aj zázemie je projektovaná pre 18 + 3 detí. Nová trieda bude komplet vybavená 

všetkým potrebným novým zariadením. 
Z dôvodu rozšírenia personálu je potrebné prerobiť aj priestory pre personál. Navrhujeme prezliekáreň – 
šatňu pre personál.   

 

b) Základné údaje o kapacite stavby: 
Počet nových miestností po prestavbe  7 
Úžitková plocha nových priestorov:  115,47 m2  
Obostavaný priestor:    cca 350 m3 
Svetlá výška:    3 m 
Súvisiace plochy, prípojky, rozvody: 

Prípojka a rozvody vody   sú, budú vybudované nové rozvody pre novú hygienu 
Prípojka a rozvody kanalizácie   sú, budú vybudované nové rozvody pre novú hygienu 
Prípojka a rozody elektro   sú, budú vybudované nové rozvody v nových priestoroch 
Prípojka a rozvody plynu   nemenia sa 

 
3. NÁVRH RIEŠENÍ PRE UŽÍVANIE STAVBY OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A 
ORIENTÁCIE: 

 

    Pre projektovanie, investora, užívateľa a dodávateľa sú záväzné bezpečnostné a hygienické smernice 
a predpisy.  Najmä vyhláška 374 Zb. Z roku 1990. Z toho vyplýva ich neoddeliteľnosť od projektovej a realizačnej 
fázy ako aj užívania objektu. Zároveň sú úpravy navrhnuté v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Na materské školy sa vzťahujú ustanovenia v § 28 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 245/2008 Z. z.“). 
 
Pre bezpečnosť a ochranu zdravia sú zabezpečené : 
- predpísané svetlé výšky, šírky manipulačných a komunikačných priestorov 
- povrch podláh bezpečný na chôdzu, ostatné vlastnosti podľa druhu prevádzky 
- dostatočné osvetlenie priestorov a komunikácií 
- dvere druh, otváranie aj  v zmysle bezpečnostných predpisov 
Pri realizácií jednotlivých stavebných prác je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, ktoré sú uvedené v 
technických normách. 

Súčasťou projektovej dokumentácie je aj projekt požiarnej ochrany, projekt EPS a projekt zariadení na odvod 
tepla a splodín horenia. 
 
4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
4.1 EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE, BÚRACIE PRÁCE 

Potrebné búracie práce sú vyznačené v projektovej dokumentácii, časť Architektonicko – stavebné riešenie. 
V niektorých miestnostiach je z dôvodu sadnutia stavby potrebné vybúrať komolet podlahové vrstvy. Následne 
urobiť tlakové skúšky vody a kanalizácie. Je pravdepodobné, že pod touto časťou budovy sú poškodené ležaté 
rozvody vody a kanalizácie a podmývajú základy.  

Odstrániť pôvodný dažďový zvod včítane čistiacej tvarovky a zaústenia do terénu. 
 
4.2 NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE 
 
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE, PRIEČKY 

 Nové priečky budú z ľahčených tvárnic, napr. YTONG, hr. 150 mm.  
Poškodené časti kanalizácie a vodovodu pod budovou je po prevedení výkopu a búrania podlahy 

nevyhnutné vymeniť. Po ich uložení ich treba zasypať štrkom. Následne položiť do výkopu štrkové lôžko, zhutniť 
ho. Naň položiť vrstvu armovaného betónu, hydroizoláciu. Hydroizoláciu preložiť cez pôvodnú v šírke min. 500 
mm a privariť Vytiahnuť na obvodové murivo s presahom min 0,5 m a ochráneniť proti poškodeniu. Na 
hydroizoláciu styrodur, betónovú zálievku a nášľapné vrstvy. 
V miestach sadnutia previesť injektáž základov. Po celom obvode zatepliť základy do hĺbky 600 mm. 
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE, PODHĽADY 

 Stropné konštrukcie: Nie sú žiadne novanavrhované. 
 
 



PODLAHY, HYDROIZOLÁCIE 

Podlaha má ako nášľapnú vrstvu linoleum, alebo protišmykovú keramickú dlažbu. Skladba podláh je 
uvedená v projekte vo výkresoch.  

VETRANIE  

 Vetranie je riešené oknami. 
VÝPLNE OTVOROV 

Nové dvere budú typové, biele.  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Pôvodné poškodené časti starých omietok v riešených miestnostiach budú vyspravené, všetky uvoľnené 
časti obiť, praskliny ošetriť pružným tmelom a páskami, omietky lokálne nahradené novými, nové konštrukcie 
budú komplet vyomietané. Maľba omietky bude biela. Rovnako budú lokálne upravené aj časti exteriérových 
omietok. 
KANALIZÁCIA 

 Nové hygienické zariadenia budú napojené na nové rozvody splaškovej kanalizácie.  
VODOVOD 

 Nové hygienické zariadenia budú napojené na nové rozvody vodovodu.  
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

Z plochej strechy -  terasy nad triedou je jestvujúci dažďový zvod., ktorý je potrebné kompletne vymeniť 
za nový. Treba opraviť aj zatekanie zo strechy.  

Terasu by bolo možné zastavať a získať tak ďalšie priestory. 
ELEKTROINŠTALÁCIA 

 Nové rozvody sa napájajú z jestvujúcej rozvodnice. Pozri projekt elektro. 
VYKUROVANIE 

 V nových priestoroch budú osadené nové teplovodné radiátory, napojené na jestvujúce rozvody 
centrálneho rozvodu tepla v budove. Pozri projekt vykurovania. 
OHREV TÚV – nové priestory a zariadenia budú napojené na jestvujúce rozvody TUV. Pozri projekt ZTI.  

 

5. POPIS VPLYVU STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU ZVLÁŠTNYCH ZÁUJMOV: 
 

Navrhovaná prestavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie – nebude produkovať žiadne 
škodliviny. Vykurovanie je  riešené pripojením na jestvujúce rozvody. Odvod dažďových vôd je zaistený. Stavba 
bude realizovaná v súlade s technickými požiadavkami na stavby a s projektovou dokumentáciou overenou 
stavebným úradom. 

Odstraňovanie odpadu zo stavby zaistí dodávateľ stavby odvozom na skládku v súlade s vyhláškou obce. 
S odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou. 

 

6. ZÁSADY ZAISTENIA POŽIARNEJ OCHRANY STAVBY: 
 

Projekt požiarnej ochrany e súčasťou projektovej dokumentácie.  
 

7. CIVILNÁ OCHRANA: 
 

a) Opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na využitie stavieb na ochranu obyvateľstva: Civilná 
ochrana detí a personálu bude zaistená na základe havarijného plánu miestnej časti Bratislava – Ružinov. 

b) Riešenie zásad prevencie závažných havárií: nerieši sa v tomto projekte.  
c) Zóny havarijného plánovania: nerieši sa v tomto projekte. 
 

8. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIA: 
 

c) Zdôvodnenie stavby: miestna časť nemá v súčasnosti dostatočnú kapacitu miest v materských školách. 
Akútne je potrebné zvýšiť novostavbami, prístavbami a prestavbami počet miest v škôlkach miestnej časti 
minimálne pre „predškolákov“.  

d) Zhodnotenie staveniska: Priestor bude pred zahájením prác vyprataný. Výrub zelene pred samotnou 
výstavbou nebude. Stavebný materiál bude uložený priamo v areáli, stavenisko bude vybavené 
a zabezpečené v súlade s platnými vyhláškami. Projekt POV je súčasťou projektovej dokumentácie. 

 

  9. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY: 
 

a. Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie 
navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie: nie sú. 

b. Súvisiace investície a predpoklady, alebo nároky na ich zabezpečenie: 
Nie sú. 

c. Pripojenie na existujúce vybavenie územia: 
Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. 

Prístup na stavenisko počas výstavby: riešené v projekte organizácie výstavby. 
Zaistenie vody a energií počas doby výstavby: z jestvujúceho rozvodu. 
Bilancie kapacitných nárokov a možností: 

Maximálny počet detí v triede mš vo veku 5-6 rokov je 22. Po prestavbe vzniknú priestory pre 18 detí. Na 
jedno dieťa musia byť min 3 m2 priestoru v triede – herni a 1,7 m2 v triede - spálni. Na každých 5 detí musí 



byť 1 ks WC a 1 ks  umývadla. Každá trieda musí mať vlastné hygienické zariadenie so vstupom z triedy aj 
zo šatne. 
Exteriér: Na jedno dieťa musí byť najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy, najmenej 4 m2 plochy detského ihriska 
a najmenej 0,5 m2 plochy pieskoviska.  
Všetky tieto požiadavky projekt prestavby priestorov materskej školy spĺňa. V dostatočnej kapacite sú 
zabezpečené aj ostatné technické a prevádzkové priestory.  

d. Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy: 
Areál je napojený na verejnú dopravnú komunikáciu.  

Pri realizovaní stavebných a montážnych prác je nutné dodržiavať bezpečnosť práce podľa zákona, 
technologické predpisy a súvisiace STN. 
 

10. NÁVRH RIEŠENÍ OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO PROSTREDIA: 
 

a) povodne: pozemok sa nenachádza v záplavovom území 
b) zosuvy pôdy: nie sú známe 
c) poddolovanie: nie je 
d) seizmicita: nie je 
e) radón: pásmo nízkeho radónového rizika 
f) hluk v chránenom vonkajšom priestore a chránenom vonkajšom priestore stavby: nie je. Stavba je 

navrhnutá tak, aby odolávala škodlivému pôsobeniu vplyvu hluku. Navrhnuté konštrukcie spĺňajú 
požiadavky STN. 

 
11. OCHRANA PROTI KORÓZII 
 

 Ochrana proti korózii oceľových prvkov je zabezpečená použitím vhodných antikoróznych náterov, 
teda pasívnym spôsobom. 

 
12.  ZÁVER 

 Vykonávanie všetkých stavebných prác vyžaduje dodržiavanie platných technických noriem, 
technologickej disciplíny a technologických postupov. Technická správa dopĺňa výkresovú časť a dodatočné 
zmeny sa vo výkresoch nemenia. Počas výstavby bude vykonávaný autorský a stavebný dozor, prípadné zmeny 
musia byť konzultované a odsúhlasené projektantom. 

Stavba bude realizovaná v súlade s technickými požiadavkami na stavby a s projektovou 
dokumentáciou. 

Odstraňovanie odpadu zo stavby zaistí dodávateľ stavby odvozom na skládku v súlade s vyhláškou 
obce. S odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou. 
 
 
 
 
V Bratislave, október 2016 
 
      Ing. arch. Ľuba Pavnicová 
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