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A   SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
kultúrneho domu vo Vinodole 

Charakter stavby:   Stavebné úpravy 
Účel stavby:    Sociálne zariadenie kultúrneho domu, záchod muži, ženy, ZŤP 
Miesto stavby:   Obecná ulica Vinodol 
Okres:    Nitra 
Katastrálne územie:   Dolný Vinodol 
Parcela č.:    728/27 
Investor:    Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 

 

2. PREHĽAD SÚHRNNÝCH ÚDAJOV 
 
Počet nadzemných podlaží:  1 
Počet podzemných podlaží:  0 
Výškové umiestnenie stavby: +-0,0 zostáva zachovaná 
Výška stavby od +-0:   nie je predmetom riešenia 
Kóta upraveného terénu  nie je predmetom riešenia 
Zastavaná plocha:   nie je predmetom riešenia 
Úžitková plocha:   riešená časť 21,07 m² 
Obostavaný priestor:  cca 70,0 m³ 
Plocha stav.pozemku:  nie je predmetom riešenia 
Spevnené plochy:   nie je predmetom riešenia 
Index podlažných plôch (IPP): nie je predmetom riešenia 
Index zastavaných plôch (IZP): nie je predmetom riešenia 
Koeficient zelene (KZ):  nie je predmetom riešenia 
 
 

1. Základné údaje o stavbe 
 
1.1.  Východiskové podklady: 

- kópia katastrálnej mapy a listu vlastníctva 
- zámer investora 
- obhliadka a zameranie jestvujúceho stavu interiéru bodovy 

 
1.2.  Stručná charakteristika územia výstavby: 

Rekonštruované priestory sa nachádzajú v budove kultúrneho domu, ktorý leží v zastavanom území 
obce Vinodol v katastrálnom území Dolný Vinodol. Budova sa nachádza na parcele vo vlastníctve 
investora.  

Pozemok je cez spevnené nádvorie prístupný z miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie vo 
vlastníctve obce Vinodol. 

Územie má rovinatý charakter. 
 
Pretože sa jedná o stavebné úpravy v interiéri, nijako to neovplyvňuje okolitú zástavbu. 
 

1.3.  Vplyv stavby na životné prostredie: 
Stavebné úpravy nebudú mať negatívne dopady na životné prostredie. Odpady vznikajúce počas 

výstavby budú zlikvidované v súlade s platným zákonom o odpadoch. Počas jej samotnej prevádzky 
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budú odpadové vody riadne zvedené do splaškovej kanalizácie. Komunálny odpad z prevádzky bude 
riadne likvidovaný s súlade s predpismi a v.z.n. miestnej samosprávy. 
 
1.4.  Stručná charakteristika stavby: 
Architektonicko-výtvarné riešenie:  

Architektonické riešenie rekonštrukcie sociálnych zariadení spočíva vo vylepšení estetickej hodnoty 
priestorov. Snahou je ísť s dobou a ponúknuť materiálovo moderné, na údržbu jednoduché 
a bazberiérové interiéry. Zároveň bude prevádzka záchodov ekologickejšia a ekonomicky úspornejšia. 
Pridanou hodnotou bude možnosť využívania osobami zdravotne znevýhodnenými. 

 
Dispozičné riešenie: 

Pozostáva zo zachovania samostatných wc mužov a žien, v zrušení miestnosti upratovačky 
a vytvorenia samostatnej miestnosti bezbariérového wc.  

 
Stavebno-technické riešenie: 

Konštrukcia objektu je navrhnutá ako jeden dilatačný celok. Jedná sa o stenový systém tvorený 
z murovaných pórobetónových tvaroviek so stužujúcim železobetónovým vencom a stropom. Objekt je 
založený na betónových základových pásov. 

 
1.5.  Odolnosť stavby a jej zabezpečenie z hľadiska požiarnej a civilnej ochrany: 

Žiadne zmeny v požiarno-technickom riešení budovy nenastávajú. Budova spĺňa všetky požiadavky na 
ňu kladené. 

 
 
2. Zdôvodnenie a umiestnenie stavby 
 

Stavba je charakterizovaná ako stavebné úpravy sociálnych zariadení (záchodov) kultúrneho domu. 
Sociálne zariadenie slúži ako zázemie pre návštevníkov budovy, ktorá sa využíva na kultúrne 
a spoločenské účely. Budova, ktorej sú sociálne zariadenie súčasťou leží na parcele č. 728/27 
a bezprostredne susedí s budovou obecného úradu. Hlavný vchod do budovy je umiestnený z nádvoria 
parc.č. 728/28 zo severovýchodnej svetovej strany. Cez nádvorie je zabezpečený prístup pešo 
a motorizovane na verejnú obecnú komunikáciu. 
 
 
3. Podmieňujúce predpoklady 
 

Objekt kultúrneho domu je jestvujúcimi prípojkami napojený na verejné inžinierske siete. Nároky na 
spotrebu pitnej vody, elektrickej energie a odvádzanie splaškových vôd vplyvom rekonštrukcie zostávajú 
nezmenené. 

 
Stavba sa bude realizovať za čiastočného obmedzenia prevádzky objektu kultúrneho domu. 

Náhradné sociálne zariadenie musí byť zriadené vo vedľajšom objekte obecného úradu, príp. 
prenosnými chemickými záchodmi umiestnenými v exteriéri. 

 
 
4. Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súbory a etapy 

 
Stavba je jeden stavebný objekt a netvoria ju iné doplnkové stavby a objekty. 
SO 01 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
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5. Nakladanie s odpadmi 
 
Odpady vznikajúce počas výstavby 
Na základe rozsahu  charakteru prác HSV a PSV budú počas výstavby vznikať tieto predpokladané druhy 
odpadov: 

 
Číslo  Názov druhu odpadu    Kategória odpadu /         
odpadu         zhromažďovanie - kód       
 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb                         0/Z                       
17 02 01 Drevo       0/Z                        
17 04 11 Káble       0/Z                         
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky    0/Z                         
15 01 02 Obaly z plastov      0/Z                         
15 01 03 Obaly z dreva      0/Z                         
17 04 05 Železo a oceľ      0/Z                         
20 03 01 Zmesový komunálny odpad    0/Z                         
 
Nakladanie s odpadmi:  Zhromažďovanie a skladovanie bude vykonávané v zmysle ustanovení zákona 
č.223 / 2001 Z.z. o odpadoch. 
Tuhé odpady budú podľa druhu zhromažďované v špeciálnych kovových alebo plastových kontajneroch, 
resp. nádobách. 
Zmesový komunálny odpad bude zhromažďovaný do kovového kontajnera.  
Dodávateľ stavby, resp. jeho subdodávatelia pre splnenie zákonom stanovených povinností pri nakladaní 
s odpadmi zabezpečia všetky potrebné doklady o likvidácii všetkých odpadov, ktoré vznikli počas 
realizácie stavby. 
 
 

6. Termíny začatia a dokončenia stavby 
Predpokladaný termín začatia stavby: 06 / 2020 
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 08 / 2020 

 
 

7. Investičné náklady 
Predbežné určenie investičných nákladov je odhadované v celkovej výške 26,5-tis. €. 

 
 
 
 
Vo Vinodole 12/2019      Vypracoval:    Ing. Michal Kozár 

 


