Sprievodná správa – Rekonštrukcia MŠ Skároš

1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

NÁZOV STAVBY:

REKONŠTRUKCIA MŠ SKÁROŠ

KLASIFIKÁCIA STAVBY:

KS 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

MIESTO STAVBY:

parc. č. KN-C 591
katastrálne územie Skároš
okres Košice - okolie

CHARAKTER STAVBY:

Rekonštrukcia existujúcej budovy

STAVEBNÍK:

Obec Skároš
Skároš 91, 044 11 Ždaňa

DODÁVATEĽ:

Vybraná stavebná firma

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. arch. Igor Hradský, č. a. 2495 AA

PROJEKTANTI:

Ing. Pavol Brija

POPIS STAVBY:

Samostatne stojaci objekt

ÚČEL STAVBY:

Materská škola

STUPEŇ PD:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY
2.1.

Údaje o objekte

Jedná sa o dvojpodlažný murovaný objekt, nepodpivničený, zastrešený plochou
strechou s vonkajšími zvodmi. Objekt sa nachádza v intraviláne obce Skároš na parcele č.
KN-C 591 v katastrálnom území Skároš. Prístup k materskej škole je z južnej strany zo
Športovej ulice po vybetónovanej upravenej ploche. Areál materskej školy je oplotený, dvor
je zatrávnený a sú na ňom osadené detské preliezačky, pieskoviská a hojdačky.
Materská škola má pôdorysný tvar obdĺžnika s predsadeným schodiskom. Celkový
rozmer je 26,65 x 15,85 m a pozostáva z dvoch tried so zázemím. Konštrukčný systém je
riešený ako pozdĺžny stenový nosný systém murovaný z tehál hr. 450 mm. Stropná
konštrukcia je železobetónová.
Plánované stavebné úpravy sú popísané v jednotlivých kapitolách Technickej správy
a v príslušných výkresoch časti projektu Architektonicko-stavebné riešenie.
2.2 Účel projektu
Projekt „Rekonštrukcia MŠ Skároš“ je koncipovaný tak, aby boli splnené plátné
právne predpisy a technické normy vzhľadom na hygienické požiadavky ako aj všeobecné
požiadavky na stavby.
V nadväznosti na dosiahnutie tohto cieľa je táto projektová dokumentácia zameraná
najmä na výmenu sanity a povrchových úprav stien a nášlapných vrstiev podlahy.
2.3 Cieľ projektu
Cieľom projektu je skvalitnenie kapacít predškoského zariadenia materskej školy
v obci Skároš.
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3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
Podklady na spracovanie PD sú:
· investičný zámer
· požiadavky investora
· platné STN normy a vyhlášky

4. ČLENENIE STAVBY
Stavba nie je delená na prevádzkové súbory, ani na stavebné objekty. Projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia MŠ Skároš“ obsahuje nasledujúce
samostatné časti:
- Architektonicko-stavebné riešenie
a výkresy starého aj nového stavu)
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správa,

Technická

správa

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTABU
Pri navrhovanej stavbe sa vecné a časové väzby, ako aj súvisiace investície
nevyskytujú.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV
Užívateľom stavby bude investor.

7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY
Predpokladaný termín začatia stavby:

III. kvartál 2022

Predpokladaný termín dokončenia stavby:

III. kvartál 2022

8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
Skúšobná prevádzka pri tejto stavbe nie je nevyhnutná.

9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
Skutočné náklady stavby budú podrobne uvedené v Rozpočte budúceho, investorom
vybraného dodávateľa stavebných prác, zostavenom podľa Technickej správy a príslušných
výkresov tohto projektu, prípadne aj na základe dodatočných, do tohto projektu nezahrnutých
požiadaviek investora.

V Košiciach, september 2021

Ing. Pavol BRIJA
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1. ÚČEL
Projekt „Rekonštrukcia MŠ Skároš“ je koncipovaný tak, aby boli splnené platné
právne predpisy a technické normy vzhľadom na hygienické požiadavky ako aj všeobecné
požiadavky na stavby.
V nadväznosti na dosiahnutie tohto cieľa je táto projektová dokumentácia zameraná
najmä na výmenu sanity a povrchových úprav stien a nášlapných vrstiev podlahy.
Cieľom projektu je skvalitnenie kapacít predškolského zariadenia materskej školy
v obci Skároš.

2. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU
Jedná sa o dvojpodlažný murovaný objekt, nepodpivničený, zastrešený plochou
strechou s vonkajšími zvodmi. Objekt sa nachádza v intraviláne obce Skároš na parcele č.
KN-C 591 v katastrálnom území Skároš. Prístup k materskej škole je z južnej strany zo
Športovej ulice po vybetónovanej upravenej ploche. Areál materskej školy je oplotený, dvor
je zatrávnený a sú na ňom osadené detské preliezačky, pieskoviská a hojdačky.
Materská škola má pôdorysný tvar obdĺžnika s predsadeným schodiskom. Celkový
rozmer je 26,65 x 15,85 m a pozostáva z dvoch tried so zázemím. Konštrukčný systém je
riešený ako pozdĺžny stenový nosný systém murovaný z tehál hr. 450 mm. Stropná
konštrukcia je železobetónová.

3. ROZSAH PROJEKTU
Investor – Obec Skároš, prostredníctvom vybraného dodávateľa stavebných prác
pripravuje (v rámci tohto projektu pre stavebné povolenie) rekonštrukciu hygienických
zariadení určených pre deti na 1. NP a 2. NP v Materskej škole v nasledujúcom rozsahu:
- výmena sanity po demontáži pôvodných povrchových úprav a realizácii nových
obkladov a omietok, zo zachovaním pôvodných inštalačných rozvodov,
- aplikácia keramického obkladu po odstránení pôvodného obkladu,
- aplikácia omietok po odstránení pôvodných omietok stien a stropov,
- aplikácia keramickej dlažby po odstránení pôvodnej dlažby dodržať pôvodné
vyspádovanie do odvodňovacích vpustí v umyvárke a sprche,
- opláštenie VZT jednoplášťovou SDK konštrukciou v hygienickom zariadení pre deti
na 2. NP,
- inštalácia nových dverí jednokrídlových plných v rátane zárubní po demontovaní
pôvodných dverných krídel a zárubní.
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4. BÚRACIE PRÁCE
Búracie práce sa týkajú predovšetkým stavebných zásahov do nasledujúcich
konštrukčných uzlov v hygienických zariadeniach určených pre deti na 1. NP a 2. NP v
objekte Materskej školy:
- odstránenie povrchových vrstiev stien obkladov a omietok,
- odstránenie nášľapnej vrstvy podlahy – keramickej dlažby,
- demontáž existujúcich dverí v rátane zárubní a prahov,
- demontáž pôvodnej sanity,
V prípade nejasností alebo nesúladu PD s existujúcim stavom je potrebné kontaktovať
projektantov. V prípade nájdenia skrytých/iných konštrukcií, ktoré nie sú viditeľné
a zasahujú do projektovaných zmien, je potrebné kontaktovať projektantov.
Stavebné práce je potrebné realizovať podľa platných STN a technologických
predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov a BOZP.
Pri búracích prácach je nutné dodržať podmienky bezpečnosti uvedené vo vyhláške č.
147/2013 Z. z. a práce uskutočňovať podľa harmonogramu búracích prác. Pri búracích
prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich nosných konštrukcií objektu a to ani
mechanicky, ani vibráciami či iným nepriaznivým vplyvom.
V prípade poškodenia
konštrukcií vplyvom vlhkosti alebo iných nedostatkov je potrebné vykonať sanáciu danej
konštrukcie - zvoliť vhodný typ sanácie.
Rozmery existujúcich konštrukcií sú kótované v rozmedzí +/- 50 mm. Nakoľko nie sú
známe presné rozmery a hĺbka založenia základov, je potrebné ich preveriť pred začatím
výstavby a zabezpečiť formou autorského dozoru účasť projektanta statiky, ktorý zhodnotí
skutočné geologické pomery a potvrdí alebo pozmení navrhované základy. Hrúbka stropnej
dosky, podkladového betónu a rozmery základov v reze nemusia zodpovedať skutočnému
stavu, nakoľko nebola urobená hĺbková analýza.

5. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pri realizácii projektu je nutné dodržiavať všetky opatrenia vylučujúce negatívne
vplyvy na životné prostredie v maximálnej možnej miere. Akýkoľvek zásah do prírody bude
prekonzultovaný a vykonaný až po súhlase dotknutých orgánov.
Stavba svojím osadením a návrhom konštrukčného riešenia stavebných objektov
nebude vykazovať nepriaznivé účinky na životné prostredie.
Počas výstavby dôjde k vytvoreniu odpadu, ktorý bude potrebné odvážať na riadenú
skládku odpadu.
Pre uskladňovanie stavebného odpadu bude v blízkosti objektu uložený
veľkokapacitný kontajner, ktorý bude po naplnení odvážaný.
Stavebný odpad podľa zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky Ministerstva
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životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015 zo Z. z. č.365/2015
zaraďujeme do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií.
a)
Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:
Počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných
prostriedkov, ktoré budú dovážať materiál.
b)
Hlukové emisie:
Počas výstavby budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby a jej okolí.
Tento hluk však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak neovplyvní
výraznejšie prostredie a obyvateľstvo.
c)
Odpadové vody:
Počas výstavby budú odpadové vody bežného charakteru, tak ako vznikajú pri
jednotlivých stavebno-technologických procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovníkov
stavebnej firmy budú vyčlenené v rámci objektu materskej školy.
d)
Odpadové látky:
Počas výstavby predstavujú odpadové látky najmä prebytočnú zeminu a úlomky
hornín a stavebný odpad, vrátane rôznych nenávratných obalov stavebných hmôt a
materiálov. Nakoľko by malo ísť podľa Vyhlášky MŽP o odpadoch č. 365/2015 Z. z.
o odpady kategórie O, ich likvidáciu a odvoz do spaľovne zabezpečí firma zabezpečujúca
výstavbu.
Pri rekonštrukcii objektu je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostatný odpad
(podľa 365/2015 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z
13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené druhy a kategórie odpadov, ktoré vzniknú pri
rekonštrukcii materskej školy. Tieto údaje je potrebné v ďalších stupňoch projektovej
prípravy aktualizovať a bilancie upraviť v súlade s rozsahom miery poznania. Dodávateľ
stavby musí zaistiť kontrolu práce a údržby stavebných mechanizmov.
Tabuľka odpadov, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorých výskyt sa
predpokladá pri realizácii stavby:
Číslo skupiny
15 01 01
15 01 02
17 01 07

Popis odpadu
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a
keramiky

Druh
odpadu

Zneškodnenie Hmotnosť

O
O

R3
R3

0,1 t
0,05 t

O

D1

5,0 t

V prípade znečistenia zneškodniť uložením na skládku. Počas
nepredpokladáme vznik žiadneho odpadu kategórie N (nebezpečný odpad).

prevádzky
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5.1 Spôsob nakladania s odpadmi
So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, bude nakladané
v zmysle platnej legislatívy (79/2015 Z. z. ZÁKON zo 17. marca 2015 o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
Ide o odpady kategórie O, pri odpadoch z tejto kategórie bude zabezpečené
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie.
Kód nakladania s odpadmi:
„R3“ - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (Patrí
sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.).
„D1“ - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
„D10“ - Spaľovanie na pevnine
„R4“ – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE
Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri vykonávaní prác,
dodržiavať technologický a pracovný postup, ktorý určuje nadväznosť a súbeh jednotlivých
prác, použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, spôsob dopravy
materiálu, technické a organizačné opatrenie k zaisteniu bezpečnosti pracovníkov
a pracoviska, zabezpečenie staveniska. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie
pracovníkov na zaistenie bezpečnosti.
Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia jednotlivých
právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre
zabezpečenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci.
Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä:
 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z.)
 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
BPZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
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spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko
 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných
ochranných pracovných prostriedkov
 Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko
 Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného
a zdravotného označenia pri práci
Pravidlá starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení budú spracované
v jednotlivých častiach ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.
Pri stavebných prácach budú použité štandardné certifikované výrobky, pričom pri ich
spracovaní a použití musia byť dodržané predpisy vypracované ich výrobcom. Pri
manipulácii so stavebnými zariadeniami (ako aj ich údržbe) je nutné dodržať návody na ich
použitie a bezpečnostné predpisy vypracované ich konštruktérom.
Na stavenisku budú používané označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.444/2001 Z. z.

V Košiciach, september 2021

Ing. Pavol BRIJA

