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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA   
 

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. 
Názov stavby: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI  

ZDRUŽENÉHO OBJEKTU 
V obci Močenok 

Miesto stavby :    Parcela č. : 489/7       

 

 

Miesto : Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Katastrálne územie : Močenok 

VÚC : Nitriansky 

Investor : Obec Močenok 

 IČO :                                           00308439 

Sídlo :  Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Tel., fax. :  037/655 23 74 

e-mail:  sekretariát@mocenok.sk 

Generálny projektant :   
 Architektonická Kancelária  

ÁTRIUM ARCH., s. r. o. 
Ing. arch. Roderik Baltazár, J. Jesenského 31, 934 01  Levice 

 Kancelária : ČSL armády 29, 934 01 Levice 

Štatutárny zástupca : Ing. arch. Roderik Baltazár   

Tel. : 0905 / 299 439 

kontaktná osoba : Ing. arch. Roderik Baltazár   

Tel. : 0905 / 299 439 

e-mail : roderik.baltazar@gmail.com,  

Zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie 

            Stavebná časť Ing. arch. Roderik Baltazár 

Bleskozvod, osvetlenie  Gabriel Šipoš 

Vykurovanie, plynoinštalácia Ing. Ladislav Javorek 

Statický posudok Ing. Tibor Kálnay 

Požiarna ochrana Marián Suja 

Dodávateľ : Bude vybratý vo výberovom konaní 

Dátum : 05/2017 

 

A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU. 
 

Druh stavby: ZDRUŽENÝ OBJEKT 

-    I.NP– stavebný úrad, kancelária prvého kontaktu, obecná pošta 

- II.NP – estrádna miestnosť, prenájom –administratíva (sporiteľňa) 

- III.NP – spoločenská sála , kancelárie obecného úradu 

-  

 Funkcia stavby: V navrhovanom riešení nedochádza k zmene účelu – objekt slúži ako združený objekt 

obecného úradu, kultúrneho domu, stavebného úradu, pošty a prenajímateľného priestoru. 

 Miesto stavby: Objekt bude realizovaný na pozemkoch majiteľa s parcel. č.: 489/7 

 Hlavné vstupy sú riešené  ako pôvodné od hlavnej cesty, a od parku (obecný úrad, stavebný úrad a pošta). 

Z bočnej strany je samostatný vstup na poschodie k spoločenskej časti. V zadnej časti je umiestnený 

zásobovací vstup a únikový východ. 

 Príjazd k budove je zo zadnej strany od bočnej uličky. 

mailto:baltazar@
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ZDRUŽENÝ OBJEKT 
 

Zastavaná plocha 831 m
2
 

Zatepľovaná plocha obvodového plášťa 1114 m
2 

Zatepľovaná plocha strešného plášťa 801,6 m
2
 

Plocha otvorových konštrukcií 458 m
2
 

Obstavaný priestor 9231 m
3
 

 

 Zdôvodnenie stavby a cieľov realizácie. 

 Cieľom realizácie je hlavne znížiť energetickú náročnosť (zlepšiť energetickú hospodárnosť), ďalej 

odstrániť defekty pôvodnej krytiny, fasády a ostatných stavebných prvkov existujúceho administratívno-

spoločenského zariadenia tak, aby plnil naďalej svoju funkciu v zlepšených podmienkach.  

 

A.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV. 
 Investorom odsúhlasená štúdia navrhovanej stavby. 

 Obhliadka staveniska 

 Katastrálna mapa. 

 Platné vyhlášky a STN. 

 Projektové energetické hodnotenie 

 

A.4 ČLENENIE STAVBY NA  STAVEBNÉ OBJEKTY. 
 Vzhľadom na rozsah, je stavba projektovaná ako jeden stavebný objekt: 

SO 01 – ZDRUŽENÝ OBJEKT 
 

A.5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE, 
PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY. 
 

 So začatím výstavby sa uvažuje v  štvrtom kvartáli 2017. 

  

A.6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. 
Majiteľ : 

Obec Močenok Investor : 

Užívateľ : 

 

A.7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY. 
 Predpokladaný začiatok  realizácie: 4. kvartál r. 2017 

 koniec realizácie:    3. kvartál r. 2018 

 

A.8 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A 
KOLAUDÁCIÍ STAVBY. 
 So skúšobnou prevádzkou sa u navrhovaného objektu neuvažuje. 

 Skúšobnej prevádzke však budú podrobené jednotlivé funkčné celky stavebných prác, v termínoch po ich 

dohotovení a prevzatí s atestami. Skúšky budú vykonané pred kolaudačným konaním, resp. odovzdaním 

stavby do užívania investorovi. 

 

A.9 ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO 
PREVÁDZKY (UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ 
(UŽÍVANÍ) ČASTÍ STAVBY. 
 Neuvažuje sa s postupným uvádzaním stavby do prevádzky. 
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A.10 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY. 
 

Predpokladané investičné náklady stavby: 380.000,-  € 

(budú upresnené v položkovitom rozpočte) 

 

Riešenie objektu z hľadiska pobytu osôb so zníženou schopnosťou pohybu. 

 Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky z 8. júla 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. 

 Všetky vstupy na I.NP. sú riešené bezbariérovo (stavebný úrad, pošta, kancelária prvého kontaktu) 

 Schodiská majú  inštalované madlá vo výške podľa STN 74 3305. Prvý a posledný stupeň schodiskových 

ramien bude zvýraznený reliéfnou dlažbou. 

 Všetky dverné otvory sú navrhované bezprahové, v trasách hlavných komunikácií budú mať šírku min. 900 

mm, (šírka je 1200) farba dverných krídiel bude kontrastná voči farbe stien. 

 Na vnútorných komunikáciách budú povrchové úpravy riešené, tak aby boli vo výške očí vodiace línie pre 

slabozrakých. (oddelený, kontrastný pás). 

 Zasklené deliace konštrukcie a výplne otvorov v blízkosti komunikačných trás budú realizované z 

bezpečnostného skla, vo výške 1500 mm nad podlahou budú na zaskleniach realizované kontrastné značky. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA. 
 

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY. 
B.1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA. 
 

 Predmetné parcely a objekty vo vlastníctve investora sa nachádzajú v intraviláne obce Močenok, v COZ 

 Pozemok je rovinatý  

 Na pozemku sa nachádza predmetná budova – tzv. združený objekt 

 Stavebnú parcelu ohraničujú: SO.01 

- Z juhozápadnej strany – štátna cesta 

- Z juhovýchodnej strany – parcela s parkovými úpravami 

- Zo severozápadnej strany – objekt predajne potravín 

- Zo severovýchodnej strany – IBV 

- Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: pamiatkovej starostlivosti, 

ťažobných oblastí, vojenských objektov, trás hlavných inžinierskych sietí. 

  

B.1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH 
STAVBY. 
 

 Obhliadky staveniska a súvisiacich objektov infraštruktúry projekčným tímom počas realizácie 

prieskumov a projekčných prác, ktorými boli overené príp. aktualizované viditeľné skutočnosti na 

stavenisku. 

   

B.1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU. 
 

 Začatie prác na realizácií navrhovanej stavby je možné až po ohlásení stavebných úprav. 

 Investor odovzdá stavenisko dodávateľovi v určenom termíne pred zahájením stavebných prác.  

 Pred zahájením hlavnej stavebnej činnosti, za účelom uvoľnenia riešeného územia pre výstavbu, nie je nutné 

realizovať žiadne činnosti: 

 Pri odovzdaní staveniska budú určené body napojenia na jestvujúce vedenia inžnierskych sietí. 

 

B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY. 
 

B.2.1 OPIS Z HĽADISKA Z ÚČELOVEJ FUNKCIE. 
 

 Objekt je  v súčasnosti využívaný výlučne ako obecný úrad, stavebný úrad kultúrny a spoločenský dom, pošta, 
a prenajímateľný priestor so základným technickým a sociálnym vybavením. Súbor tak tvorí niekoľko traktov a častí, 
navzájom prepojených do jedného celku. Funkcia stavby bude v plnom rozsahu zachovaná. 

B.2.2 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE. 

 Riešené územie  - zastavaná plocha objektu sa nachádza v časti obce s prevažujúcou funkciou občianskej 
vybavenosti ale aj IBV.  

 Z urbanistického hľadiska ide o zanedbateľný zásah, ktorý sa týka iba architektúry – farebného riešenia fasádnych 
stien a výplní objektu.  

 Riešená stavba z hľadiska uličného pohľadu jej hmotovo - priestorového usporiadania nebude v zásade zmenená, 
nakoľko sa jedná o plošné riešenie fasád. 

 Statická doprava je zabezpečená na priľahlom parkovisku 

 Z architektonického hľadiska ide hlavne o zásah do fasádnych častí stavby  a strechy.  


