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- IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby 

                                           
Miesto stavby
Okres
Kraj
Charakter stavby
Investor
Zodpovedný projektant
Hlavný inž. projektu
Forma výstavby

DOM SMÚTKU S  PRÍSTREŠKOM – REKONŠTRUKCIA
– stavebné úpravy 
 obec Rakovo, k.ú. Rakovo p. č.37, 38/2 
okr. Martin
Žilinský
existujúca stavba - murovaný dom, oceľový prístrešok
Obec RAKOVO, 038 42 Rakovo 8, okres Martin
Ing. František Žitniak
Ing. František Žitniak
dodávateľsky

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

I.1      ÚČEL STAVBY
Dom smútku s prístreškom slúži na obradné účely.

I.2      ÚČELOVÉ JEDNOTKY

SO 01 – Dom smútku s prístreškom
                     

Počet nebytových jednotiek
Počet nadzemných podlaží
Zastavaná plocha SO-01
Obostavaný nadzemný priestor domu smútku
Obostavaný priestor prístrešku  so základmi
Úžitková plocha prízemia
Plocha prístrešku

          
          1
          1
     50,5 m2   
      288 m3  
      134 m3
      32,7m2
      23,4m2
 

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV
− objednávka investora po verejnom obstarávaní
− konzultácie s investorom
− obhliadka  a zameranie v teréne
− list vlastníctva

- ČLENENIE STAVBY
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 – Dom smútku s prístreškom



- VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY
Na stavebné úpravy nie sú kladené žiadne zvláštne požiadavky súvisiace s okolitou výstavbou. 

Zosúladenie polohového a výškového osadenia stavby v zmysle projektu.

- PREHĽAD PREVÁDZKOVATE ĽOV
Prevádzkovateľom objektu bude investor.

- LEHOTA VÝSTAVBY
Podľa údajov uvedených investorom v žiadosti o stavebné povolenie.

- TERMÍN ZA ČATIA A DOKON ČENIA VÝSTAVBY
Podľa údajov uvedených investorom v žiadosti o stavebné povolenie.

- ÚDAJE O PREVÁDZKE
Stavebné úpravy sa budú realizovať dodávateľským spôsobom. Po odovzdaní stavby bude 

objekt využívaný naďalej ako dom smútku.    

- TECHNICKÉ VYBAVENIE

Vykurovanie:
- objekt nie je vykurovaný

Príprava TÚV: 
- v objekte sa nenachádza TÚV

Vodovod:
− objekt nie je pripojený na verejný vodovod

Splašková kanalizácia:
− objekt nie je pripojený na verejnú splaškovú kanalizáciu

Elektroinštalácia:
−  objekt je pripojený existujúcim podzemným vedením na elektrickú sieť NN 

- VPLYV STAVEBNÝCH ÚPRAV A PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROST REDIE
Stavebné úpravy ani prevádzka objektu nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Z priestoru staveniska bude odvážaná stavebná suť na skládku pevného odpadu podľa určenia 
príslušného orgánu štátnej správy.

v Rakove 11/ 2017                                                               Vypracoval:   Ing. František Žitniak
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  B.  Technická správa

I. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

1. URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Existujúci objekt domu smútku sa nachádza v zastavanom území obce na pozemku s parcelným

číslom 37 a prístrešok domu smútku na p.č.38/2 taktiež v intraviláne,  v kat. úz. Rakovo, okres Martin.
Pozemok je prístupný spredu od cestnej komunikácie. Objekt je súčasťou oploteného areálu cintorína.
Inžinierske siete sú existujúce.  Orientácia objektu na pozemku je zrejmá zo situácie.   Pozemok je
svahovitý.

2. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
    Objekt  domu smútku bol  postavený v druhej  polovici  19.  storočia  a  dodnes je využívaný na
smútočné  obrady.  Je  jednoduchého  takmer  štvorcového   tvaru.  Predpokladá  sa,  že  pod  podlahou
interiéru  sú  priestory hrobiek,  ktoré  v  druhej  polovici  20.  storočia  boli  prekryté  železobetónovou
doskou. Jeden veľký priestor interiéru je preklenutý českou klenbou s lomenou strechou so štyrmi
štítovými stenami. Strechy sa stretajú v jednom bode v strede nad klenbou. Dom smútku je osadený v
svahovitom teréne. Prístrešok je situovaný pred vstupom.
    Objemové a dispozičné riešenie stavebných úprav objektov nemajú vplyv na zmenu veľkosti úžit-
kovej plochy a sú zdokumentované vo výkresovej časti dokumentácie.

3.AKTUÁLNY STAV OBJEKTU
     Nakoľko stavba nie je odizolovaná, je značne badať vplyv vzlínajúcej zemnej vlhkosti na odutých
omietkach tak v exteriéri ako aj v interiéri. Odparená voda zo stien,  zanechala pod vápennými omiet-
kami soli, ktoré narušili príľnavosť o murovaný pevný podklad. Na fasáde v exteriéri to badať v podo-
be máp a opadajúcej vrstvy omietky do výšky 1,3m od terénu. V nedávnej minulosti dorábaný sokel je
taktiež odutý a je ho potrebné vymeniť. V interiéri boli steny v minulosti zakryté dreveným obkladom
do výšky 1,2m, čím sa ešte zhoršilo vyparovanie zo stien, a vytvorili sa vhodné podmienky pre tvorbu
pliesni.
     Strecha v aktuálnom stave je v havarijnom statickom stave.  Je evidentne badať celkové upadnutie
stredu priesečníku strešných rovín približne o 20cm, čo má za následok zopretie strešnej konštrukcie
na vrchol stropnej klenby a tým nežiadúce bodové zaťaženie vrcholu klenby.
    Na fasáde sa nachádza viacero ozdobných prvkov, ktoré je potrebné zachovať (nakoľko bol v minu-
losti povrch omietnutý mlyncom je nutné ju ako celok šetrne odstrániť – pieskovaním) . Na všetkých
rohoch je ozdobný prvok, ktorý imituje blokový rohový pilier v dórskom štýle, kde sa povrch jednotli-
vých blokov strieda jemnejší s hrubým povrchom. V priestore medzi stĺpmi na úrovni hlavy stĺpov je
vytvorený vzor povrazca, ktorý je na každej strane trochu odlišný. Pod týmto vzorom ide súbežne esíč-
kový jemný reliéf takmer nebadateľný, všetky prvky sú 30 % poškodené a treba ich opraviť. Okná sú
dotvorené v nadokennej oblasti fasády výstuplou lomenou klenbou. V pätách klenieb je osadená malá
hlava anjela. Od nej idú smerom nadol po spodnú hranu okna dva malé reliéfy. Vstupné dvere lemujú
reliéfy (pozri pohľady) v dórskom štýle tak po stranách ako aj nad dverami. V každom štíte je plytká
nika, kde sú osadené rôzne reliéfové fragmenty. Spredu objektu nad dverným portálom sú dve niky, v
menšej je umiestnený erb Rakovských, v druhej je číselný reliéf roku výstavby 1875. V nike od severu
je reliéf kotvy, na západnej strane reliéf kvetu, južnú stranu zdobí reliéf srdca so šípom.
   V interiéri pod kruhovým oknom oproti vstupu je malý jednoduchý oltár, na ktorom sú po stranách
polozapustené  dvojice  dórskych  stĺpov.  Oblúková klenba  prechádzajúca  ponad okrúhle  okno,  je  v
spoločnej hlavici doplnená symetricky jedným iónkym prvkom - volutou.   
   Pôvodný prístrešok má strechu z rozpadajúceho sa zariasovaného dutinkového polykarbonátu, ktorú
je potrebné vymeniť. 



II. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE
 

1. ASANÁCIA A OPRAVA MURIVA
Najskôr sa vykoná odizolovanie všetkých exteriérových stien hr. cca. 70cm ideálne v úrovni do 

10cm nad podlahou interiéru. Odizolovanie sa realizuje podrezaním muriva v celej hrúbke s vyplnením
hrúbky rezu vhodnou PE izoláciou proti vlhkosti v hrúbke 2mm, vyklinovaním zaizolovaného rezu 
rôzne hrubými klinmi, čím sa zabezpečí stavba proti sadaniu. Vkladané plastové izolácie sú určené na 
použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, 
sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov 
(biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. 
Rezná škára sa potom vypĺni hustou flexibilnou maltovou zmesou. Nakoľko je predpoklad, že ani pod 
vrstvou podlahy sa žiadna hydroizolácia nenachádza je potrebné zaizolovať aj podlahu a napojiť ju na 
hydroizoláciu stien. Na podlahu odporúčam použiť vhodnú tekutú hydroizoláciu (napr. od systému 
Sika – SikaBond T8). Aplikovať ju priamo na starú dlažbu s prilepením novej dlažby na celú plochu 
interiéru. 

2. ASANÁCIA ZÁKLADOV,  SOKLA  ZÁKLADOV
   Existujúce založenia stavby je predpokladané na základových pásov z kamenných blokov 
vyplnených vápennocementovou maltou. Pri obnažovaní základov z vonkajšej strany, je preto potrebné
dbať na celistvosť základov. Odkop je vhodnejšie preto realizovať striedavo po cca. 2m úsokoch. V 
prípade zistenia vypadávaniu kamenných blokov z telesa základových pásov je potrebné ich nanovo 
zalepiť murovacím lepidlom na báze cementu, ak však v danom úseku je tento rozsah deštrukcie väčší 
je potrebné vytvoriť pribetonávku v hrúbke cca. 30cm betónom C16/20 a vystužiť v strede 
konštrukčnou výstužou sieti F5/100x100. Na obnažené steny základov max. do hĺbky 1m, nie však 
hlbšie ako je základová škára. Je predpoklad, že základy budú pomerne hlboké, nakoľko sú hrobky 
umiestnené v tesnej blízkosti. Na povrch základov sa nakotví nopová fólia s nopami k základom, čím 
sa vytvorí prevetrávacia medzera medzi základom a zeminou. Na fóliu sa osadí ochranná geotextília 
(min. 300g/m2) a zasype sa štrkodvou frakcie 16-32mm.Aby nedochádzalo k zaplneniu medzier 
jemnými zložkami zeminy je potrebné obaliť štrkodrvu do geotextílie.

3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
Obvodové pôvodné steny sú tvorené prevažne z plnej pálenej tehly spájané vápennou maltou.

4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
Stropná konštrukcia má tvar českej klenby tvorenej z plnej pálenej tehly v predpokladanej hrúbke 

30cm je v zachovalom stave bez viditeľných trhlín.

5.TESÁRSKE KONŠTRUKCIE
Nová konštrukcia krovu domu smútku je navrhnutá tak, aby nezaťažovala klenbu stropu. Celá 

hmotnosť krovu sa prenáša do rohov stavby, čím stabilitne priaznivo pôsobí na konštrukciu stropu. 
Všetky drevené prvky budú ošetrené  insekticídnym a fungicídnym prípravkom na preventívnu 
ochranu proti drevokaznému hmyzu a hubám. 

Nová valbová konštrukcia krovu prístrešku je kombinovaná z oceľových votknutých stĺpov 
RSH140/140/10 do železobetónových základov s drevenou konštrukciou väzníc 140/240 a krokiev 
80/180.

6.KRYTINA
Strešná krytina domu smútku je navrhnutá v pôvodnom dizajne z falcovaného plechu farby hnedej. 
Strešná krytina prístrešku je navrhnutá z plného polykarbonátu hrúbky 6mm.

7.VÝPLNE OTVOROV
Fasádne nové okenné a dverné výplne sú plastové výrobky s renolitom drevodekoru, zasklené   

izolačným dvojsklom s Uw menším ako 1,4W/(K.m2). Mrežová výplň v oknách ostáva pôvodná 
akurát je očistená s novým syntetickým náterom na kov čiernej farby ( 5ks).



8.KLAMPIARSKÉ VÝROBKY
Klampiarske výrobky budú zhotovené podľa príslušnej normy z pozinkovaného plechu v hnedej 

farbe.

9.ÚPRAVY POVRCHOV
Narušenú omietku v exteriéri ako aj v interiéri je potrebné osekať a to minimálne po úroveň máp 

vytvorených vzlínaním vody. Povrchy, ktoré nie sú zasolené a majú pevný podklad stačí šetrne očistiť 
pieskovaním – fúkaný piesok pod tlakom. Následne je murivo potrebné nútene vysušiť pomocou 
infražiaričov v kombinácii s odvlčovacími prístrojmi a napokon aplikovať sanačné omietky, nakoľko 
nie možné vysušiť murivo v celej hrúbke v relatívne krátkom čase. Všetky interiérové plochy sa 
nanovo natiahnu do jemnej vápenatej omietky s finálnou bielou maľovkou. 

Narušená exteriérová omietka v ploche cca. 30% sa oseká až na zdravý podklad a vyplní najskôr 
jadrovou vápenno pieskovou minerálnou omietkou a následne sa aplikuje polopriepustná vrchná 
silikónová farba s ohľadom na zachovanie tvaru všetkých reliéfov.

10.PODLAHY A DLAŽBY
Nášľapná vrstva podláh je navrhnutá podľa účelu priestoru – keramická dlažba podľa výberu 

investora, lepená na pôvodnú dlažbu. Tú najskôr treba zaizolovať tekutou hydroizoláciou a napojiť na 
hydroizoláciu stien. Vstupné dva schodiky je potrebné nanovo vybetónovať obložiť tou istou 
keramickou dlažbou.

11.IZOLÁCIE PROTI VODE
 Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti: -1x polyetylénová fólia typu LDPE
 Hydroizolácia podlahy: - SikaBond T8

- Podstrešná poistná hydroizolačná fólia: - napr. DACHTOP EXTRA PLUS s integrovanou lep. páskou
  (viď. skladby konštrukcií vo výkresoch - Rez A)
                                                             

12.IZOLÁCIE TEPELNÉ
-nakoľko je budova nevykurovaná, nie sú navrhnuté žiadne tepelné izolácie

13. PRÁCE MALIARSKE A NATIERAČSKÉ
Interiérový povrch je napustený 1x penetračným náterom akryl emulziou a namaľovaný 2x 

interiérovou bielou farbou (napr. Jupol).

III. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri realizácií obnovy objektu je potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti práce, 
s ktorými je potrebné pred realizáciou poučiť všetkých pracovníkov na stavbe. Pri stavebno-
montážnych prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/90 Zb., 
a doplňujúcich predpisov.

IV. ODPADY

A. Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby

Kód 
odpadu

Názov odpadu Kategória
odpadu

Odhadnuté
množstvo 
odpadu
[t]; [m3]

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,010 t
15 01 02 obaly z plastov O 0,030 t
15 01 03 obaly z dreva O 0,030 t
17 01 01 betón O 0,030 t
17 01 02 tehly O 0,020 t



17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O 0,040 t
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 

ako uvedené v 17 01 06
    
O

0,60 t

17 02 01 drevo O 0,030 t
17 02 02 sklo O 0,030 t

17 02 03 plasty O 0 t
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0 t
17 04 05 železo a oceľ O 0,05 t
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,002 t
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 2 m3

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 2 m3

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 
17 06 03

O 0,015 t

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 
01 O

0 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

     
O

2,00 t

Odpady č. 15 01 01, 15 01 02, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05 budú triedené, zhromažďované a 
následne odovzdané do separovaného zberu odpadu.

Odpady č. 17 01 07 budú triedené, zhromažďované a následne zneškodňované činnosťou D1 
(uložené na skládku).

Odpad č.  17 01 01, 17 02 02, 17 01 03 – bude zneškodnený činnosťou D1 (uložené na skládku).

Odpad č. 17 04 05 a 17 04 11 bude triedený, zhromažďovaný a následne odovzdaný na zhodnotenie
– do zberných surovín.

Odpad č. 17 05 04 a 17 05 06 bude použitý na úpravu okolitého terénu.

B. Odpady, ktoré vzniknú v priebehu užívania stavby

KÓD 
ODPADU

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória 
odpadu

odhadnuté 
množstvo
[kg/rok]

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 50kg

Odpad č.20 03 01 sa bude zhromažďovať v nádobách určených na tento účel (kuka nádoby, v počte 
1 ks). Odpad bude prepravovaný a zneškodňovaný oprávneným subjektom na najbližšiu skládku 
komunálneho odpadu.

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia:
Zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich 
zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným 
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.529/2002 Z.z. O obaloch a 
o zmene a doplnení a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.283/2001 Z.z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení vyhlášky MŽP SR č.509/2002 Z.z.



V. KANALIZÁCIA

Objekt nie je napojený na verejnú kanalizáciu. Dažďová kanalizácia je zo všetkých rohov zvedená 
do trativodu v dolnej časti svahu. Pred vstupom do zeme je osadený lapač dažďových splavenín. Pred 
vstupom do trativodu odporúčam osadiť čistiacu šachtu DN400 s karbonizovaným pieskovým 
filtračným dnom frakcie 1-4mm.
     

VI. ZÁSOBOVANIE VODOU

Objekt nie je napojený na verejný vodovod.

VII. TEPLO A PALIVÁ

Objekt nie je vykurovaný.

VIII. ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Objekt je pripojený na rozvod elektrickej energie podzemnou prípojkou NN s  existujúcim 
meraním na hranici pozemku investora, ktorý sa preloží  na bočnú stranu. Bleskozvod bude 
dobudovaný podľa aktuálne platných noriem.

IX. VETRANIE

Priestor interieru je odvetraný prirodzeným vetraním cez vstupné dvere a vetračky na bočných 
oknách.

X. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

Požiarna bezpečnosť stavby je riešená v zmysle vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., v nadväznosti na 
STN 92 0201-1-4, STN 92 0400 a ďalšie súvisiace STN a EN.

Stavba je posúdená ako nehorľavý konštrukčný celok podľa STN 92 0201-2.
Dom smútku tvorí jeden požiarny úsek, zaradený do I.stupňa požiarnej bezpečnosti podľa STN 92 

0201-2.

XI. STAROSTLIVOSŤ O ŽP

Vplyv obnovy stavby pri dôslednom realizovaní navrhovaných riešení výrazne nezasiahne do exist.
stavu ŽP v okolí objektu. Pri realizácii je potrebné rešpektovať podmienky stanovené v stavebnom 
povolení, resp. podmienky obce.

XII. ÚDRŽBA STAVIEB
   

Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím 
stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom 
technickom stave v zmysle § 86 Stavebného zákona.

11/2017                                                                      Zodpovedný projektant: Ing. František Žitniak
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