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Základné údaje 

   Zjednodušená projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v 

Obci Háj.  Hasičská zbrojnica sa nachádza v centre obce, pod parc. č. 256/3 ako 

samostatne stojací objekt pri ceste prechádzajúcou obcou. Za objektom preteká 

miestny potok. Okolo objektu je zatrávnená plocha. 

 Projektant previedol zameranie jestvujúceho stavu objektu a následne jeho 

spracovanie. Pri spracovaní dokumentácie boli zohľadnené požiadavky investora a 

následne platné technické normy. 

Popis objektu 

   Objekt, v ktorom sa nachádza hasičská zbrojnica je starší objekt, prízemný, 

nepodpivničený so sedlovou strechou. 

   V objekte sa nachádza garáž hasičského auta, sklad a denná miestnosť. Každá 

miestnosť je so samostatným vstupom. V garáži v súčasnosti parkuje protipovodňové 

vozidlo.    

     Zo statického hľadiska je objekt v dobrom stave. Nevykazuje žiadne statické 

poruchy, ktoré by mali vpyv na jeho statiku. Jeho materiálové zloženie zodpovedá 

dostupným materiálom v čase jeho výstavby. Opotrebovanosť materiálov sa 

prejavuje hlavne na krytine a následne na drevenej konštrukcii. 

Technický popis 

   Objekt je postavený z dvoch častí. V staršej časti sa nachádza sklad a denná 

miestnosť. Murivo je murované z váľkov, na kamennom nadzákladovom murive a 

kamenných základoch. Komín je murovaný z plných pálených tehál. Strop v dennej 

miest. tvoria priznané ošetrené drevené stropné trámy, na ktorých je uložený 

ošetrený prekladaný drevený doskový záklop. Nad skladom stropná konštrukcia nie 

je. Krovná konštrukcia je drevená, sedlová s miernou valbou, hambálkového typu. Na 

laťovaní je uložená azbestocementová tašková krytina. Štít je murovaný, omiietnutý. 

Vnútorná omietka je vápenná hladená, vonkajšia omietka je vápenno cementový 

špric.  Nadzákladové murivo tvorí vyditeľný lomový kameň. Vstupná brána do skladu 

a dvere do dennej miest. sú drevené doskové v drevených tesárskych zárubniach. 

Okno je drevené dvojité s vonkajšou oceľovou mrežou. V sklade okno nie je. Podlahu 

tvorý betónová platňa.  
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Časť garáže je murovaná z plných pálených tehál na maltu nastavovanú, na 

monolitických betónových základoch. Nadzákladové murivo betónové z vonkajšej 

strany kombinované s pohľadovým kameňom. Strop tvoria priznané neošetrené 

drevené stropné trámy, na ktorých je uložený drevený doskový záklop. Krovná 

konštrukcia je drevená, sedlová, hambálkového typu. Na laťovaní je uložená 

azbestocementová tašková krytina. Štíty sú murované, omietnuté. Vnútorná omietka 

je vápenná hladená, vonkajšia omietka je vápenno cementový špric. Z 

nadzákladového muriva opadáva. Vstupná garážová brána je oceľová na oceľovej 

zárubni. Okná sú jednoduché, drevené. Podlahu tvorý betónová platňa.  

  Objekt je napojený na verejnú elektro sieť funkčnou vzdušnou elektrickou prípojkou, 

ukončenej na strešníku.. Elektro rozvodnica je osadená v obvodovej stene, na 

verejne prístupnom mieste. Vnútorné rozvody elektriny sú funkčné nebudú sa meniť. 

   Vykurovanie v dennej m.je lokálne, na tuhé palivo. Garáž a sklad sa nevykuruje. 

 Objekt nie je napojený  na obecný vodovod s pitnou vodou, ani na obecnú 

kanalizáciu. 

  Popis stavebných prác 

   Demontuje sa azbestocementová krytina, laťovanie a drevený obklad rýmsy. 

Odstráni sa väzný trám vedľa komína a krokva nad ním. Vymenia sa za nové. 

Rozoberie sa komín po stropnú ronštrukciu. V deliacom štítovom múre sa vybúra 

otvor pre prístup krovu nad garážou. Celá drevená konštrukcia sa očistí a posúdi sa 

technický stav. V prípade potreby sa vymenia jednotlivé poškodené prvky. Nové 

konštrukčné prvky sa namorí protipožiarnym a protihnilobným nástrekom. Vymuruje 

sa nový komín z plných palených tehál nad úroveň štítu strechy. Na komím sa osadí 

ochrana proti sovám. Na krokvy sa uloží  difúzna fólia, ktorá sa pripevní kontralatami, 

na ktoré sa uloží laťovanie a poplastovaná plechová krytina Rova. Smerom do ulice 

sa osodia dva rady zachytávačov snehu.  

   V garáži sa osadia opracované stropné trámy, na ktoré sa uložia opracované  

prekladané záklopové dosky. Trámy ostanú priznané. V rámci stropu sa osadia 

sklápacie drevené dvere pre sprístupnenie krovu. Prístup bude odnímateľným  
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rebríkom. Prevedie sa drevené obloženie okapových rýms. Na ukončenie krytiny sa 

osadia žľaby a zvody vyvedené na terén. 

  Vstupné dvere a vráta sa demontujú a nahradia sa novými plastovými. Do dennej 

miestnosti sa osadia keramické preklady a prímurovka na zmenšenie pôvodného 

otvoru. Okno sa osadí nové plastové v pôvodnom otvore.  V garáži sa jeden okenný 

otvor zamuruje a jedno okno sa vymení za plastové.  

  Vonkajšie kamenné nadzákladové murivo sa vyčistí, nanovo sa vyšpáruje a zostane 

zachované. Z nadzákladového muriva okolo garáže sa otlčie odpadávajúca omietka. 

Nahradí sa novou cementovou. Celú ostatnú vonkajšiu omietku je potrebné očistiť, 

preveriť jej súdržnosť s murivo, natrieť disperzným náterom, uložiť sklotextilnú 

mriežku do lepidla a naniesť stierkovú omietku. 

Terénne úpravy  

    Okolo objektu nie je prevedený okapový chodník. Z uličnej a čelnej strany je 

možné previesť okapový chodník z betónových kociek ohraničený betónovým 

obrubníkom.  

Starostlivosť o životné prostredie 

      Objekt svojou prevádzkou neprodukuje žiadne nebezpečné odpady, nadmerný 

hluk alebo exhaláty. Predmetná stavba svojimi navrhovanými stavebnými úpravami 

nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité životné prostredie. Vykurovanie je 

lokálne na tuhé palivo. Pri výstavbe vzniknú nekontaminované odpady, ktoré sa 

vyvezú na skládku na to určenú. 

     Počas užívania objektu je domový odpad ukladaný do kontajnerov na smeti 

a kompetentnou organizáciou vyvážaný na skládku odpadov. 

     Odpady vzniknuté počas stavebných prác sú zaradené v zmysle Vyhlášky MŽP 

SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov 

Kategorizácia odpadov 

Číslo druhu odpadu     názov odpadu              pôvod odpadu      kategória   spôsob likvidácie 

17 06 05          azbestocement. krytina            stavba                   N                skládka 

17 09 04          zmiešané odpady zo stavieb    stavba                   0                 skládka 

20 03 01          zmesový komunálny odpad     prevádzka              0                 skládka 
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 Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia 

Zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 

ustanovení Zákona o odpadoch : 

 odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať. Zneškodňovanie 

skládkovaním je možné len po použití vyššie uvedených možností,                                                    

 prebytočný, neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to 

určených a v súlade so Zákonom o odpadoch, 

 držiteľ odpadu je podľa § 14, odst.1, písm.f, Zákona č.79/2001 Z.z. 

o odpadoch, povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 

odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnen 

 

Bezpečnosť a ochrana pri práci 

Je potrebné, aby sa organizácie a firmy riadili znením nasledovných vyhlášok 

a nariadení :  

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – Zákon Národnej rady              

Slovenskej  republiky č. 309/2007 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

124/2006 Z.z. 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri stavebných prácach. 

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných   

ochranných pracovných prostriedkov. 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodín SR č. 508/2009 Z.z. na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, 

elektrických a plynových technických zariadení a odbornej spôsobilosti.    

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných       

a zdravotných požiadavkách na pracovisko.   
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Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotný 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Pracovné prostriedky /stroje, vyhradené technické zariadenia/, stavby a ich     súčasti 

je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. 

V znení zákona č. 309/2007 Z.z. a  § 5 odst. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. 

len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila 

ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


