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Špecifikácia predmetu diela 

 
RD bez administratívneho zázemia má byť samostatne stojací, prízemný, murovaný (materiál muriva 

podľa návrhu projektanta) bez podpivničenia, zastrešený šikmou strešnou konštrukciou so škridlovou 

strešnou krytinou.  Priestory musia byť navrhnuté v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z.z. a s 

Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 

 

Dispozičné riešenie RD bez administratívneho zázemia: 

 interiérové dvere štandardné 

 kúrenie v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. (úroveň nízkoenergetických 

budov AO) 

 Obývacia izba s jedálňou s východom na terasu, 

 Kuchyňa, 

 Prioritne 5 izieb – spální, ktoré sú  samostatné, neprechodné pre 10 detí. Ak by to  po 

technickej stránke nebolo možné (dodržať podmienku jednoduchej stavby podľa stavebného 

zákona) tak 4 izby - spálne, samostatné, neprechodné pri zachovanej kapacite 

 Miestnosť pre personál sociálno-výchovného úseku– pracovňa 

 Predsieň,  

 Sklad – komora na potraviny,  

 Sklad – odkladací priestor pracovných pomôcok 

 Kúpeľňa 2x (1x dievčatá, 1x chlapci) 

 WC samostatné 2x (1x dievčatá, 1x chlapci) 

 Priestor pod šikmou strechou by mal slúžiť ako odkladací priestor pre sezónne veci 

(pochôdzna povala, spevnená) 

 Vonkajšie priestory – priestor závetria a priestor terasy 

 Zastavaná plocha objektu do 200 m
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 Technická miestnosť 

 Chodba, WC 

V RD bude slúžiť na celoročné bývanie  10 detí, na jednej zmene bude jeden zamestnanec skupiny. 

 

RD s administratívnym zázemím má byť samostatne stojací, prízemný, murovaný (materiál muriva 

podľa návrhu projektanta) bez podpivničenia, zastrešený šikmou strešnou konštrukciou so škridlovou 

strešnou krytinou. Priestory musia byť navrhnuté v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z.z. a s 

Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 

Vychádza z dispozičného a stavebno-technického riešenia rodinného domu bez administratívneho 

zázemia ktoré je rozšírené o administratívne zázemie.  Administratívna a prevádzková funkcia stavby 

je prevádzkovo oddelená, t. z. že majú samostatné vchody a môžu sa užívať nezávisle od seba. 

 

Dispozičné riešenie RD s administratívnym zázemím: 

 interiérové dvere štandardné  

 kúrenie v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. (úroveň nízkoenergetických budov 

AO) 

 Obývacia izba s jedálňou s východom na terasu, 

 Kuchyňa, 

 Prioritne 5 izieb – spálni, ktoré sú  samostatné, nepriechodné pre 10 detí. Ak by to  po 

technickej stránke nebolo možné (dodržať podmienku jednoduchej stavby podľa stavebného 

zákona) tak 4 izby - spálne, samostatné, nepriechodné pri zachovanej kapacite 

 Miestnosť pre personál sociálno-výchovného úseku– pracovňa 

 Predsieň,  

 Sklad – komora na potraviny,  

 Sklad – odkladací priestor pracovných pomôcok 

 Kúpeľňa 2x (1x dievčatá, 1x chlapci) 

 WC samostatné 2x (1x dievčatá, 1x chlapci) 
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 Priestor pod šikmou strechou by mal slúžiť ako odkladací priestor pre sezónne veci 

(pochôdzna povala, spevnená) 

 Vonkajšie priestory – priestor závetria a priestor terasy 

 Zastavaná plocha objektu do 200 m
2
 

 Technická miestnosť 

 Chodba, WC 

 

Dispozičné riešenie administratívneho zázemia: 

 Chodba, predsieň 

 Návštevná miestnosť súčasťou ktorej je malá kuchynská linka 

 Kúpeľňa s WC a umývadlom (sprchový kút) prislúchajúca k návštevnej miestnosti, 

 WC s umývadlom 

 Kancelária riaditeľa 

 5x kancelária 

 Zastavaná plocha objektu do 100 m
2
 

Pri výstavbe RD s administratívnym zázemím je nutné dodržať podmienku, že sa jedná o jednoduchú 

stavbu podľa stavebného zákona. ( do 300 m2) 

 

Projektová dokumentácia má obsahovať časti: 

 Architektúra (architektonicko-stavebné riešenie – ASR), 

 Elektroinštalácia (ElI), 

 Ústredné vykurovanie (ÚK), vzduchotechnika 

 Zdravotechnika (ZTI), 

 Požiarna ochrana (PO),  

 Rozpočet, výkaz výmer 

 Statika 

 Projektové hodnotenie budovy 

 

Projektová dokumentácia spolu s rozpočtom a výkazom výmer  bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny 

v ôsmich vyhotoveniach. Súčasťou výkazu výmer bude položka „Vypracovanie energetického certifikátu“ 

v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Objednávateľ požaduje dodanie kompletnej projektovej dokumentácie  v štyroch 

kópiách na CD alebo DVD nosiči. Výkresová  a textová časť projektovej dokumentácie bude predložená vo 

formáte pdf, rozpočet vo formáte Excel- zavzorcovaný, výkaz výmer vo formáte Excel- zaheslovaný tak, aby sa 

dala upravovať „jednotková cena bez DPH“. Zhotoviteľ zároveň poskytne objednávateľovi heslo. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je aj nevýhradná licencia v neobmedzenom 

rozsahu bez obmedzenia čo do územného, vecného a množstevného rozsahu  na  čas trvania  

majetkových práv  k dielu. Zhotoviteľ udeľuje súhlas najmä: 

1. dielo alebo jeho časti použiť a používať na účely súvisiace s činnosťou objednávateľa, ako   aj 

rozhodovať o jeho použití, 

2. dielo upravovať, meniť a spracovávať, 

3. vyhotovovať rozmnoženiny a záznamy diela alebo jeho častí, 

4. uskutočniť adaptáciu, usporiadanie alebo akékoľvek iné spracovanie alebo úpravy diela, 

5. spájať dielo s inými dielami alebo dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy, 

6. použiť dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, 

7. verejne vykonať dielo, zverejniť a rozširovať dielo, 

8. akýmkoľvek iným spôsobom použiť dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré inak  

prislúchajú autorovi v zmysle ustanovení Autorského zákona. 


