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 1.Identifikačné údaje 

Názov stavby: Radové rodinné domy – I. etapa (SO I.01 – SO I.07) 

Stavebný objekt: SO I.01-I.07 

Umiestnenie stavby: IBV Dlhé Diely, Nová Dubnica 

Parcela: KN-C 410/70; 410/72; 410/138; 410/74; 410/140; 410/142; 410/144; 

410/146; 410/148 

Druh pozemku: ostatné plochy; k.ú. Nová Dubnica, okres Ilava; LV: 3768 

Účel stavby: Budova na bývanie, jednobytová 

Druh stavby: Radový rodinný rodinný dom 

Charakteristika stavby: Radový dvojpodlažný (1NP, 2NP/podkrovie) rodinný dom masívnej nosnej 

konštrukcie zastrešený plochou strechou 

Stavebník: NETURE Bau spol. s r.o.; Okružná 591/75, 01851 Nová Dubnica; 

IČO:31565131; IČ DPH:SK2020436176; DIČ:2020436176; info@neturebau.sk; 

www.neturebau.sk; Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel Sro, vložka č.: 1997/R 

V zastúpení Ing. Matej Rehák - konateľ, rehak.m@neturebau.sk, 

0944113788 

Investor/generálny 

dodávateľ stavby: 

NETURE Bau spol. s r.o.; Okružná 591/75, 01851 Nová Dubnica; 

IČO:31565131; IČ DPH:SK2020436176; DIČ:2020436176; info@neturebau.sk; 

www.neturebau.sk; Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel Sro, vložka č.: 1997/R 

V zastúpení Ing. Matej Rehák - konateľ, rehak.m@neturebau.sk, 

0944113788 

Projektant: Ing. Matej Rehák,Okružná 591/75, 018 51 Nová Dubnica; Reg. číslo VUT: 

98676/2009 

Zodpovedný autorizovaný 

projektant: 

Ing. arch. Lukáš Petruš; Reg. číslo: 2019 AA 

 2.Urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie 

a)Zhodnotenie staveniska 

Parcely uvedené v ods. 1.Identifikačné údaje, na ktorých budú objekty postavené sa nachádzajú v 

zastavanom území mesta Nová Dubnica. 

Parcely je súčasťou novobudovaného územia Dlhé Diely v Novej Dubnici. Pozemky majú prevažne 

rovinatý charakter a miernym spádom v smere juh. Únosnosť pôdy v nezámrznej hĺbke je 

predpokladaná na hodnotu 150kPa. Stavenisko bude zásobované smerom z novobudovanej ulice zo 

severnej strany predmetnej parcely. Zriadenie technického zabezpečenia staveniska (stavenisková 

prípojka vody, staveniskový elektrický rozvádzač, staveniskové oplotenie, dočasné staveniskové 

budovy ako stavebné bunky a pod.) nie sú predmetom tohto projektu avšak počas výstavby sa s nimi 

počíta. 
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b)Urbanistické a architektonické riešenie stavby 

Objekt je na parcele umiestnený tak, aby spĺňal požiadavky na minimálne odstupy stavieb definované 

v územnom pláne zóny Dlhé Diely v Novej Dubnici. V severnej časti parcely sú navrhnuté min. 2 

parkovacie státia pre automobily, spevnené plochy pre prístup do domu a malá predzáhradka. Vjazd 

do garáže s 1 parkovacím miestom a vstup do domu je riešený zo severnej strany. V južnej časti 

stavebnej parcele je umiestnená záhrada, ktorá je prístupná z obývacej miestnosti 1NP a z obslužného 

chodníka, ktorý je označený ako SO I.08. 

Objekt je navrhnutý ako 

dvojpodlažný radový rodinný dom 

zastrešený plochou strechou. Garáž 

je navrhnutá ako predstavba s 

jedným nadzemným podlažím 

zastrešená plochou strechou. Na 

1NP rodinného domu sa nachádzajú 

miestnosti s prevažne obytno - 

spoločenskou funkciou ako napr. 

obývacia izba, kuchyňa, jedáleň, 

hosťovská izba prípadne spálňa s 

alternatívnym využitím ako 

pracovňa, technická miestnosť 

a toaleta s kúpeľňou. Prístup do 

záhrady je riešený z obývacej 

miestnosti. Z hlavnej chodby na 

1NP (0,000) je vedené schodisko na 

2NP (+3,000). Na 2NP prevažujú 

miestnosti s kľudovou a k nim 

doplnkovou funkciou ako sú spálňa, detské izby, kúpeľňa. 

1NP je navrhnuté v bezbariérovom štandarde. Dispozičné riešenie a rozmiestnenie nosných stien 

jednotlivých podlaží umožňuje budúcim užívateľom objektu značnú variabilitu (posun deliacich 

konštrukcií, zmena polohy dverných otvorov, zmena a úpravy v rozmiestnení jednotlivých miestností 

prípadne ich zlúčenie alebo delenie a pod.). Objekt sa svojou variabilitou tak môže plne prispôsobiť 

potrebám budúcich užívateľov. 

Navrhovaný objekt v plnom rozsahu rešpektuje a spĺňa požiadavky urbanisticko-technicko-

architektonických regulatívov 

Územného plánu zóny Dlhé Diely v 

Novej Dubnici spolu so zmenou a 

doplnkom č.1 schváleného 

Mestským zastupiteľstvom v Novej 

Dubnici uznesením č.42, zo dňa 

30.4.2014.  Jedná sa najmä o 

architektonickú reguláciu a 

reguláciu polohy rodinného domu. 

Rodinný dom sa nachádza v 

regulovanom priestore s označením 

RDR s nasledovnými urbanisticko-

architektonickými záväznými 
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regulatívami: Navrhovaný objekt v plnom rozsahu rešpektuje a spĺňa požiadavky urbanisticko-

technicko-architektonických regulatívov Územného plánu zóny Dlhé Diely v Novej Dubnici spolu so 

zmenou a doplnkom č.1 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici uznesením č.42, zo 

dňa 30.4.2014. Jedná sa najmä o architektonickú reguláciu a reguláciu polohy rodinného domu. 

Rodinný dom sa nachádza v regulovanom priestore s označením RDR s nasledovnými urbanisticko-

architektonickými záväznými regulatívami: 

 

IZP – Index zastavanosti – horná hranica 0,65 

KZ – koeficient zelene ( v %) – minimálny rozsah 30,00% 

VZ – výšková hladina (v nadzemných podlažiach)/ poloha rímsy strechy 2NP/ PR1 

VO – výškové osadenie (v m) 0,45 

Prípustné tvary strechy/ prípustný sklon strechy (v stupňoch) Pl, Pu, Se / do 17° 

Poloha hrebeňa strechy vo vzťahuk osi ulice resp. iné nároky na architektonické 

stvárnenie stavieb 

Prízemná predstavba pre garáž 

Op/On - minimálne odstupy stavby rodinného domu od spolo čnej hranice pozemkov 

rodinných domov 

-/- 

Ok1/Ok2 - minimálne odstupy stavby rodinného domu od spolo čnej hranice 

pozemku rodinného domua pozemku, na ktorom je pozemná komunikácia, resp. 

verejná zeleň 

3/3 

c)Stručná charakteristika objektu 

Jedná sa o dvojpodlažný radový rodinný dom s výlučnou funkciou na bývanie. Technické riešenie 

objektu a jeho parametre sa približujú k energeticky pasívnej stavbe. Koncept riešnia objektu je 

založený na energetickej nenáročnosti a funkčnosti pri zachovaní prijateľnej ekonomicky a estetickej 

atraktívnosti stavby. Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu. Zvislé nosné 

konštrukcie ako aj deliace konštrukcie sú navrhnuté z presných murovacích tvárnic z plynosilikátu, 

prípadne z tepelnoakumulačných a akustických betónových tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie sú 

navrhnuté z monolitického 

železobetónu vystuženého 

stavebnou oceľou. Výplne 

stavebných otvorov sú navrhnuté z 

materiálov zohľadňujúcich potreby 

modernej nízkoenergetickej až 

pasívnej výstavby. Strecha je 

riešená ako plochá strecha s 

fóliovou izoláciou proti vode. Fasáda objektu je navrhnutá z kontaktného zateplovacieho systému s 

finálnou omietkou z ušlachtilej tenkovrstvovej omietky. Časť fasády je tvorená z dreveného 

exteriérového obkladu, ktorý dodáva objektom prirodzený a zároveň moderný vzhľad. Alternatívy 

k drevenému exteriérovému obkladu sú prípustné. Objekt bude napojený na všetky dostupné 

inžinierske siete. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečená nízkoteplotným 

plynovým kotlom so zásobníkom ohriatej pitnej vody umiestneným v technickej miestnosti s odvodom 

spalín do pretlakového komína. V obývacej izbe je možné doplnkové vykurovanie riešiť krbovými 

kachľami, prípadne akumulačnou pecou s odvodom spalín do jednoprieduchového komínového telesa. 

Vetranie rodinného domu je zabezpečené vzduchotechnickou jednotkou s rekuperáciou tepla, ktorá 

dokáže zabezpečiť komfortné a zdravé vetranie pri minimálnych prevádzkových nákladoch. 

http://www.neturebau.sk/
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 3.Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb a riešenie 
vonkajších plôch 

 I)Výkopové práce a základové konštrukcie 

Zemina z výkopov bude umiestnená a rozhrnutá vo južnej časti parcely. Ornica do hĺbky cca. 20cm 

bude sňatá a uložená na dočasnej skládke. Ornica bude neskôr použitá na terénne úpravy pozemku a 

okolia. 

Objekt je založený na líniových základových pásoch z prostého betónu so základovou škárou v hĺbke 

cca. 1,00m pod UT na zemine: silt  so  strednou  plasticitou  (F5/MI),  polygenetický,  hnedej  farby,  

tuhej  až  pevnej konzistencie. Predpokladaná únosnosť základovej škáry je 150,00kPa. Hĺbka hladiny 

podzemnej vody sa podľa inžiniersko-geologického prieskumu mala nachádzať v hĺbke min. 8,0m pod 

jestvujúcim terénom. 

Objekt je  založený na základových pásoch z prostého betón (triedy C12/16) a debniacich tvárniciach 

o šírke 400mm s výplňovým betónom (triedy C20/25) vystuženými konštrukčnou oceľovou výstužou 

fí8mm Bst500 (2x do jedného šiaru vodorovne + 2x do jednej tvárnice zvisle). Základová doska o 

hrúbke 130mm je vystužená zo zvarovaných oceľových sietí 150x150 fí8mm Bst500. Základové pásy – 

debniace tvárnice a základové dosky medzi jednotlivými objektami sú oddelené 50mm izoláciou 

z extrudovaného polystyrénu tak, aby nedochádzalo k prenosu kročajového hluku medzi jednotlivými 

rodinnými domami. 

Všetky prestupy základovými konštrukciami sú riešené v zmysle projektovej dokumentácie. 

Prípadné zásypy a podsypy akýchkoľvek výkopov pod základovou doskou sú zrealizované z drveného 

alebo ťaženého kameniva frakcie 0-63mm. Zásyp je zhutnený hutniacim mechanizmom na únosnosť 

min. 250KPa. Vyťažená ílová zemina je veľmi ťažko zhutniteľná a zásypy je absolútne nevhodná. Pri 

nasiaknutí vodou stráca všetky vlastnosti. Vankúše z kameniva môžu pri ílovej zemine vytvárať 

nežiadúcu zásobáreň vody a preto je vhodné každé takéto miesta odvodniť. 

 II)Vertikálne nosné konštrukcie 

Obvodové nosné steny sú zhotovené z tepelno-izolačných presných plynosilikátových tvárnic šírky 

300mm murovaných na tenkovrstvové lepidlo (Ytong P4-500). Objekt je z exteriéru zateplený 

kontaktným zateplovacím systémom s izolantom EPS70F o hrúbke izolantu 200-250mm. Vnútorné 

nosné steny sú navrhnuté z únosných plynosilikátových tvárnic šírky 250mm murovaných na 

tenkovrstvové lepidlo (napr. Ytong P4-500). 

   

Deliace steny medzi jednotlivými rodinnými domami tvorí zdvojená nosná stena z plynosilikátových 

tvárnic (napr. Ytong P4-500), medzi ktorými je uložená akustická a tepelná izolácia z minerálnej vlny. 

Všetky zvislé ako aj vodorovné konštrukcie medzi jednotlivými rodinnými domami sú zhotovené a 

vzájomne oddelené tak, aby nedochádzalo k prenosu kročajového hluku. 

http://www.neturebau.sk/
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 III)Horizontálne nosné konštrukcie 

Nad 1NP a 2NP je realizovaná železobetónová monolitická doska z betónu triedy C20/25 vystuženého 

oceľou výstužou triedy Bst500 podľa projektovej dokumentácie. 

Preklady sú zhotovené ako prefabrikované železobetónové výrobky triedy betónu C16/20 a výstužou 

Bst500 podľa statického návrhu. 

 IV)Deliace konštrukcie 

Deliace konštrukcie objektu sú murovanéé z presných betónových tvárnic hrúbky 100mm murovaných 

na vápennocementovú maltu (Premac PT10). Výhodami deliacich konštrukcií z betónového muriva sú 

veľmi dobré akustické vlastnosti pri danej hrúbke (R´w=44dB), výborná tepelná akumulácia 

(144kg/m2), bezproblémový materiál pre kotvenie. 

  

 

 V)Stavebná chémia, suché maltové zmesi 

V objekte sú použité všetky komponentny vyššej kvalitatívnej triedy od overených dodávateľov. Všetky 
suché maltové zmesi, lepidlá a stavebná chémia boli dodané spoločnosťou Cemix. 

 

 VI)Vertikálne komunikácie – schodiská, rebríky 

Komunikačné prepojenie medzi dvoma podlažiami 1NP a 2NP je riešené monolitickým 

železobetónovým (trieda C20/25, oceľ Bst500) dvojramenným schodiskom s podestou. Pod 

schodiskom je priestor využitý ako technická miestnosť. 

 VII)Konštrukcia zastrešenia 

Objekt je zastrešený plochou strechou. Nosnú časť strechy tvorí monolitická železobetónová doska 

nad 2NP. Parozábrana strechy je zhotovená z asfaltových pásov s vloženou hliníkovou fóliou (Foalbit 

AL S 40). Tepelná izolácia strechy je z EPS 100S voľne uloženej prípadne lepenej k podkladu 

o celkovej min. hrúbke 300mm. Spádová vrstva je zhotovená z EPS spádových klinov v hrúbke od 20 

do 120mm, ktoré značne zvyšujú tepelnoizolačné parametre strešnej konštrukci a zvyšujú tak celkovú 

tepelnú izoláciu strechy na 320-420mm. Izoláciu proti vode tvorí fóliová hydroizolácia z mPVC (Fatrafol, 

hrúbka 1,5mm, typ 818/V-UV) s ochranným a priťažovacím zásypom z kameniva frakcie 16-32mm. 

http://www.neturebau.sk/
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Strešné vtoky sú osadené vo vrstve tepelnej izolácie o priemere 100mm (Topwet). Odvod dažďovej 

vody je riešené cez konštrukciu atiky a je vedený po fasáde dažďovými zvodmi do dažďovej 

kanalizácie. Celková skladba plochej strechy je riešená v projektovej dokumentácii. 

  

 VIII)Klampiarske konštrukcie 

Všetky klampiarske konštrukcie a prvky objektu (parapetné dosky, atikové odkvapové plechy a pod.) 

sú zhotovené z pozinkovaného plechu o min. hrúbke 0,5mm s finálnou protikoróznou farebnou 

úpravou RAL 7016 (antracit) v hrúbke 25µ. 

 IX)Výplne stavebných otvorov 

Okná a vchodové dvere 

Nakoľko sa jedná o objekt s veľmi nízkou potrebou tepla na vykurovanie a využitie slnečnej energie 

v zimných mesiacoch je podstatnou zložkou privádzanej energie do objektu, na okná kladieme 

obzvlášť vysoké nároky. Všetky výplne stavebných otvorov do exteriéru tvoria okná a dvere s použitím 

najmodernejších technológií a materiálov 

od renomovanej spoločnosti Schuco. 

Okenné profily sú vyrobené z 

plastového profilu Schuco Living, ktorý 

dosahuje hodnoty Uf<1,0W/m2K. 

Tesnenie v troch rovinách z gumy EPDM 

zabezpečuje nielen vysokú vodotesnosť 

okien, ale aj vzduchotesnosť, ktorá je pre domy s nízkou energetickou stratou dôležitá. Kovanie okien 

a závesný systém okien pozostáva zo systému od spoločnosti Siegenia Titan AF, ktorý je skrytý. Nie sú 

viditeľné závesné pánty, čo uľahčuje čistenie rámov okien, zvyšuje stabilitu okien a posúva okná do 

vyššej estetickej úrovne. Okná a dvere sú zasklené z izolačného trojskla o celkovej hrúbke 48mm 

(4:/18/4/18/:4) od spoločnosti Nitrasklo s parametrami Ug=0,52W/m2K, g=0,54, použitím 

dištančného rámiku Swisspacer (tzv. teplý rámik) a výplňového plynu Ar, 90%. Montáž okien je 

realizovaná podľa normy STN 73 3134: 2000, t.j. pomocou montážnych interiérových (proti prestupu 

vodných pár a následnej kondenzácii) a exteriérových (proti vniknutiu vody z exteriéru a vetru) pások, 

ktoré zaručujú bezchybné a dlhoveké fungovanie okien. 
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Tienenie 

Okná orientované smerom na južnú a západnú svetovú stranu je potrebné najmä v letných mesiacoch 

chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi. Za najúčinnejšiu ochranu sa považuje inštalácia exteriérových 

žaluzií a tienenie konštrukčnými presahmi. Okná orientované na južnú a západnú svetovú stranu 

objektu ú tienené exteriérovými žalúziami, ktoré sú umiestnené v skrytej podomietkovej schránke. 

Exteriérové žalúzie tvorí systém CLIMAX Z-90 vo farebnom vyhotovení RAL 7016. Ovládanie žalúzií je 

zabezpečené elektrickým ovládaním. 

  

Garážová brána 

Elektricky ovládaná sekcionálna garážová brána je vyrobená renomovanou spočnosťou Hormann. 

Panely o hrúbke 40mm s výplňovou tepelnou izoláciou z PU materiálu s označením LPU40 sú riešené 

v bielom farebnom vyhotovení s povrchovou štruktúrou Woodgrain. Brána je vybavená kvalitným 

eletromotorom. 

  

Dvere interiérové 

Dvere ani zárubne nebudú dodané. Stavebné otvory budú pripravené na montáž obložkových zárubní. 

 X)Izolácie proti vode 

Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je riešená hydroizolačným asfaltovým oxidovaným pásom 

plnoplošne nataveným na základovú železobetónovú dosku (penetračný lak + Hydrobit V60 S35). 

Obvodové murivo je izolované proti zemnej vlhkosti a odstrekujúcej vode vertikálnou stierkovou 

prípadne náterovou hydroizolačnou hmotou do výšky aspoň 30cm nad úroveň horizontálnej asfaltovej 

hydroizolácie (napr. Weber weber.tec 930, weber.terizol). 

http://www.neturebau.sk/
mailto:info@neturebau.sk


 

NETURE BAU spol. s r.o. 
Okružná 591/75, 018 51 Nová Dubnica 
www.neturebau.sk, info@neturebau.sk 
0949 44 55 55 

Radové rodinné domy – I. etapa (SO I.01-I.07) 

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

9/20 

 XI)Izolácie tepelné 

Všetky tepelné izolácie boli dodané od výrobcov tepelných izolácií Isover a Austrotherm. 

  

Tepelná izolácia základov 

Obvod základových pásov a základovej dosky je zateplený nenasiakavou tepelnou izoláciou z 

extrudovaného polystyrénu o hrúbke 100mm. 

Tepelná izolácia podlahy nad terénom 

Tepelná izolácia podlahy v kontakte s terénom je realizovaná z expandovaného polystyrénu EPS 100S 

o celkovej hrúbke 200mm. 

Tepelná izolácia obvodových stien 

Obvodové steny ú zateplené certifikovaným kontaktným zateplovacím systémom s tepelno-izolačnou 

vrstvou o hrúbke min. 200mm. Kontaktný zateplovací systémje zhotovený podľa [STN 73 2901]. 

Návrh skladby obvodového plášťa bol zhotovený a posúdený na základe [STN 73 0540]. 

Tepelná izolácia prekladov, prievlakov a betónových konštrukcií 

Tvorí ju XPS o hrúbke min. 50mm, ktorý je do monolitických ŽB konštrukcií kotvený vopred 

pripravenými kotviacimi tŕňmi, prípadne lepením k podkladu cementovým lepidlom. Pre elimináciu 

tepelného mostu medzi predkladom a skrytým kastlíkom pre exteriérové žalúzie je použitá doska na 

PU základe (napr. Isover PUREN FD-L 022) s nízkym sučiniteľom tepelnej vodivosti λ=0,022 W/mK, 

prípadn XPS doska o hrúbke min. 50mm. 

 XII)Podlahy 

Anhydridový poter na 1NP je uložený na tepelnej izolácii EPS 100S hrúbky 200mm a na 2NP na 

akustickej izolácii EPS FLOOR 4000 hrúbky 40mm. Medzi tepelnú/kročajovú izoláciu a poter je vložená 

separačná vrstva (napr. PP-fólia, „mastný“ papier) na zamedzenie nasiaknutia vlhkosti do tepelnej 

izolácie. Anhydridový poter je uložený v celkovej hrúbke cca. 55mm. Vo vrstve anhydridového poteru 

je uložený register podlahového vykurovania. Anhydridový poter spĺňa požiadavky STN EN 13813:2003 

(72 2481) na rovinnosť podkladu pre kladenie nášlapných vrstiev podláh (povolené odchýlky 4mm na 

2m late). 

 XIII)Úpravy interiérových povrchov 

Všetky masívne konštrukcie stien a stropov sú omietnuté sádrovou (Cemix Gips F, Gips G) 

a vápennocementovou (Cemix 073 Blue, Jednovrstvová omietka strojová a ručná) omietkou s finálnou 

štruktúrou filcovaním prípadne gletovaním (stierkovaním do hladkého povrchu). Sádrové omietky 

svojím prírodným zložením pozitívne ovplyvňujú a dokážu čiastočne regulovať vlhkostné pomery 

interiéru, sú vhodné pre alergikov. Gletovaním vrchnej omietky sa dosiahne elegantný a moderný 

vzhľad povrchu. V miestnostiach, kde si to ich funkcia vyžaduje budú steny alebo časti stien 

pripravené na keramický obklad. Suché maltové zmesi a omietky sú dodané spoločnosťou Cemix. 

Omietky sú zrealizované podľa STN EN 13914-2:2005 (72 2420) v triede rovinnosti a konečnej úpravy 

omietky 3. 
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V chodbách a v časti obývacej izby bude povrch stropov tvoriť sádrokartónový podhľad, v ktorom 

budú vedené inštalačné rozvody vzduchotechniky a elektronštalácií. 

 XIV)Úpravy exteriérových povrchov, fasáda 

Prevažnú časť fasády tvorí tenkovrstvová exteriérová ušlachtilá akrylátová omietka kontaktného 

zateplovacieho systému s tepelnou izoláciou EPS 70F. Štruktúra exteriérovej omietky bude roztieraná s 

veľkosťou zrna 1,5mm vo farebných variáciách svetlých farieb. 

Časť fasády objektu z uličnej strany aj zo záhradnej časti je navrhnutá z drevenej prevetrávanej 

fasády s doskovými prvkami ukladanými v horizontálnom smere. Drevené dosky/laty budú kotvené do 

dreveného roznášacieho roštu pomocou nerezových prípadne pozinkovaných spojovacích tesárskych 

prvkov. Drevené dosky/laty ako aj roznášací rošt sú navrhnuté z odolnej dreviny vhodnej na dané 

použitie ako napr. červený smrek, borovicové drevo spracované technológiou termowood s povrchovou 

úpravou bezfarebnoum, resp. v prírodnej farbe. Tepelná izolácia pod drevenou fasádou bude tvorená 

polystyrénom EPS70F prípadne vhodnou minerálnou vlnou. 

 XV)Komín 

Nakoľko sa jedná objekt s prvkami pasívnej stavby, komín by mohol narušiť vzduchotesnú obálku 

objektu a vytvoriť nežiadúce tepelné mosty. V prípade, že sa budúci majiteľ domu rozhodne pre 

použitie doplnkových spotrebičov vykurovania s uzavretou spaľovacou komorou s prívodom 

exteriérového vzduchu (akumulačná pec, krbové kachle) s nízkym výkonom vykurovania (do 6kW) je 

možné komín dodatočne zrealizovať. Rodinný dom je konštrukčne pripravený na realizáciu 

komínového telesa. V objekte je uvažované komínové teleso jednoprieduchové na tuhé palivo s 

priemerom prieduchu 180mm, Schiedel Absolut so sopúchom vedeným z obývacej miestnosti o 

celkovej výške komína 7,75m (od základu komína k hlavici). Komín bude vyústený vo výške 1,0 nad 

atikou plochej strechy. Napojenie sopúcha bude riešené vo výške min. 1,8m nad úrovňou podlahy v 

90° napojení, prípadne poľa potreby spotrebiča. 

  

Odvod spalín z plynového nízkoteplotného energeticky úsporného závesného kotla Wolf CGB-2 je 

riešený pomocou plastového pretlakového koaxiálneho komínového telesa o rozmeroch 80/125mm. 

Komín je vedený cez obe nadzemné podlažia a cez strešnú konštrukciu. Predpokladaná výška komína 

je 6,00m. Vyústený je do výšky 1,0m nad rovinu atiky plochej strechy. 

Všetky komínové telesá budú zdrojom znečistenia ovzdušia a je nevyhnutné ich povolenie a registrácia 

na príslušnom oddelení Mestského úradu v Novej Dubnici prostredníctvom žiadosti o vydanie súhlasu 

na povolenie stavby MZZO, číslo dokumentu: FZP-10 na webe 

http://www.novadubnica.eu/data/uploads/files/mestsky_urad/fzp-10.pdf. Pri zavedení do prevádzky je 
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potrebné postupovať obdobne cez formulár Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO , číslo 

dokumentu: FZP-11 na webe http://www.novadubnica.eu/data/uploads/files/mestsky_urad/fzp-11.pdf. 

b)Napojenie stavby na inžinierske siete, inžinierske stavby (objekty) 

Sú dodržané minimálne vzdialenosti pri súbehu a krížení jednotlivých prípojok. Tieto vzdialenosti 

udáva norma STN 73 6110. 

 I)Odvodnenie objektu, zneškodnenie odpadných vôd 

Kanalizačná prípojka na odvod splaškových vôd o priemere DN160mm je vedená 45° odbočkou z 

hlavnej splaškovej kanalizačnej stoky o priemere DN300mm k navrhovanému objektu. Tesne za 

hranicou predmetnej parcely je umiestnená revízna a čistiaca šachta o priemere min. DN315mm. 

Kanalizačná prípojka e zhotovená z plastového potrubia PVC-U KG OD160mm učeného na dané 

použitie. Potrubný systém a tvarovky sú dodané výrobcom Wavin, prípadne Pipelife. 

Splašková kanalizácia je z objektu odvádzaná do verejnej kanalizačnej siete. Materiál kanalizačného 

potrubia v objekte je navrhovaný z PP, pri uložení v zemine z materiálu PVC-U. Dimenzie a smer 

jednotlivých vetiev určuje projektová dokumentácia vyššieho stupňa – realizačná projektová 

dokumentácia. 

Predpokladaná mesačná produkcia splaškových odpadových vôd činí: 

 

 

Predpokladaná ročná produkcia splaškovej vody je 180 m3. 

Dažďová voda je zo striech a spevnených plôch odvádzaná strešnými žľabmi, povrchovými žľabmi a 

vtokmi kanalizačným potrubím PVC-U do vsakovacieho zariadenia označeného v projektovej 

dokumentácii ako SO I.09. Vsakovacie zariadenie SO I.09 je riešené ako vsakovacia studňa, ktorá je 

spracovaná v  samostatnej projektovej dokumentácii v samostatnom stavebnom konaní. 

Odvodnenie plochej strechy je riešené do strešného vyhrievaného vtoku o priemere cca. 100mm. 

Strešný vtok bude cez atiku napojený na strešné zvody a podzemnú dažďovú kanalizáciu. 

Vhodnou alternatívou z hľadiska ekológie a ekonomiky je zriedenie tzv. „dažďovej záhrady“, ktorá však 

musí byť navrhnutá projektantom, prípadne záhradným architektom. Jednou z podmienok je, že 

takáto záhrada by mala byť výškovo umiestnená pod 1NP, prípadne horizontálnej izolácie proti zemnej 

vlhkosti. 

 II)Zásobovanie vodou 

Vodovodná prípojka je zhotovená v smere z ulice prostredníctvom navŕtacieho pásu s uzáverom z 

verejného rozvodu pitnej vody. Potrubie vodovodnej prípojky je z materiálu RC HDPE PE100 SDR11 

DN32x3,7mm od spoločnosti Maincor. Vodovodná prípojka je uložená do pieskového lôžka a chránená 

pieskovým lôžkom spolu so signalizačnou fóliou. Vodovodná prípojka je končený uzáverom s 

vodomerom (vodomernou zostavou). Vodomerná šachta, prefabrikovaná modulová plastová šachta 

Hutira MODULO spolu s predprípravou vodomernej zostavy, je umiestnená na prístupnom mieste na 

hranici predmetnej parcely. Vodomer je chránený proti zamrznutiu tepelnou izoláciou vodomernej 

šachty. 
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Pitná a úžitková voda je zabezpečená vodovodnou prípojkou na verejný vodovod podľa uvedenej 

projektovej dokumentácie. 

 

Predpokladaná ročná spotreba pitnej vody je 280 m3. 

 III)Zásobovanie plynom 

Plynová prípojka je zhotovená z verejného STL plynovodu uloženého v novobudovanej ulici zo 

severnej strany predmetnej parcely. Materiál plynovej prípojky je z HDPE PE100 DN25x3,0mm. 

Plynové potrubie je uložené do pieskového lôžka a chránené pieskovým obsypom. Signalizačná páska 

spolu s lokalizačným drôtom sú uložené nad potrubím. Hlavný uzáver plynu spolu s domovou 

regulačnou zostavou a plynomerom (Hutira S 300 B6 STL) je umiestnený na verejne prístupnom 

mieste v severnej časti predmetnej parcely, v stene garáže. Min. vzdialenosť plynomeru od úrovne 

upraveného terénu je 800mm. 

 

Predpokladané množstvo zemného plynu na vykurovanie a ohrev pitnej vody je 3300 m3. 

 IV)Zásobovanie elektrickou energiou 

Elektrická prípojka je vedená káblom NAYY-J 4x25mm2 pod povrchom v hĺbke min. 1,00m z pilierovej 

rozpojovacej skrine s označením PRIS 1.3/2 prípadne 1.3/4 do elektromerového rozvádzača „RE“. RE 

(napr. Hasma RE2.0, Z, 25A, SSE) je umiestnený na prístupnom mieste vo fasáde garáže min. 800mm 

nad úrovňou upraveného terénu. Z RE je v zemi vedený el. kábel napojený na poistkovú skriňu vo 

vstupnej chodbe káblom CYKY-J 4x10mm2. 

Objekt je napojený na 3 fázy, hlavný istič bude mať veľkosť 25A. 

Predpokladaný odber el. energie je 2500 – 3000 kWh/rok. 
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 V)Telekomunikačná sieť 

Objekt je napojený na dátovú optickú sieť spoločnosti Swan. 

c)Technické zariadenie objektu 

 I)Vnútorná kanalizácia 

Hlavné vetvy kanalizačného potrubia sú vedené mimo objektu, vedľajšie vetvy od umývadiel, sprchy, 

kuchynského drezu a ostatných zdravotechnických zariaďovacích predmetov sú uložené v 

tepelnoizolačnej vrstve podlahy a v dutinách priečok. Splaškové vody sú v objekte odkanalizované PP 

potrubím od spoločnosti Wavin prípadne Pipelife. Kanalizácia prechádzajúca do zemného prostredia s 

tlakovým zaťažením od zeminy je zhotovená z kanalizačných potrubí a tvaroviek PVC-U, Wavin KG-

SN4. Kanalizačné potrubie uložené v zemi je chránené lôžkom a obsypom z piesku/kameniva frakcie 

0-4mm a je označené výstražnou páskou. Pred vstupom kanalizačnej prípojky do verejnej splaškovej 

kanalizácie je umiestnená revízna a čistiaca šachta o priemere min. DN315mm. 

Minimálny spád kanalizačného potrubia sú 2,0%. 

  

 II)Zdravotechnické inštalácie 

Domový rozvod pitnej vody 

Je zhotovený z viacvrstvového plast-hliníkového potrubia IVAR ALPEX - DUO XS. Z technickej 

miestnosti k jednotlivým výtokovým armatúram je vedený pod úrovňou podlahy a inštalačných 

drážkach. Rozvod vody bude pred uvedením do prevádzky preskúšaný tlakovou skúškou s revíznou 

srpávou odborne spôsobilou osobou. Všetky výtokové armatúry sú zhotovené v zmysle projektovej 

dokumentácie.  

   

Vnútorná plynoinštalácia 

Na vnútornú plynoištaláciu je napojený plynový kotol s výkonom do 24kW umiestnený v technickej 

miestnosti 1.06, prípadne plynový sporák v kuchyni 1.11. Vnútorný rozvod plynu je z technickej 

miestnosti vedený do kuchyne podľa platných bezpečnostných a normatívnych pravidiel. 

Potrubie vnútorného plynovodu bude zhotovené z medených trubiek s dvojnásobným náterom žltej 

farby celkovej hrúbky min. 0,25mm. Trubky sú kotvené do steny a stropu pomocou kotevných konzol 

umožňujúcich potrebnú dilatáciu potrubia. 

 III)Vykurovanie objektu 

Hlavným zdrojom tepla je v objekte nízkoteplotný kondenzačný závesný plynový kotol Wolf CGB-2 s 

nízkym výkonom (do 24kW). Technická miestnosť je do budúcnosti pripravená na alternatívne zdroje 

energií z obnoviteľných zdrojov energií („OZE“) akou je tepelné čerpadlo prípadne kotol na biomasu 
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a pod. Prívod spalného vzduchu je riešený pretlakovým, tzv. turbokomínom z exteriéru. Zdroj tepla 

bude zabezpečuje ohriatie vykurovacieho média ako aj ohrev pitnej vody. Pitná voda je uskladnená a v 

akumulačnej nádrži Wolf CSW 120. V prípade požiadavky investora je možné navrhovaný akumulačný 

zásobník nahradiť zásobníkom umožňujúcim pripojenie solárnych kolektorov, prípadne systému ohrevu 

pitnej vody cez fotovoltiku. Kolektory/fotovoltika tak môžu pokrývať potrebu ohriatej pitnej vody 

najmä v prechodnom a letnom období užívania objektu. Plynový kotol je napojený na pretlakové 

koaxiálne komínové teleso dimenzie 80/125mm. 

   

 
Teplo je do jednotlivých miestností distribuované registrom podlahového nízkoteplotného sálavého 

vykurovania značky Gabotherm s nadimenzovaným tepelným výkonom podľa tepelno-technického 

posúdenia objektu a návrhu projektanta vykurovania. Register podlahového vykurovania pozostáva 

k polybutylénových trubiek s kyslíkovou bariérou najvyššej kvality a životnosti. Celý systém 

vykurovania je riadený inteligentnou riadiacou jednotkou s ekvitermickou reguláciou a termostatmi 

umiestnenými v centrálnej časti každého podlažia Wolf BM-2. V prípade požiadavky investora je možné 

centrálne riadenie doplniť o lokálnu reguláciu termostatmi umiestnenými v každej miestnosti. Užívateľ 

tak bude môcť pomerne pružne (počíta sa s určitým dobehom a akumuláciou tepla registra 

podlahového vykurovania) ovládať teplotu jednotlivých miestností. 

   

V obývacej miestnosti môžu byť na základe požiadaviek a potrieb budúceho užívateľa rodinného domu 

umiestnené krbové kachle prípadne akumulačná kachľová pec na palivové drevo o nízkom výkone, do 

6,0kW. Kachle alebo pec bude napojená na komínové teleso s prieduchom o priemere min. 180mm. 

Komínové teleso je popísané v technickej správe v časti  XIV) Komín. Prívod vzduchu pre horenie 

v uzavretej spaľovacej komore bude zabezpečené cez potrubie z exteriéru uloženého pod základovou 

doskou objektu. Krbové kachle prípadne akumulačná kachľová pec bude napojená na komínové teleso 

sopúchom cez 90° pripojenie vo výške min. 1,80m. Presnú výšku napojenia je potrebné konzultovať s 

kachliarom, prípadne zhotoviteľom/dodávateľom pece. 

Všetky výhrevné telesá spaľovacie biomasu budú zdrojom znečistenia ovzdušia a je nevyhnutné ich 

povolenie a registrácia na príslušnom oddelení Mestského úradu v Novej Dubnici. 
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 IV)Vetranie objektu 

Objekt je vybavený vetracou jednotkou s rekuperáciou vzduchu (spätným získavaním tepla) od 

spoločnosti Wolf CWL - 300 Excellent s účinnosťou rekuperácie 84% podľa Passiv Haus Institut. 

Jednotka je certifikovaným komponentom pre pasívne domy. Vetracia jednotka zabezpečuje zdravý, 

komfortný a bezproblémový prísun čerstvého vzduchu za minimalizácie prevádzkových nákladov. 

Vetracia jednotka je umiestnená v technickej miestnosti. Prívod a odvod vzduchu z exteriéru e riešený 

cez stenu a strechu objektu. Vzduchotechnické rozvody sú rozvedené v objekte v zníženom podhľade. 

V jednotlivých miestnostiach sú podľa projektu vzduchotechniky rozmiestnené distribučné elementy a 

to najmä v stropoch a stenách týchto miestností. Vetracia jednotka je ovládaná centrálnym ovládačom 

od spoločnosti Wolf BM-2, ktorou sa riadi kompletný vykurovací a vetrací systém. Ovládanie je 

umiestnené v ľahko dostupnom komunikačnom priestore rodinného domu. 

  

Vzduchotechnická jednotka je osadená vzduchovými filtrami podľa požiadaviek investora, úspornými 

DC elektromotormi a zabezpečením ochrany proti zamrznutiu rekuperátora. 

V prípade, že užívateľ rodinného domu sa rozhodne pre prirodzené vetranie, môže tak učiniť, no 

potenciál nízkoenergetickej/pasívnej stavby tak ostane vo veľkej miere nevyužitý. 

     

 V)Elektroinštalácie nízkeho napätia 

Hlavná poistková skriňa spolu s hlavným ističom je umiestnená vnútri objektu na ľahko prístupnom 

mieste komunikačného priestoru rodinného domu. Odtiaľ je vedený silnoprúdový rozvod obvyklými 

cestami v podlahe, stropoch a stenách. Každé podlažie bude mať vlastnú poistkovú skriňu. Zhotovenie 

elektroinštalácií je navrhnuté a riešené v súlade s planou legislatívou a Slovenskými technickými 

normami. 

 VI)Slaboprúdové a telekomunikačné inštalácie 

V objekte sú realizované nasledovné slaboprúdové rozvody: elektronický vrátnik, počítačová sieť spolu 

s telefonickým rozvodom. Slaboprúdový rozvod bude vedený v objekte v podlahovej konštrukcii, 

prípadne v stenách objektu podľa návrhu a vôle investora a dohody so zhotoviteľom slaboprúdových 

inštalácií. 

Slaboprúdové rozvody, ktoré budú slúžiť na ovládanie systému vykurovania a riadeného vetrania budú 

uložené v podlahe a v stenách deliacich konštrukcií. 
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d)Riešenie kľudovej dopravy a napojenie objektu na dopravnú infraštruktúru 

Objekt je napojený na novobudovanú komunikáciu triedy C2 MO 8/40 zo severnej strany parcely. 

Objekt disponuje minimálne dvoma parkovacími miestami pre osobné automobily, ktoré sú umiestnené 

na stavebnej parcele a jedným parkovacím miestom v garáži. Počet parkovacích miest tak presahuje 

požiadavky  STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií  a STN 73 6056 - Odstavné a 

parkovacie plochy cestných vozidiel. Parkovacie plochy sú odvodnené povrchovo do okolitých 

vegetačných plôch. Dažďové vody zo spevnených plôch sú vsakované, prípadne zúžitkované výlučne 

na predmetnej parcele rodinného radového domu. Parkovacie plochy sú riešené betónovou dlažbou 

hrúbky min. 6,0cm (napr. Semmelrock) voľne loženou do lôžka z kameniva frakcie 4-8mm. 

Skladba pojazdného povrchu: 

1. Betónová dlažba, pojazdná, Semmelrock vzor a typ podľa výberu investora | 60mm 

2. Lôžko, drvené kamenivo frakcie 4-8mm | 30mm 

3. Horná podkladová vrstva, drvené kamenivo frakcie 0-32mm | 100mm 

4. Spodná podkladová vrstva, drvené kamenivo frakcie 0-63mm | 250mm 

5. Separačno-výstužná geotextília, odporúčané (napr. Geomat TST 30/30) 

6. Rastlý terén 

 

Celková hrúbka skladby: 440mm 

e)Riešenie prístupových plôch, komunikácií a okolitého terénu objektu 

Chodníky a spevnené plochy stavby ú riešené v súlade s výkresovou dokumentáciou „Situácia“. 

Materiálom použitým na zhotovenie týchto plôch bude betónová dlažba (napr. Semmelrock). Za výber 

výrobcu a typu dlažby zodpovedá investor. 

Okolitý terén objektu bude vyrovnaný ornicou. Na jeho úpravy bude použitá ornica uložená v dočasnej 

depónii. 

Skladba pochôdzneho povrchu a terasy: 

1. Betónová dlažba, pojazdná, Semmelrock vzor a typ podľa výberu investora | 40-60mm 

2. Lôžko, drvené kamenivo frakcie 4-8mm | 30mm 

3. Horná podkladová vrstva, drvené kamenivo frakcie 0-32mm | 150mm 

4. Spodná podkladová vrstva, drvené kamenivo frakcie 0-63mm | 150mm 

5. Separačno-výstužná geotextília, odporúčané (napr. Geomat TST 30/30) 

6. Rastlý terén 

 

Celková hrúbka: 370-390mm 

 4.Mechanická odolnosť a stabilita 

Stavba spĺňa požiadavky na mechanickú únosnosť a stabilitu podľa zákona č. 50/1976 Zb. Podrobné 

posúdenie statického riešenia pojednáva časť projektovej dokumentácie – Statika. 

 5.Úspora energie a ochrana tepla 

Výpočet tepelno-technických parametrov stavby sa nachádza v časti projektovej dokumentácie – 

Tepelná technika. Stavba svojimi tepelnoizolačnými parametrami ďaleko presahuje požiadavky [STN 

73 0540]. 
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Predpokladané priemerné mesačné náklady na vykurovanie, ohrev pitnej vody a spotrebu elektrickej 

energie predstavujú v rodinných domoch v pasívnom štandarde výšku 60,00€-70,00€. Celková 

spotreba samozrejme v konečnej miere a veľmi zásadne závisí od užívateľa domu. V nižšie uvedených 

výpočtoch sa vychádza z normatívnych podkladov a bežných spotrieb energií na obyvateľa, prípadne 

na podlahovú plochu domu. 

Celková vypočítaná ročná potreba tepla na vykurovanie je 2241kWh podľa PHPP 2007, čo pri aktuálnej 

jednotkovej cene energií 0,05€/kWh* predstavuje ročné náklady na vykurovanie 112,05€. Navrhovaná 

ročná potreba tepla na prípravu ohriatej teplej vody (40l na osobu pri 5 člennej domácnosti) je 

4601,00kWh. Pri cene energie 0,05€/kWh* predstavujú ročné náklady na ohrev vody 230,05€. 

Predpokladané priemerné mesačné náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody sú 

28,60€/mesiac. 

* Cena v sebe zahŕňa mesačný fixný poplatok vo výške 4,98€/mesiac a sadzbu za odobratý plyn vo 

výške 0,0413€/kWh podľa cenníku D/2/2016 SPP a.s., tarifa D2. Ceny sú uvedené vrátane DPH; 

Predpokladané náklady na spotrebu elektrickej energie s približnou ročnou spotrebou 

2156kWh sú 363,58€**, čo predstavuje priemerné mesačné náklady 30,30€. 

** Cena je stanovená na základe webovej aplikácie, ktorú nájdete na tomto odkaze, podľa aktuálnych 

cenníkov platných od 1.1.2016 spoločnosti SSE a.s.. Ceny sú uvedené vrátane DPH; 

17%

36%

47%

Vykurovanie

Ohrev pitnej vody

Spotreba el.
energie

 

Graf percentuálneho rozdelenia predpokladaných nákladov v domácnosti. 

 

Rodinný dom je podľa aktuálnej platnej legislatívy zatriedený do energetickej triedy A0. 

 6.Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie 

Stavba je riešená v súlade s modernými požiadavkami na bezbariérové dimenzovanie priestoru (MŽP 

SR č. 532/2002 Z.z.). 

 7.Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi (radón, agresívna spodná voda, seizmicita, 
poddolovanie, ochranné a bezpečnostné pásma, atď.) 

Informácie o agresivite spodnej vody, o pôsobení a množstva výskytu radónu, o poddolovaní nie sú 

známe. 
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 8.Celkové bilancie 

 9.SO 

I.01 

 10.SO 

I.07 

Radový rodinný dom, krajný 

Zastavaná plocha 142,94 m2 

Úžitková plocha 192,78 m2 

Obytná plocha 119,54 m2 

Predpokladaná obsadenosť osobami 5 osôb 

Funkcia využitia budova na bývanie 

Obstavaný priestor 870 m3 

 

 

SO I.02 

SO I.03 

SO I.04 

SO I.05 

SO I.06 

Radový rodinný dom, vnútorný 

Zastavaná plocha 140,46 m2 

Úžitková plocha 192,78 m2 

Obytná plocha 119,54 m2 

Predpokladaná obsadenosť osobami 5 osôb 

Funkcia využitia budova na bývanie 

Obstavaný priestor 870 m3 

 

 
 

http://www.neturebau.sk/
mailto:info@neturebau.sk


 

NETURE BAU spol. s r.o. 
Okružná 591/75, 018 51 Nová Dubnica 
www.neturebau.sk, info@neturebau.sk 
0949 44 55 55 

Radové rodinné domy – I. etapa (SO I.01-I.07) 

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

19/20 

Legenda miestností 

 Číslo miestnosti Miestnosť Plocha [m2] 

I.
N

P
 (

0
,0

0
0

) 

1.01 Garáž 25,24 

1.02 Vstupná chodba 6,60 

1.03 Chodba 6,95 

1.04 Izba/pracovňa 11,22 

1.05 Kúpeľňa 2,73 

1.06 Toaleta 1,91 

1.07 Obývacia izba 23,30 

1.08 Kuchyňa, jedáleň 22,40 

1.09 Technická miestnosť 6,27 

1.10 Terasa 17,02 

II
.N

P
 (

+
2

,9
8

0
) 

2.01 Chodba 7,50 

2.02 Kúpeľňa 7,32 

2.03 Izba 19,40 

2.04 Izba 21,11 

2.05 Izba 21,74 

2.06 Schodisko 7,71 

2.07 Balkón 4,12 
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Investor stavby si vyhradzuje právo na zmeny. 

 

 

 

 

 

V Novej Dubnici dňa 17.01.2017    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

        Ing. Matej Rehák 
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Zoznam použitých skratiek 
PD - projektová dokumentácia 

PSP - projekt pre stavebné povolenie 

TI - tepelná izolácia 

HI - izolácia proti vode 

EPS - expandovaný polystyrén 

XPS - extrudovaný polystyrén 

MW - minerálna vlna 

GW – sklená vlna 

ŽB – zelezobetón 

KZS – kontaktný zateplovací systém 

ETICS – external thermal insulation composite system (kontaktný zatepľovací systém) 

SDK - sádrokartón 
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