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T E C H N I C K Á  S P R Á V A 
 
Názov stavby : Informačné centrum 
 
Miesto stavby : Nová Bystrica 
 
Číslo parcely : 9523/3 
 
Druh stavby : novostavba 
 
Účel stavby : nebytová budova 
 
Objednávateľ : Obec Nová Bystrica 
 

 
Dodávateľ stavby : určí sa výberovým konaním 
  
Spracovateľ projektu : ateliér architektúry VAN JARINA s.r.o. 
  Čajakova 15, 811 05 Bratislava 
  
Autor : Ing. arch. Ivan Jarina,  
  autorizovaný architekt 
 
Architektúra : Ing. arch. Martin Kubovský,  
  autorizovaný architekt 
  Ing. arch. Štefan Šuster 
 

 Účel stavby 
Predmetom projektu je realizácia  informačného centra v obci Nová Bystrica. Navrhovaný objekt je 
situovaný na novovybudovanom námestí pri kostole na parcele č. 9523/3.  
 
 Navrhovaný objekt je prízemná jednopodlažná stavba, prestrešená pultovou zalamovanou 
strechou. 
 Objekt bude výužívaný ako informačné centrum obce. 
 Základné rozmery objektu sú 17,2 x 5,0m. 
   
Technické údaje o stavbe  
 Výmery plôch:  
 
 Úžitková plocha 1.np      68,450 m²  
 Zastavaná plocha     75,70 m² 
 Spevnené plochy     100,91       m² 
 +-0,000........................................................................523,26 mn.m.Bpv  
         
 výška vrcholu ............................................................+5,530 m / zalamovaná pultová  /  
 

 

 Architektonicko - stavebné riešenie 
Objekt informačného centra  je založený na základovej doske. Nosný systém stavby je riešený ako 
stĺpikovo – väznicová (hrazdená) konštrukcia. Krokvy sú prierezu 100/240mm, stĺpy sú prierezu 
200/200mm umiestnené ako dvojica alebo trojica v šikmine vychádzajúcej z jedného bodu. Všetky 
časti objektu sú vyhotovené zo smrekového dreva triedy pevnosti C24 (STN 731701 – S0, S1). Stĺpy 
sú čiastočne votknuté do základu. Krov je zadebnený hobľovaným debnením hr. 24mm na pero a 
drážku. Stuženie stavby je zabezpečené šikmými stĺpikmi. Všetky konštrukcie je nutné vyhotoviť z 
hobľovaného dreva triedy S0 alebo S1, vlhkosti max. 15%. 
Nosné prvky objektu / stĺpy, krokvy / ako aj podlaha sú navrhnuté z červeného smreku, podbitie je 
navrhnuté zo smrekového reziva. Strešná krytina je navrhnutá z asfaltových modifikovaných pásov. 
Zábradlie je riešené z oceľových joklových profilov. 
Drevené prvky budú impregnované, napr. OSMO WR impregnácia. Farebnosť bude potvrdená 
architektom počas realizácie. 
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Obvodové steny sú riešené ako drevené sendvičové steny z rámovej konštrukcie opláštené OSB 
doskami s tepelnou izoláciou. Pohľadovú vrstvu z interiéru aj exteriéru tvorí drevený obklad. 
V obvodovej konštrukcii sú navrhnuté výplne otvorov a zasklené steny s dreveným rámom 
a zasklením s izolačným dvojsklom. 
Podlahy v infocentre sú navrhnuté ako drevené palubové. Rovnako ako exteriérová terasa. Okolité 
spevnené plochy a prístupové komunikácie sú z kamennej dlažby a mlatu. 
Objekt bude napojený na rozvod NN. V objekte budú realizované zásuvkové a svetelné rozvody. 
Vykurovanie bude riešené priamovýhrevnými elektrickými konvektormi. 
 
 

 Strecha 
Strecha je riešená ako prelamovaná pultová tvorená z viacerých strešných rovín s roznymi spádmi.  
Ako strešná krytina je použitá povlaková mPVC fólia sivej farebnosti RAL 7037. 
Strešné zvody sú riešené ako priznané kruhového prierezu, oplechovanie prestupov a zvyšné 
klampiarske výrobky strechy sú z pozinkovaného plechu – antracitovej farebnosti. 
 

 Vetranie 
Vetranie jednotlivých priestorov bude prirodzené prostredníctvom okenných otvorov.  
 

 Výplne otvorov 
Okná a dvere v obvodovej konštrukcii sú navrhnuté ako drevené. 
Na zasklenie je použité bezfarebné termoizolačné dvojsklo. 
Vnútorné parapety – drevené, vo farbe okenných rámov 
Vonkajšie parapety – AL plech antracitovej farebnosti. 
 

 Úprava povrchov – použité materiály 
Podlahy: 
Podlaha infocentra  - drevená  
vonkajšie terasy – drevená podlaha 
 

 Steny a stropy: 
Drevený obklad P+D 
 

 Tepelné izolácie: 
Objekt  je riešený v zmysle platných STN. Ako tepelná izolácia sú použité tepelné izolácie z EPS – 
podlaha,  a minerálnej vlny– obvodové steny a strešné panely. 
  
Hrúbka tepelnej izolácie v konštrukcii: 
Obvodová stena – 140mm / minerálna vlna / 
Podlaha prízemia – 60 mm / EPS / 
Strecha – 180 mm  / minerálna vlna / 
 

 Exteriér: 
Z exteriéru objekt je členený priznanou skeletovou nosnou konštrukciou a veľkoplošným presklením 
do priestoru námestia. Fasáda objektu je obložená dreveným obkladom kladeným vertikálne. Strecha 
objektu je povlaková mPVC fólia.  
Strešné zvody sú riešené ako priznané kruhového prierezu, oplechovanie prestupov a zvyšné 
klampiarske výrobky strechy sú z pozinkovaného plechu – antracitovej farebnosti. 
Výplne otvorov sú navrhnuté ako drevené okná  a zasklenné steny s izolačným dvojsklom. 
 
Farebnosť a materiálové riešenie je upresnené vo výkresovej časti dokumentácie. 
 
 
V Bratislave máj  2017                                                                     Ing. arch. Martin Kubovský 


