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1 VŠEOBECNÝ POPIS 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre stavebné 

povolenie. 

Rekonštrukcia bude prebiehať v kotolni objektu kultúrneho domu v obci Žitná 

Radiša. Projekt rieši zmenu palivovej základne a s tým spojené stavebné úpravy 

v najnutnejšom rozsahu pre inštaláciu novej technológie zdroja tepla a zásobníka 

pelet tj. úpravu vnútorných povrchov, prestupov vrátane nových domuroviek a novo 

vstavaných zásobníkov na pelety. 

2 TECHNICKÉ ŘEŠENIE 

2.1 BÚRACIE PRÁCE 

Búracie práce sú popísané a vyznačené vo výkresovej časti: 
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2.2 NOVÝ STAV 

 
 

 

3 BOZP 

Pri vykonávaní stavebných a montážnych prác musia byť dodržané všetky platné 

bezpečnostné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 

dodávateľa, najmä vyhláška č. 147/2013 Z.z. o ustanovenia "podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany Zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

reklama Súvisiace" a ďalšie platné normy pre vykonávanie stavieb. Táto podmienka 

sa vzťahuje aj na zmluvných partnerov dodávateľa, investora a ďalšie osoby, 

oprávnenej zdržiavať sa na stavbe. Ďalej musí byť dodržané všeobecne platné 

predpisy, normy pre použitie stavebných materiálov a vykonávanie stavebných prác 

a ďalšie prípadné dohodnuté podmienky v zmluve o dodávke stavebných prác tak, 

aby nedošlo k ohrozeniu práv a majetku a práce boli vykonávané účelne 

a hospodárne. 

Pracujúci musia byť vybavení ochrannými pomôckami (ochranné prilby, rukavice, 

respirátory a pod.), Potrebným náradím a preškolení z bezpečnostných predpisov. 

Zariadenie staveniska bude súčasťou uzavretého areálu, ktorý bude oplotený, popr. 

inak zaistený. Verejnosť do bezprostrednej blízkosti stavby nebude mať prístup. 
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Všetky vstupy na stavenisko musia byť označené bezpečnostnými tabuľkami a musia 

byť uzamykateľné. Na stavbe bude riadne vedený stavebný denník. 

 

Práce musí byť urobené v súladu s nasledujúcimi zákony, vyhláškami, 

nadriadeným vlády a európskymi smernicami: 

Zákonom č. 311/2001 Z.z., zákonník práce,  

Zákon č. 124/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

91/383 EHS, ktorou sa doplňujú opatrení ku zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví pri práci pracovníkov zo stálym nebo prechodným pracovným pomerom.  

89/656 EHS, o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdraví 

pro používaní osobných ochranných prostriedkov zamestnancov pri práci, vo znení 

smerníc 95/63/EC a 200l/45/EC.   

90/269 EHS, o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdraví pri 

ruční manipulácii s bremenami, ktoré sú spojenou s rizikom, predovšetkým 

poškodení chrbtice, pre zamestnanca.  

92/57 EHS, o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdraví pri 

práci na dočasných nebo mobilných staveniskách.  

89/686 EHS, o zbližovaní právnych predpisu členských státu týkajúcich sa 

osobných ochranných prostriedku.  

 


