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ÙVOD

2.

Projekt obnovy budovy obecného úradu s kultúrnym domom v Snežnici č.s.17 parcela číslo
1 bol vypracovaný na základe objednávky obce Snežnica , č.17 , 023 32 Snežnica v rozsahu pre
udelenie stavebného povolenia a realizácie stavby.

2.1.

Podklady pre spracovanie projektu.

Pre spracovanie projektu boli použité nasledujúce podklady:
 obhliadka stavby
 fotodokumentácia objektu
 zameranie jestvujúceho objektu
 požiadavky objednávateľa
 ďalej pre vypracovanie Projektu bola použitá literatúra a práce uvedené v závere
technickej správy.
 zástupca objednávateľa

poskytol ústne informácie o stave objektu a jeho

doterajších úpravách.

3.

ZHODNOTENIE JESTVUJÚCEHO STAVU OBJEKTU A JEHO VLASTNOSTÍ

3.1.

Základné údaje o objekte

Objekt :

Obnova budovy obecného úradu s kultúrnym domomSnežnica č.s.17 ,parcela číslo 1

Objednávateľ Projektu:

obec Snežnica ,č.17 ,023 32 Snežnica

Projektant zateplenia :

SOLAR-INTEGRA s.r.o., Ing. Janka Solárová
Hlboká cesta 22, Žilina

Budova obecného úradu nie je členená na stavebné objekty.
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Zastrešenie objektu je riešené sedlovou strechou s líniovými odkvapovými žľabmi. Objekt je
osadený vo vidieckej zástavbe.
Nosný systém

3.1.1.

Nosný systém objektu tvoria tehly plné pálené hrúbky muriva 300, 450mm. Konštrukčná
výška

podlažia

je

3430mm,3510mm,5960mm

a 3150mm.

Stropy

sú

nad

suterénom

železobetónové hr.cca150mm a nad prízemím drevený trámový cca hr. 300, mm. Schodište do
suterénu aj na poschodia je železobetónové monolitické .
Pri obhliadke objektu neboli zistené statické poruchy. Prejavujú sa bežné trhlinky.

3.1.2.

Obvodový plášť

Obvodový plášť objektu je riešený ako murovaný z tehly plnej pálenej, hrúbky muriva cca
450mm. Povrch muriva je upravený omietkou.

3.1.3.

Strešný plášť

Riešenie zastrešenia je sedlovou spádovou strechou s líniovými odkvapovými žľabmi.
Konštrukcia strešného plášťa bola navrhnutá ako drevená krovová konštrukcia, krytina je použitá
plechová uložená na laťovaní.

3.1.4.

Výplne otvorov

Na objekte sú osadené pôvodné drevené dvojité okenné a dverné konštrukcie. Kovanie
okien a vložené tesnenie nezabezpečujú dostatočné tesnenie proti nežiadúcej infiltrácii v styku
rámu a krídla okna. Lokálne sú nahnité. Niektoré okná sú už vymenené za jednoduché plastové
okná

zasklené

izolačným

dvojsklom

Climaplus

a hliníkovým

dištančným

rámikom

s predpokladaným Ug=1,0W/(m2.K) a Uw=1,45W/(m2.K). Vyznačené okná sú vymenené za
plástové okná s izolačným trojsklom z exterieru farby hnedej .

3.1.5.

Vnútorné ochladzované steny a podlahy

Stropná konštrukcia suterénu a ani prízemia nie je zateplená, v podlahách podľa
dostupných podkladov nie je vložená žiadna tepelná izolácia. Predpokladáme len násypy škvary.

3.2.

Tepelnotechnické zhodnotenie jestvujúcich konštrukcií a objektu

Tepelnotechnické charakteristiky obalových konštrukcií vyplynuli z obhliadky objektu,
skúseností s podobnými objektami a záverov uvedených v použitej literatúre.
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Podrobne

sú

uvedené

v samostatnej

časti

tejto

projektovej

dokumentácie

„Tepelnotechnickom posudku“, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto PD.
Na základe vykonaných tepelnotechnických výpočtov je možné konštatovať, že objekt
nevyhovuje svojimi parametrami energetickému kritériu, hygienickému kritériu ani kritériu
minimálnych tepelnoizolačných vlastností v zmysle STN 73 0540.

4.

NÁVRHY A OPATRENIA NA ZNÍŢENIE SPOTREBY ENERGIE

4.1.

Úpravy stavebných konštrukcií

4.1.1.

Obvodový plášť

Vzhľadom na nevyhovujúci tepelný odpor všetkých plôch obvodového plášťa no najmä
kútov

je

nevyhnutné

jeho

plošné

zateplenie

pre

dosiahnutie

vhodných

parametrov

tepelnotechnických, energetických a v konečnom dôsledku i vhodnej mikroklímy v interiéroch
učební. Pre dosiahnutie požadovaných parametrov obvodového plášťa je navrhnutý úplný
kontaktný zatepľovací systém. Jedná sa o jednoplášťový kontaktný zatepľovací systém s
tepelnoizolačnou látkou z penového polystyrénu (EPS-F) hrúbky min. 160 mm v soklovej časti
extrudovaným polystyrénom hr.140mm. Pre skvalitnenie styku v osadení okna doporučujeme
vyplniť styky nového okna s parapetom, nadpražím a ostením PUR penou. Ostenia sa zároveň
zateplia tým istým systémom ako fasáda, ale s hrúbkou tepelnej izolácie z XPS min. 30mm
a nadpražia sú navrhované z XPS hr.40mm.

4.1.2.

Strešný plášť

Strešný plášť (strop medzi posledným obytným podlažím a povalovým priestorom tvoreným
šikmou strechou) vykazuje nízky tepelný odpor, Na sanáciu je navrhnutý zatepľovací systém
3

s hrúbkou tepelnej izolácie 300mm z Nobasil-u JPS-T 200kg/m alt. EPS. Tepelná izolácia je
ukladaná do dreveného roštu impregnovaného s nášlapnou vrstvou z OSB dosiek.

4.1.3.

Okenné konštrukcie

Stav okenných konštrukcií je nevyhovujúci z hľadiska infiltrácie cez styky rámu a krídla a
rámu a ostenia. Navrhujeme osadenie nových výplní otvorov s maximálnym súčiniteľom prechodu
tepla Uw=1,00 W/(m2.K). Kovanie musí zabezpečovať mikrovetranie.
Zníženie infiltrácie stykom medzi ostením obvodového plášťa a okenným rámom je riešené
tesnením styku silikónovým tmelom z exteriérovej strany od zatepľovacieho systému a vyplnením
dutín v osadení PUR penou. Pri stykovaní rámov okien s pevnou konštrukciou doporučujeme
použiť systémové pásky (illbruck, den braven a pod.).
5
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4.1.5. Vnútorné ochladzované konštrukcie - podlahy
Nevyhovujúci stav podláh nad nevykurovaným suterénom je sanovaný osadením KZS
s tepelným izolantom z minerálnej vlny hr. 70mm. na strop suterénu. Totožne budú zateplené aj
steny suterénu a podkrovia pri vstupe do nevykurovaného priestoru .V systéme bude namiesto
vrchnej omietky použitá na zatretú armovaciu vrstvu maľba.

4.2.

DOSAHOVANÉ PARAMETRE

Opatrenia v predchádzajúcom bode sledovali dosiahnutie tepelných a energetických
charakteristík obvodového plášťa a strešného plášťa, ktoré stanovuje súbor noriem STN 73 0540.
Pri uplatnení zatepľovacích systémov v rozsahu a kvalite uvedených v tomto bode a pri
vhodnom osadení regulačných prvkov bude objekt spĺňať mernú spotrebu energie požadovanú
STN a vypočítanú v bode A.2.1. Tepelnotechnického posúdenia.

5.

POPIS STAVEBNÝCH PRÁC, POSTUP A ORGANIZÁCIA
VÝSTAVBY

5.1.

Organizácia výstavby

5.1.1.

Charakteristika staveniska objektu

Stavenisko sa nachádza v obci Snežnica s dostatočne veľkou voľnou parcelou v okolí
objektu.

5.1.2.

Plochy pre zariadenie staveniska a skládky

Potrebné plochy sa nachádzajú na vlastnom pozemku vedľa objektu obecného úradu
s kultúrnym domom. Doplnené budú premiestniteľným plechovým skladom a hlavnou skládkou,
ktorú zabezpečí dodávateľ. Plochy potrebné pre realizáciu všetkých procesov súvisiacich so
zatepľovaním sa nachádzajú v bezprostrednom okolí pracoviska. Podľa príslušnej práce sa
pohybuje potrebná plocha od 0 do cca 100 m2..

5.1.3.

Voda, elektrická energia, telefón, soc. zariadenie
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Odber vody - Potrebné sú malé množstvá pre technológiu a umývanie náradia a
pracovníkov. Odber sa bude vykonávať z príslušného objektu cez samostatný vodomer.
Odber el. energie - Z PRIS objektu pre elektrické nástroje a náradie cez vlastný rozvádzač a
elektromer. Maximálny odoberaný príkon bude do 10 kW
Telefonické spojenie - Zabezpečí si dodávateľ
Sociálne zariadenie - Zabezpečí dodávateľ v pristavenom prenosnom zariadení

5.1.4.

Dopravné trasy

Doprava materiálu bude po miestnych komunikáciách priamo do skladovacích priestorov.
Likvidáciu stavebného odpadu podľa jeho zloženia zabezpečí dodávateľ.

5.1.5.

Počet pracovníkov

Pre realizáciu prác podľa druhu bude potrebné nasadiť 5 až 10 pracovníkov.

5.1.6.

Osobitné opatrenia pri realizácii prác.

Stavenisko bude v čase realizácie prác ohradené rozdelené a označené výstražnými
tabuľkami podľa príslušných STN resp. Vyhlášky SUBP a SBU 147/2013 Zb. . Dodávateľ prác je
povinný dodržiavať vyššie uvedenú vyhlášku o bezpečnosti pri práci. Počas realizácie prác je
potrebné vytvoriť chránený vstup pre návštevníkov a zamestnancov v objekte v dĺžke min. 3 m od
objektu.

5.1.7.

Vplyv uskutočňovania stavby na ţivotné prostredie

Realizáciou zateplenia dôjde k obmedzeniu pohybu

obyvateľov objektu i priľahlého

chodníka. Je potrebné pred začiatkom prác informovať obyvateľov o týchto skutočnostiach. Bude
potrebné najmä obmedziť pohyb detí.

5.1.8.

Podmienky, nároky a postup realizácie zatepľovania

Práce na zateplení sokla je vhodné realizovať pred

zateplením zvyšného obvodového

plášťa. Táto skutočnosť je viazaná na pomerne veľké nerovnosti v soklovej časti. Zatepľovací
systém obvodu je potrebné realizovať podľa schváleného technologického predpisu. Pred
vlastnou realizáciou zateplenia obvodového plášťa je potrebné realizovať výmenu

okenných

a dverných výplní vrátane domurovania časti otvorov.

5.2.

Stručný popis pouţitých technológií

Pre zateplenie objektu sú použité v technológie s "Osvedčením o vhodnosti technológie"
vydaným TSÚS Bratislava, resp. príslušnými certifikátmi na systémy zateplenia ako celku.
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5.2.1.

Obvodový plášť

Na zateplenie všetkých vonkajších stien od výšky -0,160 vyššie je použitý kontaktný
zatepľovací systém BAUMIT s hrúbkou tepelnej izolácie z penového polystyrénu (EPS-F) hrúbky
160 mm , v soklovej časti extrudovaným polystyrénom hr.140mm. Ostenie okenných otvorov bude
zateplené totožným systémom, ale s hrúbkou tepelnej izolácie z XPS 30mm a nadpražie XPS
hr.40mm. Styk ostenia s oknom sa vytmelí silikónovým tmelom. Omietkovina sa nanesie na
fasádu i ostenie rovnaká. Dôsledne je potrebné kotviť tepelnú izoláciu najmä v kútoch a rohoch
(hmoždinky dĺžky min.180mm) a vytvárať dostatočný presah armovacích mriežok. Počet
2

hmoždiniek je stanovený na min. 4 ks/m . Na všetkých nárožiach je potrebné do vzdialenosti 1m
použiť počet 6 ks/m2. V mieste pohybu ľudí (do výšky 2m nad okolitý terén) doporučujeme osadiť
armovaciu sieťku vo dvoch vrstvách. Súčasťou fasádnych prác je i realizácia nových oplechovaní
okien. Upozorňujeme investora, že pred zatepľovaním je potrebné odstrániť prípadné konzoly z
povrchov obvodového plášťa, resp. dohodnúť sa s dodávateľom stavebných prác a užívateľmi
bytov o riešení ich demontáže. Je potrebné riešiť ich uchytenie resp. neskoršiu demontáž
vzhľadom na malú únosnosť obvodového plášťa. Podobne je potrebné priamo pri realizácii
doriešiť preložky káblov zavesených na fasáde. Dažďové odpady je potrebné predsunúť na nové
zdery a umiestniť pred novú fasádu. Jestvujúci bleskozvod pozostáva zo záchytného zariadenia
, zvodu a zemniča . Bleskozvod je v súčasnosti v zlom technickom stave , preto je navrhovaný
nový . Pri realizacií navrhovaného obvodového plášťa je nutné demontovať konzoly bleskozvodu
a po dokončení obvodového plášťa ich spätne osadiť a prepojiť k zemniču cez meracie svorky ,
ktoré sa nachádzajú nad ochranným uholníkom .Po prepojení je nutné preveriť funkčnosť
bleskozvodu .
Upozorňujeme dodávateľa na pomerne veľké nerovnosti, ktoré bude potrebné vyrovnávať
cementovou maltou, resp. penovým polystyrénom príslušnej hrúbky.

5.2.2.

Strešný plášť

Strešný plášť (strop medzi posledným obytným podlažím a povalovým priestorom tvoreným
šikmou strechou) vykazuje nízky tepelný odpor, Na sanáciu je navrhnutý zatepľovací systém
s hrúbkou tepelnej izolácie 300mm z Nobasil-u JPS-T 200kg/m3 . Tepelná izolácia je ukladaná do
dreveného roštu impregnovaného s nášlapnou vrstvou z OSB dosiek.

5.2.3.

Okenné konštrukcie

Okenné konštrukcie budú nahradené novými plastovými s maximálnym súčiniteľom
prechodu tepla Uw=1,00 W/(m2.K) a s kovaním zabezpečujúcim mikrovetranie. Pri osadení je
potrebné dôsledne vyplniť dutinu medzi rámom okna a ostením PUR penou. Olištovanie
a parapetný plech i vnútorná parapetná doska sú súčasťou výmeny okien. Pred výmenou okien
8
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bude potrebné domurovať otvory vzniknuté po vybúraní sklobetónu. Doporučujeme pri osadení
okien používať na styk rámu a ostenia systémové pásky.

5.2.4.

Nátery a omietky

V nezateplených častiach obvodového plášťa sa budú realizovať nátery náterovou fasádnou
hmotou toho istého systému ako je zatepľovací systém.
Všetky vnútorné omietky obvodovej steny a ostení po výmene okien opatriť bielym náterom
5.2.5. Vnútorné konštrukcie
Strop suterénu a steny suterénu a podkrovia budú zateplené totožným zatepľovacím
systémom ako fasáda, ale bez vrchnej omietkovej vrstvy, len so zahladením armovacej vrstvy a
maľbou. Hrúbka tepelnej izolácie z minerálnej vlny je 70mm. V okolí elektrických vedení bude
vynechané zateplenie v šírke min. 20mm od elektrickej inštalácie. Povrch musí byť uzavretý
omietkou
5.2.6.

Všeobecné poţiadavky na realizáciu

Upozorňujem dodávateľa, že je potrebné dbať v maximálnej miere na bezpečnosť pri práci
najmä čo sa týka prác vo výškach a prácach s elektrickými zariadeniami. Bezpečnosť pri práci
musí vychádzať z Vyhlášky 374/1990 Zb. Doporučujeme vykonávať pravidelné skúšky a
vyhodnotenia v termínoch a rozsahu stanovenou v príslušnom technologickom predpise. Taktiež
je potrebné realizovať detaily zatepľovacieho systému podľa schváleného technologického
predpisu. Nie je možné používať iné hmoty ako dovoľuje Osvedčenie, resp. certifikát daného
zatepľovacieho systému.
6.

ZÁVER

Projekt zateplenia rieši nedostatky v tepelnotechnickej, energetickej, a hygienickej oblasti.
Navrhnuté zateplenie dodržiava podmienky stanovené platnými Vyhláškami a normami.
Realizáciou navrhovaných úprav podľa projektovej dokumentácie sa popri energetických
úsporách podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiéroch
bytov, dosiahne vhodnejší architektonický výraz.
Všetky práce je možné vykonať počas užívania obecného úradu s čiastočným obmedzením
v kanceláriach pri výmene okien. Na zatepľovacie práce musia naväzovať práce na úprave MaR
(doregulovanie vykurovacej sústavy). Pred zateplením je potrebné riešiť výmenu okenných
a dverných výplní.
Pred započatím prác je potrebné prizvať projektanta v rámci autorského dozoru k
prejednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp. upraviť realizačný projekt vrátane detailov
podľa skutočností zistených, resp. zmenených od spracovania Projektu.
V Žiline: 03/2017

Ing. Janka Solárová
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PRÍLOHA Č. 1 - ROZSAH PRÁC NA ZATEPLOVANOM OBJEKTE.
Pre vlastné zatepľovacie práce je počítané s nasledovným rozsahom súvisiacich prác:
ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA


príprava podkladu, odstránenie uvoľnených predchádzajúcich náterov a nástrekov,
prípadné vyrovnanie podkladu



vlastné zateplenie podľa Technologického predpisu a Technickej správy vrátane
gumových tesnení, kovových líšt a dotmelenia silikónovým tmelom



použitie dvojnásobnej armovacej vrstvy v mieste pohybu ľudí



odstránenie jestvujúcich parapetných plechov



osadenie nových parapetných plechov do tmelu a na nové príponky



demontáž a montáž bleskozvodu



demontáž a montáž dažďových zvodov



priestor po starých zvodoch vyplniť polystyrénom



zabezpečenie revízie bleskozvodu (správa musí byť vyhovujúca vo všetkých
nadzemných častiach)



použitie montážnych lávok, resp. lešenia



vyrovnanie podkladu - nerovnosti obvodového plášťa
ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA



vyčistenie a úprava podkladu



osadenie zatepľovacieho systému podľa technologického predpisu, technickej správy
a tepelnotechnického posúdenia.



montáž pochôdznej drevenej podlahy z OSB dosiek na drevenom rošte



demontáž pôvodných okapových žľabov, vrátane strešných zvodov



po realizácii obvodového zateplenia osadiť pôvodné strešné žľaby a zvody opatrené
nátermi
FASÁDNE NÁTERY



odstránenie predošlých uvoľnených náterov a omietok



vyspravenie podkladu s penetráciou



vlastný náter, (vrátane tesnenia silikónovým tmelom) podľa technologického predpisu
výrobcu
VÝMENA OKIEN



odstránenie jestvujúcich výplní otvorov a ich ekologická likvidácia



osadenie nových plastových výplní otvorov
1

Sprievodná a technická správa



vyplnenie všetkých stykov rámu okna a ostenia PUR penou



dolištovanie, resp. drobné murárske práce z interiérovej strany

– PRÍLOHY - str. 2

POZNÁMKA:
Všetky práce majú zahrnutú i položku vyčistenia svojho pracovného priestoru,
zabezpečenie potrebných lešení, lávok, rebríkov a ostatných pracovných a bezpečnostných
pomôcok potrebných k výkonu práce. V cene je zahrnutá i každoročná kontrola stavu
zateplenia počas celej doby záruky.
Dodávateľ stavby ako pôvodca odpadu je povinný v zmysle Zákona o odpadoch tento
likvidovať.
Pred započatím akýchkoľvek prác je potrebné prizvať projektanta k upresneniu
jednotlivých detailov a posúdeniu prípadných zmien objektu v čase od spracovania projektu.
v Žiline, 03/2017
Ing. Janka Solárová
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PRÍLOHA Č.1 - STATICKÉ POSÚDENIE PRIŤAŢENIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
OD ZATEPLENIA
Predmetom posúdenia je aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému (KZS) na
obvodový plášť obecného úradu postaveného v tradičnom murovanom pozdĺžnom nosnom
systéme. Obecný úrad s kult.domom sa nachádza v Snežnici. Zateplenie je navrhnuté KZS
nasledujúceho zloženia:
3
- lepiaca malta hr. 4 mm na 40% plochy (1300kg/m – v suchom stave)
3
EPS–F penový polystyrén hr. 160 mm ( 20kg/m )
- armovacia vrstva + sieťka - hr. 4 mm (1300kg/m3 – v suchom stave)
- silikónová omietka hr. 2 mm. (1800kg/m3)
Jestvujúca konštrukcia obvodových plášťov je murovaná z plných tehál v modulovej
hrúbke 450mm a 520mm. Berie sa do úvahy obvodový plášť z nižšou hrúbkou, t.j. 450mm.
Do keramického muriva sú pomocou hmoždiniek prikotvené platne z EPS-F polystyrénu hr.
160mm. Tieto hmoždinky musia prenášať tiaž vonkajšej vrstvy a účinky od vetra. Na celkovú
únosnosť budovy a základov je priťaženie také malé, že konštrukcia vyhovuje na únosnosť.
Zaťaženie obvodu jestvujúce
podľa STN EN 1991
Váp. omietka 15mm
murivo PP 45
VC omietka 15mm

0,015 x 16,0
0,44 x 17,0
0,015 x 19,0

gk
kN/m2
0,240
7,480
0,285
gk =
8,005
γf =
1,350
gd =

10,807

Priťaženie určíme pomocou tabuliek zaťaženia:
Zaťaženie obvodu navrhované
podľa STN EN 1991
Lepiaca malta hr.=4mm 40 % plochy
EPS-F Penový polystyrén hr.=160mm
Armovacia vrstva + sieťka hr.=4mm
Silikátová omietka hr.=2mm

gk
kN/m2
0,004 x 0,4 x 13,0
0,16 x 0,2
0,004 x 13,0
0,002 x 18,0
gk =
γf =
gd =

0,021
0,032
0,052
0,036
0,129
1,350
0,180

Záver
Zvýšenie zvislého priťaženia o približne 1,7 % je v takto realizovanom obvodovom plášti
zanedbateľné, preto z praktického hľadiska nie je dôvod ku vzniku statických porúch s titulu
aplikácie kontaktného zatepľovacieho systému.
Obvodový plášť vyhovuje na únosnosť a na pretvorenie. Nie je narušená stabilita
konštrukcie.
Zaťaţenie stropu navrhovaným zateplením :
Úžitkové normové zaťaženie stropu je 150kg/m2
Úžitkové výpočtové zaťaženie stropu je 150kg/m2 x 1,4=210kg/m2
Zaťaženie od navrhov. Zatepl. stropu NOBASIL 26,4+OSB dosky 12,0=38,4kg/m2
Navrhovaným zateplením stropu vznikne priťaženie 18% z úžitkového zaťaž.stropu ,
strop vyhovuje na únosnosť a priehyb. Nie je narušená stabilita konštrukcie.
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PRÍLOHA Č.2 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO



Z realizácie stavby budú vznikať odpady:
tuhé
Všetky znečisťujúce látky a odpady budú likvidované v zmysle platných právnych

predpisov a noriem. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov vznikajú odpady kategórie O- ostatný.

Kategória a množstvo odpadu
Predpoklad vzniku odpadov pri výstavbe
Množstvo
v tonách

Katal. číslo

Názov odpadu

Kategória. Pôvod odpadu

17 02 03

Plasty

0,05

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb
a demolácií (neznečistené)

4,10

O

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

0,18

O

Obalový materiál, zbytky
tepelnej izolácie
Uvoľnené časti omietok
a stav.
konštrukcií,
pôvodné okná
Zariadenie staveniska

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok
odpadov (napr. ukladaním stavebnej sute na nepovolené miesta, nepovolený zásyp
depresií), alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia (napr. únikom PHM
z dopravných prostriedkov a žeriavu pri vykladaní materiálu).
Odpady počas výstavby budú zneškodňované skládkovaním oprávnenou osobou,
ktorá sa určí po výbere dodávateľa stavby.

Predpoklad vzniku odpadov pri prevádzke objektu.
Po realizácii stavby dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností objektu.
Výstavba nemá ďalšie dôsledky na produkciu odpadu obyvateľstvom. Množstvo
súčasnej produkcie odpadu sa nezmení.

Žilina, 03/2017,.Ing. Janka Solárová

