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A1. Identifikačné údaje stavby: 

Názov akcie:    Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo 
     Oprava podláh na epoxidovú v dielňach a chodbách 
Miesto akcie:    Fiľakovo, Kalinčiakova ul., p.č. 3349/1, 3349/2 
Katastrálne územie:   Fiľakovo 
Obec:     Fiľakovo 
Okres:     Lučenec 
Kraj:     Banskobystrický 
Súpisné číslo:    1584, 1724 
Parcelné číslo:   3349/1, 3349/2 
Druh akcie:    Rekonštrukcia 
Investor:    Stredná odborná škola - Szakközépiskola 
     Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 
Stupeň PD:    Realizačný projekt 
Časť PD:    Architektonicko-stavebné riešenie 
Autor:     Ing. Peter Máj 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Machava 
Archit.-stavebné riešenie:   Ing. Peter Máj  
Dátum vyhotovenia:     01/2018 

A2. Základné údaje o stavbe a prevádzke: 
 Projektová dokumentácia sa zaoberá opravou nášľapných vrstiev podlahy na liatu epoxidovú 
podlahu v Strednej odbornej škole - Szakközépiskola, ktorá sa nachádza na ul. Kalinčiakova na 
par.č. 3349/1, 3349/2 v meste Fiľakovo. Hlavný vstup do budovy SOŠ je zo severozápadnej strany 
fasády. 

Objekt z konštrukčnej stránky v rámci opravy sa zrealizuje vyspravenie betónových podláh 
brúsením a odmastením, rezanie dilatačných škár, príprava podkladu frézovaním betónu, 
penetračný náter podláh a zhotovenie podláh zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice 
v jednej vrstve. Sokel sa zrenovuje do výšky 100 mm. 

Z funkčného hľadiska je riešená časť objektu rozdelená na halu 3 (stolárska dielňa) a halu 4 
(kotolňa, dielňa koles. techniky). Riešená časť objektu nie je podpivničená a má jedno nadzemné 
podlažie. 

Legenda podláh: 

• Hala 3: P1 - priemyselná protišmyková podlaha 
  podlaha zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice 

podlaha:   579,03 m2 

sokel:    16,34 m2 

• Hala 4: P1 - priemyselná protišmyková podlaha 
  podlaha zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice 

podlaha:   260,31 m2 

sokel:    6,31  m2 

Celková plocha (podlaha so soklom) 861,99 m2 

A3. Stavebné úpravy 
Na ukončenej a skolaudovanej budove sa rieši v rámci rekonštrukcie podľa požiadaviek 

investora zmena nášľapných vrstiev podlahy na liatu epoxidovú podlahu a to podľa nasledujúceho 
popisu: 

- priemyselná protišmyková podlaha 

A4. Prehľad východiskových podkladov 
Ako podklady pri projektovaní slúžili: 



- požiadavky investora 
- obhliadka pôvodného stavu 
- fotodokumentácia 
- zameranie skutkového stavu 
- kópia katastrálnej mapy 
- situácia širších vzťahov 
- platné STN, ON a vyhlášky 

A5. Členenie stavby na stavebné objekty 
 Objektová skladba stavby je nasledovná: 
SO-01 SOŠ - Szakközépiskola, Fiľakovo - Oprava podláh na epoxidovú v dielňach a učebniach 

A6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Hlavným užívateľom riešeného objektu je Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 

Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 
A7. Termín začatia a dokončenia výstavby 
 Mesiac a rok zahájenia výstavby: 10/2018 
 Mesiac a rok dokončenia výstavby: 12/2019 

A8. Predpokladané náklady stavby 
 Investičný náklad na základe rozpočtu je 53 725,00 Eur s DPH. 

A9. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
 Navrhovaná rekonštrukcia je ovplyvnená konštrukčným systémom a stavom pôvodného 
stavu objektu. Jednotlivé etapy rekonštrukcie a časové väzby zohľadní harmonogram výstavby 
jednotlivých sektorov spracovaný ako súčasť koncepcie projektu organizácie výstavby (POV), celej 
stavby. 

A10. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia 
 Počas prípravných prác a počas rekonštrukcie je nutné dodržiavať bezpečnosť pri práci 
podľa vyhlášky 374/1990 Zb. a s ňou súvisiace predpisy. 

A11. CO a krízová situácia 
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti a následného vyhlásenia mimoriadnej situácie mesto 

Fiľakovo zabezpečí evakuáciu do krytov budovaných svojpomocne. 
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