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SPRIEVODNÁ SPRÁVA

NÁZOV STAVBY: Úpravy Domu smútku a okolia
INVESTOR: Obec Suché okr. Michalovce
MIESTO STAVBY: Suché, parc.č. 119/2, okr. Michalovce
ROK: 2016

F-pross, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce
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1. Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby
Miesto stavby
Okres
Investor
Druh stavby

: Úpravy Domu smútku a okolia
: Suché
: Michalovce
: Obec Suché
: stavebné úpravy

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Existujúci Dom smútku bol postavený za účelom zabezpečiť dôstojnú úroveň smútočných
obradov poslednej rozlúčky rodinných príslušníkov a občanov obce so zosnulými, čím sa
ovplyvní vážnosť a pieta týchto obradov. V objekte vykonávajú aj ďalšie cirkevné obrady ako
napr. zádušné omše a pod. Objekt sa nachádza priamo v areáli cintorína, na obecnom pozemku
p.č.119/2. Dopravne je areál pripojený na obecné komunikácie.
Stavba bola vyprojektovaná v r.1977, realizácia trvala cca 4 roky. Kolaudácia a zároveň
odovzdanie do užívania prebehlo v 11.2002.

3. TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC
Obsahom navrhovaných stavebných úprav na existujúcom Dome smútku bude :
a) výmena všetkých okien
a vstupných zasklených stien v obvodových stenách
a v zádveriach vrátane oplechovania okenných parapetov
b) výmena strešnej krytiny v plnom rozsahu vrátane súvisiaceho oplechovania
c) zateplenie murovaných obvodových stien
d) rekultivácia poškodenej časti trávnatých plôch a výsadba okrasných drevín v okolí objektu
a) Existujúce drevené okná a vchodové zasklené steny je potrebné vymeniť z dôvodu
morálneho a technického opotrebenia. Nemenej dôležitým faktorom je fakt, že existujúce
okná nesplňajú súdobé tepelno-technické požiadavky na prestup tepla, čím sa narúša
tepelná pohoda v objekte. Navrhované je zasklenie izolačnými trojsklami (U=0,9) do
hliníkovo-plastových 5-komorových profilov (farby zlatý dub), pričom bude zachované
pôvodné členenie okien. V plnom rozsahu sa zrealizuje aj výmena vonkajších oplechovaní
parapetov novými poplastovanými hliníkovými plechmi.
b) Existujúca strešná krytina z asfaltových šindľov na drevenom debnení takisto vykazuje
známky morálneho aj technického opotrebenia. Uvažovaná je jej demontáž v plnom
rozsahu po debnenie a nahradenie novou krytinou vrátane oplechovaní. Navrhovaná je
kombinácia poplastovanej plechovej profilovanej škridľovej krytiny Ruukki typ Decorrey
farby čiernej matnej (142 m2) a hladkej krytiny z medených plechov (165 m2). Profilovaná
krytina je navrhovaná na hornú sedlovú časť strechy na drevené laty 50x35mm s požitím
vetrovej prekážky – paropriepustná fólia. Hladká krytina (medený plech alebo medené
šablóny) je navrhnutá na dolnú tvarovanú časť strechy na existujúce debnenie, na ktoré sa
položí nová separačná vrstva – lepenka. Poškodené časti debnenia sa vymenia novým (cca
30 m2).
c) Existujúce obvodové murivo z tehloblokov hr.380mm nesplňuje podmienky
teplotechnických noriem o prestupe tepla cez konštrukcie, preto je navrhnuté jeho
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dodadočné zateplenie kontaktných zatepľovacím systémom. Použité budú fasádne
minerálne dosky Nobasil hr.80mm. Celková výmera zateplených plôch je 110 m2.
d) Súčasťou úprav objektu je aj rekultivácia zelene v okolí Domu smútku. Navrhuje sa
zrekultivovať časť poškodeného trávnika vo výmere cca 170 m2 a zároveň dosadiť v areáli
kríkovú zeleň a okrasné dreviny.
Rekultivácia trávnika je navrhnutá požením trávnatého rezaného koberca.
Pri doplnení zelených plôch sa použijú následovné druhy drevín : borovica čierna - 1 ks
tuja smaragdová - 5 ks, tuja západná 5 ks. Priľahlé svahy smerom k cintorínu sa vysadia
nízkorastúcimi drevinami : borievka plazivá – 5 ks, borievka prostredná 5 ks.

