












 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

Obnova polyfunkčnej budovy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Identifikačné údaje 

 

Názov stavby:  Polyfunkčná budova – OcÚ a obchod s pohostinstvom 

Miesto stavby: Juskova Voľa  

Okres:   Vranov nad Topľou 

Investor:   Obec Juskova Voľa 

2. Všeobecná časť  

2.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Predmetom riešenia je zateplenie obvodových stien podľa výkresovej dokumentácie.   

Výmena všetkých žľabov a zvodov, výmena podbitia dreveného stropu a vybudovanie 

letnej terasy k pohostinstvu. Budova sa nachádza v obci Juskova Voľa, katastrálne územie 

Juskova Voľa, okres Vranov nad Topľou. Riešený polyfunkčný objekt plní funkciu 

Obecného úradu a obchodu s pohostinstvom.  

3. Konštrukcie  

3.1. Konštrukčné riešenie 

Konštrukcia je drevená, hrazdená, opláštená doskami.  

3.2. Zvislé  konštrukcie 

Zateplené obvodové steny sú hrúbky 120mm. Ostatné obvodové steny a priečky sú 

hrúbky 50mm. Hygienické zariadenie ma nosné obvodové murivo z pórobetónových  

tvárnic hrúbky 300mm a priečky hrubé 120 mm. 

3.3. Vodorovné konštrukcie 

Stropná konštrukcia je riešená ako drevený strop.  

3.4. Strešné konštrukcie 

Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov z priehradových väzníkov, ktorý ma sedlový 

tvar. Sklon strechy je 20°. Krytina je z pozinkovaného plechu. Podbitie presahu 

strechy je z drevených fošní. Presah strechy je 400mm. 

3.5. Výplňové konštrukcie 

Vstupné dvere do OcÚ  a obchodu sú plastové, dvojkrídlové. Vstupné dvere do 

pohostinstva sú drevené s presklením. Interiérové dvere sú drevené, plné. Okná sú 

plastové, jednokrídlové a drevené, dvojkrídlové (viď. Výkres Pohľady – Starý stav). 



3.6. Klampiarske výrobky 

Strešná krytina a odkvapový systém sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie parapety 

okien na severnej zateplenej fasáde sú z lakoplastovaného plechu.  

4. Novovybudované konštrukcie 

4.1. Zvislé  konštrukcie 

Nezateplené obvodové steny budú zateplené EPS polystyrénom hrúbky 100mm. 

Sokel bude na celom objekte zateplený XPS polystyrénom hrúbky 30mm.  

4.2. Strešné konštrukcie 

Podbitie presahu strechy bude z plechu. Presah strechy je 400mm.  

4.3. Výplňové konštrukcie 

Nové okenné konštrukcie v časti novej terasy k pohostinstvu budú plastové 

s izolačným dvojsklom. Nové vchodové dvere z terasy do pohostinstva budú plastové, 

plné. Nové vchodové dvere do obchodu budú plastové s presklením.  

4.4. Klampiarske výrobky 

Nové vonkajšie parapety budú z lakoplastovaného plechu. Odkvapový systém bude 

taktiež z lakoplastovaného plechu.  

4.5. Ostatné konštrukcie 

 

Vstupné schody do obchodu 

- vyhotovené z betónu s vloženou kari sieťou 

 - ako nášľapnú vrstvu použiť keramickú, mrazuvzdornú dlažbu s protišmykovou   

úpravou 

Oceľové zábradlie- opatrené povrchovou úpravou 

Exteriérová povrchová úprava  

- akrylátová omietka, farba žltá, hr. zrna 1,5mm  

- mozaiková omietka na sokel, farba hnedá 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Jozef Lukačin 






















