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Dôvodová správa 
 

Uznesením MsZ č. 14-XXXVI/2022 bol schválený investičný zámer mesta zrealizovať stavbu 

„Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá“ na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

1761/65 v k. ú. Stará Turá v súlade s právoplatným stavebným povolením č. OCÚČA-SU-

S2022/00154/R2022/0729 zo dňa 3.5.2022, právoplatné dňa 25.5.2022, vydaným obcou 

Čachtice, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Máriom Klopanom – 

autorizovaný stavebný inžinier – ERGAprojekt s.r.o., nám. J. C. Hronského 12, 971 01 

Prievidza, na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Obnova bytového domu ul. 

Mýtna 595/58 Stará Turá“ spoločnosťou DIKRA s.r.o., so sídlom Tematínska 1990/8, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, IČO 47 465 590, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v 

Trenčíne: oddiel Sro, vložka č. 29119/R v celkovej obstarávacej cene 223 458,29 €.   

Financovanie bude zabezpečené vo výške 75 % OC úverom zo ŠFRB so splatnosťou 20 

rokov a 25 % OC z rozpočtovaných zdrojov mesta. Dňa 29.09.2022 bola na uvedenú stavbu 

podaná žiadosť na ŠFRB Bratislava. Počas posudzovania žiadosti fond vznikli nezrovnalosti, 

ktoré je potrebné odstrániť. Jednou z týchto nezrovnalostí je zosúladenie uznesenia č. 14 – 

XXXVI/2022 a predložených dokumentov žiadosti vo vzťahu k rozsahu stavebných prác -  

Uznesenie špecifikuje určitý rozsah stavebných prác, ktoré sa majú realizovať, avšak podľa 

predložených dokladov žiadosti - projektovej dokumentácie je plánovaný rozsah prác väčší: 

obsahuje aj zateplenie balkónových dosiek, stropu nevykurovaných priestorov, osadenie 16 

rekuperačných jednotiek, ... a ďalšie práce.  

Po telefonickej konzultácií na Štátnom fonde rozvoja bývania navrhujeme zmenu uznesenia 

tak, že sa v bode 1. vypúšťa časť textu v znení  

„Rozsah stavebných prác:  

- dodatočné zateplenie zvislých stien obalového plášťa BD  

- dodatočné zateplenie strechy v úrovni podkrovných priestorov 

- výmena okenných a dverných výplní otvorov v polohe obalového plášťa 

- úprava vstupného priestoru do objektu (nevhodne konštrukčne riešený návrh a realizácia)  

- odstránenie existujúcich konštrukcií zábradlí balkónov s návrhom nových oceľových s 

kompozitnou výplňou. 

- odstránenie zaatikových žľabov a úprava línie odvodnenia hlavnej konštrukcie strechy 

- odstránenie podbitia odkvapu strechy a realizácia nového podbitia 

- nové riešenie odvodnenia strechy a balkónov 

- oprava a realizácia nového vedenia časti dažďovej kanalizácie v mieste pri spevnených 

plochách objektu z dôvodu predpokladu zatekania zrážkovej vody k stenám 1.PP BD a 

následného vlhnutia obvodového muriva 1.PP 

- dodatočné zaizolovanie steny 1.PP v mieste spevnej plochy príjazdu k BD 

- výmena elektroinštalácií – rozvodov v spoločných priestoroch bytového domu“. 

 

 



 



 
 

 

Návrh uznesenia 
Uznesenie číslo .....-2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  nasledovnú zmenu uznesenia č. 14 – 

XXXVI/2022 zo dňa 25.08.2022 – z uznesenia sa v bode 1. vypúšťa časť textu v znení  

„Rozsah stavebných prác:  

- dodatočné zateplenie zvislých stien obalového plášťa BD  

- dodatočné zateplenie strechy v úrovni podkrovných priestorov 

- výmena okenných a dverných výplní otvorov v polohe obalového plášťa 

- úprava vstupného priestoru do objektu (nevhodne konštrukčne riešený návrh a realizácia)  

- odstránenie existujúcich konštrukcií zábradlí balkónov s návrhom nových oceľových s 

kompozitnou výplňou. 

- odstránenie zaatikových žľabov a úprava línie odvodnenia hlavnej konštrukcie strechy 

- odstránenie podbitia odkvapu strechy a realizácia nového podbitia 

- nové riešenie odvodnenia strechy a balkónov 

- oprava a realizácia nového vedenia časti dažďovej kanalizácie v mieste pri spevnených 

plochách objektu z dôvodu predpokladu zatekania zrážkovej vody k stenám 1.PP BD a 

následného vlhnutia obvodového muriva 1.PP 

- dodatočné zaizolovanie steny 1.PP v mieste spevnej plochy príjazdu k BD 

- výmena elektroinštalácií – rozvodov v spoločných priestoroch bytového domu“. 


