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Samostatne v suteréne je navrhnutý samostatný administratívny priestor pre sociálne poradenstvo so
zázemím.
Počet zamestnancov: 11

(upratovanie a údržba zabezpečená zamestnancami blízkeho ObÚ,
ktorí majú zázemie v objekte ObÚ)

Zastavaná plocha novostavby:
Úžitková plocha objektu:
z toho suterén:

394 m2
385 m2
28 m2

Spevnené plochy:
Z toho:
cesty –
parkoviská –
chodníky –
Zeleň:

1.031 m2
514 m2
143 m2
374 m2
203 m2

Budované parkovacie státia:
11
Z toho 1x státie pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu)
Predpokladaná objektová skladba stavby:
SO-01
SO-02
SO-03

SO-03-01
SO-03-02
SO-03-03
SO-03-04
SO-03-05
SO-03-06

SO-04
SO-05
SO-06
SO-07
SO-10
SO-10-01
SO-10-02
SO-10-03
SO-10-04
SO-10-05
SO-10-06
SO-10-07

Demolácia existujúceho jednopodlažného objektu
Príprava územia odhumusovanie HTU
Prípojky inžinierskych sietí
Prípojka splaškovej kanalizácie
Prípojka dažďovej kanalizácie
Prípojka pitnej vody
Prípojka silnoprúdu (prípadne úprava trafostanice)
Prípojka slaboprúdu a prekládka optickej siete
Prípojka zemného plynu
Spevnené plochy a komunikácie
Drobná architektúra
Konečné úpravy
Sadové úpravy
Objekt CIZS
Stavebná časť
Projekt statiky
Projekt ZVT
Projekt vnútornej plynofikácie
Projekt ÚK a príprava TUV
Projekt silnoprúdu
Projekt slaboprúdu

SO-10-08
SO-10-09
SO-10-PO
SO-10-E

SO-10-07-01 Štrukturovaná kabeláž
SO-10-07-02 Kamerový systém a EZS
SO-10-07-03 EPS
Projekt VZT
Meranie a regulácia
Projekt požiarnej ochrany
Projektové energetické hodnotenie

Dopravné napojenie:
Areál dnes využívaný ako hospodársky dvor ObÚ v Štrbe je momentálne dopravne napojený
z miestnej komunikácie prejazdom cez parcelu, ktorá nie je vo vlastníctve investora. Návrh areálu rieši
nové dopravné napojenie budovaného areálu novostavby CIZS a garáží ObÚ, ktoré sú orientované do
riešeného územia. Napojenie budovanej účelovej komunikácie areálu je navrhované dvojsmerné,
priame na miestnu komunikáciu (ul. SNP). Budovaná účelová komunikácia a navrhované pešie ťahy
budú sprístupňovať areál CIZS, ale i dvor a garáže ObÚ Štrba. Predmetné napojenie ako i umiestnenie
navrhovaných spevnených plôch, sú znázornené na situácii stavby. Pre peších bude objekt prístupný
z priestoru centra obce budovaným peším chodníkom umiestneným za budovou ObÚ. Priestor
suterénu objektu, kde je umiestnená plynová kotolňa, priestor pre sociálne poradenstvo so zázemím je
sprístupnený cez vyrovnávajúce kryté exteriérové schodisko, priestor prízemia CIZS je sprístupnený
z chodníka prostredníctvom exteriérového schodiska a rampy umožňujúcej prístup i pre osoby
s obmedzenou možnosťou pohybu v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. Prízemie objektu má do
východnej fasády orientované dva samostatné vstupy, jeden priestory detskej ambulancie a druhý pre
zvyšné priestory CIZS.
Statická doprava:
Podľa výpočtu v zmysle STN736110/Z2 je pre potreby predmetného objektu nevyhnutné zabezpečiť 9
parkovacích stání. Podľa vyhlášky č.532/2002 Z. je potrebné vyčleniť jedno parkovacie miesto pre
osoby s obmedzenou možnosťou pohybu. V rámci stavby je plánovaná výstavba 11 parkovacích miest
s jedným parkovacím miestom pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu. Navrhovaná účelová
komunikácia bude zabezpečovať i prístup k existujúcim historickým hospodárskym objektom na
východnej hranici riešeného územia, kde sa predpokladá ich budúce využitie ako komunitného centra,
prípadne obecného múzea.
A5. Architektonické riešenie
Navrhovaný objekt predstavuje čiastočne podpivničenú jednopodlažnú stavbu, ktorá sa skladá z dvoch
hlavných, voči sebe čiastočne pootočených, hmôt so sedlovými strechami, prepojenými samostatnou
hmotou spojovacieho krčku s nízko spádovou strechou. Hlavné hmoty reagujú svojim objektom
i čiastočným vyosením na pôvodnú parceláciu centra obce ako i objemovo na existujúci komplex
hospodárskych budov nachádzajúcich sa pozdĺž východnej hranice riešeného územia. V exteriéroch
sa bude novostavba uplatňovať prostredníctvom hladkých prísne geometrických plôch a objemov, kde
dominantné budú sedlové strechy hlavých hmôt a zachovávané proporcie pôvodných historických
hospodárskych objektov. Na časti fasád je navrhovaný drevený obklad.

Dispozičné riešenie
Suterén:
V suteréne objektu, ktorý je prístupný z južnej fasády objektu orientovanej k budove ObÚ je cez
vyrovnávacie schodisko umiestnený priestor plynovej kotolne a samostatný priestor pre sociálne
poradenstvo so svojím zázemím. Umiestnenie suterénu využíva klesanie riešeného územia.
Prízemie:
Prízemie objektu je sprístupnené z východnej fasády cez dva samostatné vstupy exteriérovým
schodiskom a rampou. Severnejšie umiestnený vstup sprístupňuje priestory všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktoré sú umiestnené v severnej časti pôdorysu a sú tvorené zádverím, čakárňou, zo
zádveria prístupnou čakárňou pre infekčných pacientov, toaletou pre detských pacientov, čistiacou
komorou, samostatným vstupom zo zádveria pre personál s vyhradenou toaletou a samostatnou
ambulanciou pre všeobecného lekára pre deti a dorast o veľkosti 28 m2.
Druhý južnejšie umiestnený vstup sprístupňuje ostatné priestory centra, ktoré sú prístupné cez
centrálne umiestnenú čakáreň s príslušným sociálnym zázemím pre pacientov. Južne od hlavného
vstupu je umiestnená prevádzka ambulancie všeobecného lekára so samostatným pracoviskom sestry
a sociálnym zázemím. V západne umiestnenej hlavnej hmote sú potom prevádzky zubnej ambulancie,
gynekologickej ambulancie a ambulancie druhého všeobecného lekára, sociálne zázemie pre personál
a čistiaca komora. Zubná ambulancia je vybavená samostatným skladom a ostatné dve ambulancie
majú samostatné pracoviská sestier. V priestore čakárne, v spojovacom krčku je umiestnený
v severnej fasáde druhý požiarny únikový východ. Návrh dispozičného riešenia je čitateľný
z výkresovej časti dokumentácie.
Interiérové riešenie
Objekt CIZS bude vybavený funkčným interiérovým vybavením zodpovedajúcim charakteru budúcej
prevádzky.
Fasády - exteriér
V exteriéri sa budú uplatňovať hladké fasády hlavných hmôt s hliníkovými výplňovými konštrukciami,
doplnené o plochy dreveného obkladu a plochy titanzinkových sedlových striech. Areál bude vybavený
drobnou architektúrou tvorenou hlavne lavičkami a informačným systémom. Spevnené plochy areálu
budú tvorené zámkovými dlažbami rôznych tvarov a farebností odčleňujúcich ich funkčné využitie.
V rámci projektu bude realizované samostatne stojace stojisko pre nádoby s odpadom z prevádzky
CIZS.
A6. Technické riešenie a technické vybavenie objektu
Objekt ako novostavba, bude kompletne vybavený novým technickým zázemím zodpovedajúcim
požiadavkám jednotlivých funkčných častí objektu.

Napojenie objektu na inžinierske siete
Objekt bude vybavený novou vodovodnou, kanalizačnou prípojkou (samostatne pre dažďové
a splaškové vody, prípojkou na verejné rozvody zemného plynu, silnoprúdu a slaboprúdu. Súčasťou
stavby bude i prekládka existujúcej optickej kábelovej trasy, ktorá je čiastočne v kolízii s plánovanou
investíciou.
Stavebné riešenie a statika
Objekt bude realizovaný na pásových základoch v tradičných technológiách. Objekt bude vybavený
železobetónovým stropom nad úrovňou prízemia a sedlovými strechami hambálkovej čiastočne
asymetrickej konštrukcie krovu osadenej na železobetónových vencoch. Objekt bude vybavený
výplňovými konštrukciami z drevohliníka. Tepelnotechnické a technické vybavenie objektu bude
zodpovedať platnénu stavu normových požiadaviek v oblasti teplotechniky,
Technické vybavenie
- rozvody ZVT a TÚV budú realizované ako nové. Príprava TUV bude zabezpečovaná zásobníkom
s ohrevom vodou ÚK umiesteným v plynovej kotolni v suteréne objektu. Objekt bude pravdepodobne
vybavený dohrevom TUV so solárnych panelov alebo fotovoltaikou. Zariaďovacie predmety budú
všetky zodpovedajúce charakteru prevádzky.
- vykurovací systém bude teplovodný s doskovými radiátormi vybavenými termostatickými hlavicami.
Zdrojom tepla bude plynový kondenzačný kotol.
- všetky silnoprúdové a slaboprúdové rozvody budú realizované v zmysle platných STN ako nové.
Objekt bude chránený aktívnym bleskozvodom. Objekt bude okrem silnoprúdových rozvodov vybavený
slaboprúdovými rozvodmi (kamerový systém, štrukturovaná kabeláž, wifi, EPS).
VZT a klimatizácia
Zariadenia vzduchotechniky budú zabezpečovať nútené vetranie priestorov bez možnosti prirodzeného
vetrania ak i rekuperačné vetranie hlavných priestorov.
A7. Záver
Štúdia preukazuje uskutočniteľnosť daného zámeru investora a mala by slúžiť ako základný, prípravný
dokument predmetného zámeru na vybudovanie CIZS v obci Štrba. Plánovaná prevádzka objektu bola
v koncepčnom návrhu prejednaná na RÚVZ so sídlom v Poprade.
Investícia si vyžiada spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie samostatne
a následné vydanie územného rozhodnutia pre celý rozsah plánovanej investície.
V stavebnom konaní bude zámer rozčlenený na dopravné a ostatné časti stavby.
Pred spracovaním projektu pre územné rozhodnutie je nutné zabezpečiť vyjadrenia správcov sietí
k plánovaným napojeniam na vonkajšie distribučné siete pri plánovaných spotrebách a úplné podklady
k existujúcim inžinierskym sieťam a ich kapacitám.
Pred spracovaním projektu pre stavebné povolenie musí byť investorom zabezpečený inžinierskogeologický prieskum v danej lokalite v nevyhnutnom rozsahu stanovenom statikom stavby.

