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ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
predmet zákazky:

„Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované
pracovisko A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom“

Predmetom zákazky je materská škola, ktorá sa nachádza na ulici Andreja Kmeťa č.11 v Žiari nad Hronom.
Budova materskej škôlky sa skladá z viacerých stavieb pospájaných vnútorným koridorom a je tvaru
nepravidelného T. V ľavej časti sa na prízemí sa nachádzajú priestory, kde sídli klub dôchodcov. Aktuálny
stav priestorov je nevyhovujúci, maľby na stenách sú nesúdržné, dlažba popukaná a zariaďovacie predmety
značne poškodené. Mesto sa rozhodlo obnoviť tieto priestory v materskej škôlke a vrátiť im pôvodnú funkciu.
Miesto dodania predmetu zákazky: Budova MŠ, A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom
Lehota dodania predmetu zákazky: 08/2021

Architektonické a dispozičné riešenie existujúcich priestorov sa mení a prispôsobuje požiadavke
vytvoriť dve triedy s celkovým počtom detí 35. Triedy majú byť určené najvyššej vekovej kategórii škôlkarov
- predškolákom. Dispozícii sa prispôsobuje nový návrh vnútorných priečok z dôvodu vytvorenia nových
priestorov nevyhnutných pre prevádzku predškolského zariadenia.
Vypracovanie časti projektovej dokumentácie v stupni na stavebné povolenie, s vyznačením
stavebných úprav búracích prác, kde budú zrejmé stavebné úpravy, ktoré je nutné zrealizovať pred začatím
navrhovaných prác a to je :
Samotné búracie práce stavebných prác pozostávajú z :












odstránenia častí existujúcich stien, priečok a stienok
odstránenia existujúcej dlažby, obkladu, sokla v jednotlivých miestnostiach
odstránenia kruhového kovového schodiska v miestnosti 1.16
odstránenia existujúcich zariaďovacích predmetov zdravotechniky
odstránenia starých náterov a odlúpnutých častí omietky stien a stropov
odstránenia existujúceho stropného osvetlenia a elektroinštalácie
vybúranie drážok pre zdravotechniku a elektroinštaláciu
odstránenie dverových konštrukcií – dverných krídiel a kovových zárubní
odstránenie vymurovaných sprchových kútov
odstránenie vykurovacích telies
odstránenie časti kovového zábradlia na dvojramennom schodisku v miestnosti 1.21
Vypracovanie časti projektovej dokumentácie v stupni na stavebné povolenie, s vyznačením
stavebných úprav navrhovaných prác a to je :

Strana 2 z 2

Navrhované práce pozostávajú z :














Navrhovaných priečok hrúbky 100 a 150 mm, navrhovaných výplní v existujúcich priečkach
Navrhovanej skladby novej podlahy
Navrhovaných zariaďovacích predmetov a prívodov k zariaďovacím predmetom
Navrhovanej skladby nových omietok stien a stropov
Navrhovanej elektroinštalácie
Navrhovanej výplne drážok a škár po inštalatérskej práci
Navrhovanej výmeny vykurovacích telies
Navrhovaných dverí a dverných zárubní
Navrhovaného madla v priestore dvojramenného schodiska
Navrhovaných okien
Navrhované sadrokartónové konštrukcie pre prekrytie existujúcich nevhodne riešených
kanalizačných zvodov a strešných zvodov
Navrhovaná kuchynská linka s kuchynským dvojdrezom
Navrhovaný interiérový nábytok
Celkový rozpočet stavebných prác a použitých materiálov, výkaz výmer

Realizáciou tohto zámeru sa dosiahne predĺženie celkovej životnosti stavby materskej školy a zvýši sa kvalita
výchovného a vzdelávacieho procesu.

