
             Investor : Obec Silická Brezová

 

Názov stavby : „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“.

Projekt: „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“ je financovaný podporou z
„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych 
oblastí“.    

Dielo je realizované podľa projektu pre realizáciu stavby 
dňa 12.2.2016. V rámci výstavby domu smútku sú 
príslušnej projektovej dokumentácie obce Silická Brezová. Objekt domu smútku je na ploche 
70,80 m2 s obostavaným priestorom 307,98 m3 a
V predmetnej časti sa nenachádzajú jestvujúce hroby. Cintorín je oplotený
jestvujúcej štátnej cesty. Stavenisko v
prízemný prístrešok, na  zadnej  a
na železobetónových pätkách a
tvar budovy je obdĺžnikový. Tvar strechy je sedlový na zadnej strany valbový, s
krytinou.  Obvodové steny budú z
vybavený bleskozvodom. Zemné prá
vhodnom mieste stavebnej parcely. Konštrukcia krovu objektu je ako drevená väznicová sústava. 
Krokvy sú ako fošňové, rozmerov 100/180 mm. Väznice sú drevené 150/150 mm. Nosné väznice 
sú položené na drevené stĺpy a
s murivom sú chránené impregnáciou gumoasfaltom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu 
vlhkosti z muriva. Strešná krytina je navrhnutá plechová čierna. Ako poistná hydroizola
je navrhnutá vysoko difúzna fólia. Odvetranie je zaistené pomocou vzduchovej vrstvy pod 
krytinou. Na strešnú fóliu, v mieste krokiev sú ukladané kontralaty / v smere spádu strechy/. 
Týmto spôsobom je  horné odvetranie strechy. Pod kontralaty je 
páska. Táto páska slúži na utesnenie dier vzniknutých od klincov prichytávajúcich kontralaty. Na 
kontralaty sa uchytáva horizontálne strešné latovanie. Kontralaty a strešné laty pred osadením  je 
natreté 2x fungicídnym farebným
sú osadené žľabové háky odkvapového systému. Pre prestupy cez strešnú krytinu sú špeciálne 
prestupové škridle. Farebné prevedenie a štruktúra vonkajších omietok je upresnená podľa 
požiadaviek investora. 

 

Investor : Obec Silická Brezová 

Názov stavby : „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“. 

Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“ je financovaný podporou z
nohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych 

podľa projektu pre realizáciu stavby na základe verejného obstarávania zo 
rámci výstavby domu smútku sú vykonané stavebné práce podľa 

príslušnej projektovej dokumentácie obce Silická Brezová. Objekt domu smútku je na ploche 
obostavaným priestorom 307,98 m3 a výškou objektu od+ 

predmetnej časti sa nenachádzajú jestvujúce hroby. Cintorín je oplotený
jestvujúcej štátnej cesty. Stavenisko v mieste stavby je mierne svahovité, voľné. O

zadnej  a bočnej časti múrom. Nosné prvky tvoria železobetónové  stĺpy 
na železobetónových pätkách a obvodový nosný múr na železobetónových pásoch.  Pôdorysný 
tvar budovy je obdĺžnikový. Tvar strechy je sedlový na zadnej strany valbový, s
krytinou.  Obvodové steny budú z murovanej konštrukcie,  na betónových základoch . 
vybavený bleskozvodom. Zemné práce sú realizované odhumusovaním hr.150 mm, uložením na 
vhodnom mieste stavebnej parcely. Konštrukcia krovu objektu je ako drevená väznicová sústava. 
Krokvy sú ako fošňové, rozmerov 100/180 mm. Väznice sú drevené 150/150 mm. Nosné väznice 

vené stĺpy a na oblúkové nosníky.  Drevené konštrukcie prichádzajúce do styku 
s murivom sú chránené impregnáciou gumoasfaltom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu 
vlhkosti z muriva. Strešná krytina je navrhnutá plechová čierna. Ako poistná hydroizola

difúzna fólia. Odvetranie je zaistené pomocou vzduchovej vrstvy pod 
krytinou. Na strešnú fóliu, v mieste krokiev sú ukladané kontralaty / v smere spádu strechy/. 
Týmto spôsobom je  horné odvetranie strechy. Pod kontralaty je nalepená obojstranne lepiaca 
páska. Táto páska slúži na utesnenie dier vzniknutých od klincov prichytávajúcich kontralaty. Na 
kontralaty sa uchytáva horizontálne strešné latovanie. Kontralaty a strešné laty pred osadením  je 
natreté 2x fungicídnym farebným ochranným náterom. Pred ukladaním samotnej strešnej krytiny 
sú osadené žľabové háky odkvapového systému. Pre prestupy cez strešnú krytinu sú špeciálne 
prestupové škridle. Farebné prevedenie a štruktúra vonkajších omietok je upresnená podľa 

Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“ je financovaný podporou z EU: 
nohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych 

verejného obstarávania zo 
stavebné práce podľa schválenej 

príslušnej projektovej dokumentácie obce Silická Brezová. Objekt domu smútku je na ploche 
výškou objektu od+ - 0 do + 5,90 m. 

predmetnej časti sa nenachádzajú jestvujúce hroby. Cintorín je oplotený, vstup je riešený z 
mieste stavby je mierne svahovité, voľné. Objekt je 

bočnej časti múrom. Nosné prvky tvoria železobetónové  stĺpy 
r na železobetónových pásoch.  Pôdorysný 

tvar budovy je obdĺžnikový. Tvar strechy je sedlový na zadnej strany valbový, s plechovou 
murovanej konštrukcie,  na betónových základoch . Objekt je 

ce sú realizované odhumusovaním hr.150 mm, uložením na 
vhodnom mieste stavebnej parcely. Konštrukcia krovu objektu je ako drevená väznicová sústava. 
Krokvy sú ako fošňové, rozmerov 100/180 mm. Väznice sú drevené 150/150 mm. Nosné väznice 

na oblúkové nosníky.  Drevené konštrukcie prichádzajúce do styku 
s murivom sú chránené impregnáciou gumoasfaltom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu 
vlhkosti z muriva. Strešná krytina je navrhnutá plechová čierna. Ako poistná hydroizolačná vrstva 

difúzna fólia. Odvetranie je zaistené pomocou vzduchovej vrstvy pod 
krytinou. Na strešnú fóliu, v mieste krokiev sú ukladané kontralaty / v smere spádu strechy/. 

nalepená obojstranne lepiaca 
páska. Táto páska slúži na utesnenie dier vzniknutých od klincov prichytávajúcich kontralaty. Na 
kontralaty sa uchytáva horizontálne strešné latovanie. Kontralaty a strešné laty pred osadením  je 

ochranným náterom. Pred ukladaním samotnej strešnej krytiny 
sú osadené žľabové háky odkvapového systému. Pre prestupy cez strešnú krytinu sú špeciálne 
prestupové škridle. Farebné prevedenie a štruktúra vonkajších omietok je upresnená podľa 


