
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

Vypracovanie realizačnej PD stavby: 

Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku. 

 

          Požiarna zbrojnica pre dobrovoľný hasičský zbor  sa nachádza na okraji historickej časti Pezinka  na 

Mladoboleslavskej ulici  a je súčasťou pamiatkovej zóny  situovanej v priamom kontakte s národnou 

kultúrnou pamiatkou: Opevnenie mestské, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod 

číslom 510.  Je situovaná na parcele č. 5048 C KN k.ú Pezinok. 

 Slúži pre potreby hasičského zboru od roku 1874. Strešná krytina je tvorená z drevených trámov, na jednej 

strane uložených na nosnú čelnú stenu zbrojnice a na strane druhej zapustených do konštrukcie mestských 

hradieb . Mestské hradby sú evidované ako národná kultúrna pamiatka. Na drevenej trámovej konštrukcie  

je pravdepodobne plné debnenie a na ňom bola pôvodná plechová krytina. Na jednej časti budovy bola pri 

opravách na túto plechovú krytinu dodatočne položená jedna vrstva oxidovaného asfaltového pásu 

s bridlicovým posypom. Na druhej zníženej časti budovy zostala plechová krytina. Zateplenie strechy je 

z minerálnej alebo zo sklenej vaty. Podhľad je sadrokartónový. 

         Nakoľko krytina nebola dostatočne utesnená v styku s mestskými hradbami dochádzalo veľmi často 

k zatekaniu a k tým aj k degradácii nosnej drevenej konštrukcie strechy. Táto musela byť asi pred 10-timi 

rokmi v strede podopretá oceľovým nosníkom. 

         Predmetom  výzvy na predkladanie ponúk je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby  a vydanie stavebného povolenia  rekonštrukcie strechy požiarnej zbrojnice a úprava mestských 

hradieb v nevyhnutnom rozsahu v súčinnosti s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu v Bratislave 

a Mestského múzea v Pezinku.   

 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude: 

  a.  komplexná projektová dokumentácia  pre realizáciu stavby a vydanie stavebného povolenia, vrátane            

položkového rozpočtu stavby a výkazu výmer.  

  b.  odsúhlasenie projektovej dokumentácie technickou inšpekciou,  

  c.   odsúhlasenie Krajským pamiatkovým úradom  Bratislava,  

  d.   odsúhlasenie OR HaZZ Pezinok 

  f.  autorský dozor počas výstavby 

 

  



Rekonštruovať sa bude vyznačená strecha budovy na priloženom obrázku.

 

Obr.: Strecha požiarnej zbrojnice je vyznačená hrubou červenou čiarou. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  foto existujúceho stavu 

 

 

Vypracoval: Ing. Peter Zvonár 

 

 


