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Riešený objekt je súčasfou komplexu budovy. v rámci ktorej sa nachádza stredisko kultúry
Mestskcj časti I3ratislava Nové Mesto. Projekt nerieši stredisko kuttůry z hradiska interiéru.
Z exteriéry‘ cj časti je v návrhu riešená úprava fasády objektu, vrátane hlavného vstupu do
strediska kultúry. ide o spotočnů fasádu, ktorú ticha realizovaf komplexne. V PD je uvedený vstup
zachovaný samostatný, ako v pÓvodnom riešeni objektu.
Bezbariérový pristup prepojif do hlavného vstupu strediska kultúry a naviazat‘ s bezbariérovým
vstupom ‚interiéri a zároveň ho prepojiť na nový rozptylový priestor pred objektom a na pešlu
komunikáci ti.
Nud ‘~stupom sa predsadená hmotu cbjektu predlži pred budovu garáži. Podstropné osvetienie
prepojiť opticky s osvetlením prd vstupom do strediska kultůry. ate zabezpečit‘ samostatný okruh
a napojenie na rozvody FE strediska. so samostatným ovládanim.
Architektonické. materiálové a kompozičné parametre sú v sútade s riešením interiéru strediska
kultúry. ‘ . .

(:asáda a ‚‘stup do adrninistrativnej časti strediska kuttúry z Robotníckej ulice je predmetom riešenia
projektu. V P1) je uvedený vstup íachovaný ako v póvodnom riešení objektu. Detaily riešenia
Ižisúdy vopred koIvulto‘ať s N‘tč(zatcplenie‘ výplne otvorov).

Rekonštrukcia strešných konštrukcif a nové strechy sú v PD navrhnuté po hranu objektu strešnej
konštrukcie veľkej sály objektu strediska kultúry. Pil realizácii dodržat‘ technologické postupy tak.
aby hola zabezpečená izolúcia stropov aj počas stavby. Se potrebné zabezpečiť sůčinnosť prepojenia
rozvodov vzduchotechniky zo strediska kultúry na strechu objektu.

Vonkajšie klimatizačně jednotky. ktoré patria NIČ a sú súčasťou objektu strediska sú vyvedené na
h‘sáde. Pri rekonštrukcii je nutně zabezpečiť demontáž jednotiek a počas stavebných prác
zabezpcčiC náhradné umiestnenie KJ, aby boto možné priestory strediska klimatizovaf aj počas
irvania stavby. Následne zrealizovať montáž jednotiek a zabezpečiť ich hrnkčnosť.

V Pt) je návrh na asanáciu okjektu bývalých potravin a vyhudovanie garáží s dvoma podzemnými
podla)iuini a ‚1‘ oma nadzcmnými. Pil asanácii a výkopoch dňjde k vybúraniu
na pů‘odnú kon~iruI‘eiu v sivku s oh‘odo“ou a základovou konštrukciou strediska kultúry. Je nutné
podchytlť pů‘ odnú stenu a stavebnu jamu tak. aby sa konštrukcia staticky nepoškodila.
Nadstavby nad pův odný objekt ticha staticky posúdiC a stavebné úpravy zrealizovat‘ bez
negativnyeh ‚usaho‘ do statiky p6‘ odného o~icktu.



Pľi rekon~drukcii hla\n~eh iozvodo‘ vody a kanalizácie v objekte je potrebné napojiť prívodné trasy
oJ“ a kanal ĺťteie do objektu strediska kultúr pre sociátne zariadenie a bufet. Projekt preriešiť tak.

db‘ malo ~tredi5ko kultúrv samostatnú prípojku vod‘ so samostatnou možnosťou zmluvv s BVS.
I reha iahezpeůiť súčinnost‘ prepojenia kanalizáeie s rozvodmi strediska s príslušnými
parametrani i di menzia, poloha. dlžka izoláeie ).

Všetkv sta‘ ebné úpravy. aleho leh zmeny. ktoré budú súvisief. alebo sa týkať objektu strediska
kultur‘ IC potrebne vopred konzultovať a odsúhlasiť so zástupcami MĚ Bratislava Nové Mesto. Pri
realh‘aeil sta‘ ebn‘eh prúc sta‘ enisko ohradit‘ tak aby. holi vstup‘ clo objektu
~iwdi~ka l‘uilur‘ pcrmanentne prístupné a zabezpečené. Sta‘ebné práce koordinovat‘ a zahezpečiť
tal‘, db‘ ‘a minimal Afl ab obmedienie prevádzkv strediska 7 hb‘acliska hlučnosti. prašnosti, otrasov
a ibraeii. e\habato‘ a pod.

Všetkv práce niusia splňať normu SIN . stavebný zákon, musia byt‘ dodržaně technologické
p051t~1\ . protipnžiarne a bezpečnostně opatrenia a 802?.
In‘ estične naklad‘ na reabizáciu uvedených stavebných úprav v prospech NIC budú hradené zo
8u‘an‘ in‘ e~tora rekonštrLikcie celého objektu.
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