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VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE
a) Charakteristika prostredia
Objekt LesoProjektu sa nachádza na ulici Pod Párovcami 1276 na parcele číslo 857. Budova je na rovinatom prostredí a umiestnená je pri hlavnej ceste v rade budov podobného architektonického typu.

b) Charakteristika objektu
Objekt je v súčasnosti architektonicky riešený ako 4-podlažná budova obdĺžnikového pôdorysného
tvaru s rozmermi 11 300 mm x 26 000 mm so zastavanou plochou výmerou 294 m2 a výškou 12 m.
Budova pozostáva z jedného podzemného podlažia – suterénu čiastočne pod úrovňou terénu, dvoch
nadzemných podlaží a podkrovnej časti. Strecha je valbová s krytinou z pálenej škridly.
Nosný systém objektu je stenový, vodorovné konštrukcie sú železobetónové. Obvodový plášť je murovaný z veľkoformátových tehál, vnútorné nosné priečky z maloformátových tehál a nenosné priečky
z tehly plnej. Skutkové konštrukcie neboli sondované (okrem nenosných priečok viď fotodokumentácia), druh konštrukcií je určený na základe predpokladu.
Na objekte nebola od jeho nadobudnutia do vlastníctva vykonaná žiadna rekonštrukcia a je
v pôvodnom stave bez zateplenia, výmeny okenných výplní.
Rozvody vody, odpadu a elektroinštalácie sú pôvodné, v prízemí je na vstupe nová rozvodná elektroskriňa, ktorej účel sa nepodarilo zistiť. Prípojka objektu na STL plynu je novo vytvorená (podľa dostupných informácií pravdepodobne v roku 2012).
Prístup do objektu je bránkou so šírkou 1000 mm z hlavnej ulice. Budova má jeden hlavný vchod. Objekt nemá vytvorené vlastné parkovacie státia. Za budovou sa nachádza oplotený dvor.

c) Stav objektu
Budova je v značne dezolátnom stave čo je dôsledkom nulovej údržby a starostlivosti pravdepodobne
od doby nadobudnutia v roku 2011. V predchádzajúcom období od mesto hľadalo zmysluplné využitie objektu a bolo vypracovaných niekoľko architektonických štúdií prevažne na využitie objektu pre
potreby seniorov – zriadenie DSS.

ANALÝZA MOŽNOSTÍ
Pre spracovanie analýzy neboli poskytnuté žiadne východiskové štúdie. Navrhované riešenie uvažuje
s využitím objektu na nájomné byty vo vlastníctve mesta Piešťany.

d) Stavebné úpravy
Bez zmeny pôdorysu budovy – obostavania by vhodnou zmenou dispozície priestorov bolo možné vytvoriť v objekte na každom podlaží nájomné byty v počte cca 10, ktoré by plošne spĺňali požiadavky
na bežný štandard bývania zosúladený so spôsobom financovania prestavby (ŠFRB, dotácia MDVRR,
vlastné prostriedky).
Vnútornú dispozíciu je nutné meniť z dôvodu vytvorenia samostatných bytových jednotiek nakoľko
pôvodné využitie objektu vychádzajúce z administratívneho využitia budovy bolo uspôsobené na
zriadenie kancelárií v komplexe traktu - podlažia.
Budova má niektoré priestory rozdelené SDK priečkami, ostatné delenie podlaží je smere pohľadu od
schodišťa delené pravou priečkou hrúbky 150 mm a ľavou priečkou hrúbky 400 mm.
V objekte je nutná kompletná vnútorná rekonštrukcia:
 podláh,
 omietok a stropov,
 výplní stavebných otvorov (dvere i okná)
 vyregulovanie vykurovania,
 elektroinštalácie,
 odpadov,
 rozvodov vody.
Pri kalkulácii úprav vonkajšej časti je nutné uvažovať s rekonštrukciou strechy a zateplením objektu.
V suteréne je zriadená kotolňa, u ktorej je pravdepodobné že je nefunkčná.
Kalkuláciu ceny rekonštrukcie v tomto štádiu posúdenia nie je možné vyčísliť. Hrubý odhad s využitím
štatistických kalkulácii na bytovú jednotku a spoločné priestory pri použití štandardných materiálov
odhadujeme na cca 900 000 EUR.

e) Spôsob realizácie zmien
Prestavba vo vlastnej réžii prípravou štúdie
Výhodu tohto spôsobu je plná kontrola nad akciou zo strany mesta. Kvalitnou koordináciou jednotlivých úloh požadovaných pre splnenie podmienok priznania úveru zo ŠFRB je pravdepodobné, že termín podania žiadosti o úver zo ŠFRB. Nevyhnutnosťou tohto variantu je plná zodpovednosť mesta za
investičnú akciu i jej prevedenie v celom rozsahu a koordinácia množstva zainteresovaných strán pri
príprave dokumentácie – štúdia - projektová dokumentácia, nutné 2 verejné súťaže (projektová dokumentácia, zhotoviteľ), spracovanie žiadostí na podporu zo ŠFRB, stavebné konanie a s tým spojené
vyžadovanie súhlasov a neposlednej rade koordinácia krokov naprieč celou samosprávou, t.j - vedenie mesta, zastupiteľstvo, stavebný úrad.

f) Možnosti financovania
Predpokladom na úspešné zrealizovanie zámeru je využitie Štátneho fondu rozvoja bývania
v niektorej z nasledujúcich možností:
 úver zo ŠFRB (%) + dotácia z MDVRR SR (%) + vlastné prostriedky
 úver zo ŠFRB vo výške 100%
 duálny spôsob – využitie oboch predchádzajúcich možností
Najvhodnejší spôsob s najväčšou pravdepodobnosťou získania sa javí posledný – duálny spôsob využitia financovania.

ROZMERY – SKUTKOVÝ STAV
Podzemné podlažie suterén (príloha 1)
1. nadzemné podlažie (príloha 2)
2. nadzemné podlažie (príloha 3)
3. nadzemné podlažie - podkrovie (príloha 4)

FOTODOKUMENTÁCIA
Pohľad od cesty

Vchod do objektu

Suterén – pohľad z vonku

Dvor – okolie

Priestor pred objektom – smerom k ceste

Suterén – chodba

Kotolňa

Suterén – miestnosť

Prvé nadzemné podlažie – miestnosť

Prvé nadzemné podlažie – miestnosť

Druhé nadzemné podlažie – chodba

Nenosné priečky

Podkrovie – 3. nadzemné podlažie

Podkrovie - povala

Plynová prípojka

Prípojka vody

ZÁVER
Pôvodne spracovaná štúdia využitia: Rekonštrukcia a dostavba objektu LesoProjekt na DSS vypracovaná Ing. arch. Ľudovítom Vitkom, v roku 2012 je vytvorená ako dispozično-prevádzkové riešenie objektu v závere uvádza nutnosť dostavby a výstavby objektu v celkovom objeme 1,9 mil. EUR, nakoľko zariadenie musí spĺňať prísne nároky na vnútorné prostredie budov i požiarne normy a hygienické predpisy.
Vzhľadom k platnej legislatíve je využitie objektu na DSS značne finančne nerentabilné, a stavebne komplikované pričom areál pre daný typ zariadenia je nepostačujúci.
Objekt je možné prestavať na bytové jednotky, no nešťastným riešením budovy – umiestnením
vchodu na ľavej strane je sťažené jednoduché vytvorenie dispozičných zmien. Po stavebných úpravách je
možné vytvoriť v objekte cca 10 atypických bytových jednotiek s kompletnou vybavenosťou.
Suterén je možné využívať po prestavbe ako kotolňu, klubovňu, práčovňu, sušiareň, prípadne ako
sklad. V pivničných priestoroch je možné umiestniť boxy patriace k bytom určené na skladovanie. Takisto
v časti povaly je možné vytvoriť boxy na odkladanie materiálu pre nájomcov podkrovných miestností.
Po posúdení všetkých výhod a nevýhod, ale i možností mesta Piešťany a predovšetkým s ohľadom
na časové obmedzenia, sa ako najvhodnejší spôsob využitia javí prestavba objektu na bytový dom
s využitím úveru zo ŠFRB.
Navrhujeme vypracovať autorizovaným rozpočtárom presnú cenovú kalkuláciu prestavby, respektíve začať obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane skreslenia skutkového stavu
a vyčíslenia rozpočtových nákladov na realizáciu. Súbežne začať vypracovávanie potrebných dokumentov
pre poskytnutie podpory zo ŠFRB v súčinnosti s Okresným úradom v Trnave – odborom výstavby a bytovej
politiky.
Rozsah prestavby je nutné konzultovať po prepočte na obstarávaciu cenu bytovej jednotky
v súlade s podmienkami podpory zo ŠFRB.
Miestnym zisťovaním a anketou, ktorá je spustená na stránkach mesta sme zistili nasledujúci stav
záujmu:
Fyzicky podaných žiadostí na MsÚ – 16 žiadostí
Záujemcovia s trvalým pobytom v Piešťanoch zistení cez anketu – 28 rodín
Záujemcovia s trvalým pobytom mimo Piešťany zistení cez anketu – 15 rodín

