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Porucha predsadenej
lodie a súvisiaceho
obvodového pláa zo
spínaných
pórobetónových
dielcov bytového
domu.

Zbierka zákonov è. 134/2013

Stavebná
sústava
BA NKS-S.

Èiastka 33

Nesprávne ukotvená lodia
a zábradlie, trhliny
v obvodovom pláti,
vypadávanie hmoty
pórobetónu v nadpraí
obvodových dielcov pri
predsadenej lodii, uvo¾nenie
ukotvenia zábradlia.

f)

Zabezpeèenie ukotvenia
zábradlia a odstránenie
priaenia lodiovej
dosky, odstránenie
uvo¾nených èastí
stavebných kontrukcií
predsadených lodií
a dielcov obvodového
pláa tlakovou vodou,
plnohodnotná náhrada
odstránených èastí
a vyrovnanie podkladu,
zabezpeèenie funkcie
posuvného spoja
predsadenej lodie
a nosnej kontrukcie
budovy, zabezpeèenie
funkcie posuvného
spoja na predsadených
atikách nad lodiou,
zabezpeèenie funkcie
posuvného spoja na
plochej streche
a zateplenie
obvodového pláa na
prieèelí s lodiami.

25. Príloha è. 3 znie:
Príloha è. 3
k zákonu è. 443/2010 Z. z.
EVIDENÈNÝ LIST SYSTÉMOVÝCH PORÚCH
1.

IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE BYTOVÉHO DOMU

1.1

IDENTIFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU

1

Mesto (obec, èas):

2

Ulica, è. domu:

3

Sekcia (vchod) èíslo:

4

Vlastník/od roku:

Zmena:

5

Správca/od roku:

Zmena:

1.2

Súpisné è.:

Poèet bytov:

Kolaudácia (rok):

TECHNICKÉ ÚDAJE O BYTOVOM DOME

1

Typ, kontrukèný systém, stavebná sústava Popis:

2

Typ objektu: bodový  B, veový  V, radový  R, doskový  D

3

Typ strechy: plochá  P, ikmá  S

4

Poèet sekcií (vchodov):

5

Celkový poèet podlaí/Poèet obytných podlaí:

6

Kontrukèná/svetlá výka obytného podlaia [m]:

7

Kontrukèná/svetlá výka technického podlaia [m]:

8

Nadstavba budovy/poèet podlaí:

9

Dodatoèné zateplenie: celého obvodového pláa  Z, títu  Z

Znak

Poznámka

.
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10

Dodatoèné zateplenie strechy  ZS:

11

Osadenie objektu na teréne  OT, zapustený na celé podlaie  ZC, zapustený
èiastoène  ZÈ, iné  OI ....................................

12

Vzdialenos (minimálna) plochy prístupnej vozidlám od objektu [m]:

13

Topografia okolia objektu: rovinaté  R, zvlnené  Z, svahovité  S, iné  I..........
1.3

Ve¾kostná
kategória

PREH¼AD BYTOV V BYTOVOM DOME (V SEKCII, VO VCHODE)
Poèet
izieb

Podlahová plocha
bytu
[m2 / b. j.]

Poèet
bytov
[b. j.]

Podlahová
plocha spolu
[m2]

Poznámka
(byty v nadstavbe, zlúèené byty)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.4
Èíslo
nadzemného
podlaia

Celkom
PREH¼AD NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Lokalizácia

Poèet
miestností

Podlahová
plocha
nebytového
priestoru
[m2 ]

Úèel vyuitia

1
2
3
4
1.5
2.

Celkove pre budovu (sekciu, vchod)
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY  Podlahová plocha spolu [m2]
POPIS SYSTÉMOVÝCH PORÚCH A NÁVRH ODSTRÁNENIA
Skupina
Popis poruchy I. :
x)

2.1

Popis poruchy II.x):
2.2

Rozsah
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Popis poruchy III.x):
2.3

Návrh rieenia odstránenia poruchy I.x):
2.4

Návrh rieenia odstránenia poruchy II.x):
2.5

Návrh rieenia odstránenia poruchy III.x):
2.6

3.

VÝMERY
Popis

6.

Jednotky

3.1

Podlahová plocha bytov v dome:

m2

3.2

Poèet bytov:

ks

3.3

Poèet lodií:

ks

3.4

Poèet balkónov:

ks

4.

PREDPOKLADANÝ ROZPOÈTOVÝ NÁKLAD

4.1

Rozpoètový náklad I. (v eurách):

4.2

Rozpoètový náklad II. (v eurách):

4.3

Rozpoètový náklad III. (v eurách):

4.3

Predpokladaný rozpoètový náklad spolu (v eurách):

5.

TERMÍNY REALIZÁCIE

5.1

Termín zaèatia stavby:
Fotodokumentácia poruchyx):

5.2

Porucha

Termín dokonèenia stavby:

Poèet
jednotiek
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V ...........................................................
Dòa:

Podpis a odtlaèok peèiatky
autorizovanej osoby:

Vysvetlivky:
x
) V prípade nedostatku miesta sa údaje a fotodokumentácia uvedú na osobitnom liste..

Èl. II

c) 360 000 eur na jednu budovu na bývanie s viac ako
50 bytmi.

Zákon è. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov sa mení a dopåòa takto:

(4) Oprávnenými nákladmi na úèel pod¾a odseku 1 je
cena, ktorá sa preukazuje znaleckým posudkom a kúpnou zmluvou..

1. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) rekontrukciu bytu vo vlastníctve obce v budove na
bývanie, na ktorú bolo právoplatné kolaudaèné rozhodnutie vydané pred rokom 1999, ktorou sa získa
náhradný byt..

5. V § 6 ods. 1 sa slová písm. a) a c) nahrádzajú
slovami písm. a), b), c) a h).

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Na rekontrukciu bytu pod¾a odseku 1 písm. h)
mono poskytnú dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených nákladov, najviac vak do sumy 500 eur na 1 m2
podlahovej plochy náhradného bytu..

7. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Do oprávnených nákladov pod¾a odsekov 1 a 4
sa nezahàòajú náklady na ininiersku èinnos, expertízne posudky, výstavbu garáe, výstavbu nebytového
priestoru a ani náklady nesúvisiace s úèelom dotácie.
Do oprávnených nákladov sa nezahàòajú ani náklady
na financovanie obstarania pozemku v prípade, e iadate¾ súèasne iada aj o poskytnutie dotácie pod¾a
§ 5..

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
3. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) kúpu technickej vybavenosti podmieòujúcej uívanie náhradných bytov..
4. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Obstaranie pozemku
(1) Dotácia na obstaranie pozemku pod¾a § 2 písm. c)
sa poskytuje na
a) kúpu pozemku, ktorý podmieòuje obstaranie budovy na bývanie s výhradne náhradnými bytmi,
b) kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k obstarávanému náhradnému bytu pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a g).
(2) Plocha pozemku, na ktorý sa poskytuje dotácia,
môe presiahnu plochu zastavanú budovou na bývanie
najviac o 20 %. Toto ustanovenie sa primerane pouije aj
pri obstaraní pozemku pod¾a odseku 1 písm. b). Na plochu pozemku prevyujúcu plochu zastavanú budovou
na bývanie o viac ako 20 % sa dotácia neposkytuje.
(3) Dotácia sa poskytuje maximálne vo výke 10 800 eur
na jeden náhradný byt, najviac vak
a) 180 000 eur na jednu budovu na bývanie s 11 a
25 bytmi,
b) 288 000 eur na jednu budovu na bývanie s 26 a
50 bytmi,

6. V § 6 ods. 2 sa za slová pod¾a § 3 ods. 1 písm. d)
vkladajú slová a § 4 ods. 1 písm. c).

8. V § 7 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
9. V § 8 ods. 1 sa slová krajského stavebného úradu nahrádzajú slovami obvodného úradu v sídle kraja.
10. V § 8 ods. 4 sa slová kadoroène od 15. januára
do 28. februára nahrádzajú slovom priebene.
11. V § 8 ods. 8 sa slová kadoroène do 31. marca
nahrádzajú slovami do 30 dní odo dòa prijatia.
12. V § 8 ods. 9 sa slová bude ich posudzova nahrádzajú slovami predloí ich ministerstvu.
13. V § 8 ods. 10 sa slová kadoroène do 30. apríla
nahrádzajú slovami do 60 dní odo dòa ich prijatia.
14. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Súèet plôch balkóna, lodie a terasy prislúchajúcich k náhradnému bytu nesmie presiahnu 10 % z podlahovej plochy náhradného bytu..
15. V § 11 ods. 7 sa slová s dvojnásobným náterom
disperznou bielou farbou nahrádzajú slovami s koneènou povrchovou úpravou.

