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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Názov stavby:

OPRAVA POMNÍKA VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ
SNP V BARDEJOVE
Miesto:
Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
Parcely:
996/1, 996/2, 996/3
Investor:
Mesto Bardejov
Charakter stavby:
Stavebná úprava a oprava
Autori pôvodného
riešenia:
akad. sochár František Gibala, ing.arch. Pavol Lieskovský
Gen. Projektant
opravy:
A-TYP, architektonický ateliér s.r.o. Prešov

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ
BUDÚCU PREVÁDZKU
Predmetom riešenia projektu je pôdorysné usporiadanie - doplnenie a stavebná úprava oprava časti pomníka vďaky a priateľstva na námesti SNP v Bardejove. Aktuálny stav
pomníka, hlavne spevnené plochy na teréne z kamennej dlažby sú značne poškodené, chýba
časť tmavej kamennej dlažby na najvyššej ploche v priestore plastiky a pietného miesta a
celkovo je niveleta spevnenej plochy narušená koreňovým systémom okolitých stromov a
zvetraným a narušeným podkladným betónom pod dlažbou, rovnako sú poškodené a miestami
rozpadnuté terénne schodiskové stupne.
Oprava pomníka spočíva vo výmene a doplnení tmavej dlažby na najvyššej ploche - na
pietnom mieste – spolu s výmenou podkladného betónu v hrúbke cca 150 mm, ktorý je
zvetraný a poškodený povetrenostnými vplyvmi. Nová betónová podkladná vrstva pod dlažbu
bude z triedy 25/30 a bude vystužená KARI sieťami 150x150x6mm. Lem okolo opravenej
plochy bude z kamenného masívného stupňa z tmavošedej žuly s protišmýkovou úpravou.
Nová kamenná dlažba na opravenej ploche bude z tmavošedej žuly hr. 30 mm
s protišmýkovou úpravou a bude ukladaná do flexibilného mrazuvzdorného lepidla.
Dodávateľ stavby je povinný odsúhlasiť s generálnym projektantom presný typ kameňa,
ktorý bude použitý na opravu plochy pomníka.
Uvedená oprava pomníka je prvou etapou jeho celkovej úpravy, opravy a rekonštrukcie,
ktorá bude prebiehať v ďalších etapách v závislosti na investičných možnostiach investora.
Existujúca prevádzka nebude zmenená a pomník bude aj naďalej slúžiť svojmu
pôvodnému účelu.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-

katastrálna mapa mesta
technická mapa mesta
obhliadka a domeranie riešeného priestoru
požiadavky investora

4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
Stavba bude pozostávať z týchto objektov :
SO 01 POMNÍK
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5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU,
SÚVISIACE INVESTÍCIE
Stavba vecne ani časovo nesúvisí so žiadnou okolitou výstavbou.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY
Užívateľom stavby budú návštevníci a obyvatelia mesta Bardejov a prevádzkovateľom
mestská firma BAPOS.

7. TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY
Začiatok výstavby :
Ukončenie výstavby :

8. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
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