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Obytná zóna je sprístupnená schválenou 
cestnou komunikáciou, ktorá sa v časti rozší-
ri, aby plnila funkciu obojsmernej prístupovej 
komunikácie aj k Polyfunkčnému objektu B.
Jestvujúca komunikácia sa napája stykovou 
križovatkou na štátnu cestu.

Objekty budú založené na plošných monoli-
tických základových pásoch z prostého be-
tónu. Nosná konštrukcia objektov pozostáva 
z nosných obvodových murovaných stien 
z kusového materiálu. Strop bude tvorený 
monolitickou železobetónovou stropnou do-
skou. Obvodové steny budú zateplené fasá-
dnym zatepľovacím systémom. Zastrešenie 
objektov bude tvorené stropnou konštruk-
ciou a skladbou charakteristickou pre jed-
noplášťovú plochú strechu. Materiálové pre-
vedenie interiérov bude podriadené účelu. 
Na stenách bude použitá hladká interiérová 
omietka, podlahy v úprave keramickej dlažby 
a laminátových plávajúcich podláh. Vstup-
né dvere budú bezpečnostné protipožiarne  
a interiérové dvere budú drevené s obložko-
vými zárubňami. Tepelné izolácie v podlahách  
a strešnej konštrukcií bude z tvrdených do-
siek polystyrénu. Výplne okenných otvorov 
budú realizované z plastových okenných 
rámov zasklené s tepelno-izolačným čírim 
trojsklom. V miestnostiach sociálneho vyba-

Urbanisticko- 
architektonické riešenie

Opis štandardnej stavebnej realizácie budov A a B, 
bytov a nebytových priestorov. Prehľad ich vybavenia 
v stave štandardné vybavenie.
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Stavebno – konštrukčná koncepcia objektu

Urbanistické  
dopravné riešenie

Začlenenie stavieb  
do okolitej zástavby

Polyfunkčný objekt „A“
bytových jednotiek 20
obchodných priestorov 6

Polyfunkčný objekt „B“
bytových jednotiek 34
garážových státí 14
obchodné priestory 2
skladové priestory 2

Objekt „C“
krytých parkovacích státí 12
garážových státí 5

venia bude na stenách aplikovaný keramický 
obklad. Všetky oplechovania, vonkajšie para-
pety, klampiarske práce a pod. sú navrhnuté  
z pozinkovaného tvarovaného plechu s fa-
rebnou povrchovou úpravou. Vonkajšie 
úpravy komunikácií zo železobetónu, spev-
nených plôch a chodníkov sú navrhnuté z be- 
tónovej dlažby. Na exteriérovej fasáde bude 
požitý fasádny systém, strednozrnná exterié-
rová omietka. Objekt bude napojený navrho-
vanou vodovodnou prípojkou na verejný roz-
vod. Odkanalizovanie objektov je navrhnuté 
prípojkou splaškovej kanalizácie do verejnej 
kanalizačnej siete a odvádzanie dažďovej 
vody je navrhnuté dažďovou kanalizáciou cez 
odlučovače ropných látok do vsakovacích 
objektov umiestnených na pozemku. Vyku-
rovanie je zabezpečené – podlahové teplo-
vodné. Dodávka elektrickej energie bude za-
bezpečená prostredníctvom rozšírenia NN 
siete a následného vybudovania prípojky NN 
z verejnej elektrickej siete pre polyfunkčný 
objekt.

Význam lokality spočíva predovšetkým vo 
vytvorení obytnej zóny s prírodným charak-
terom prostredia. Parametre navrhovaných 
pozemkov umožňujú uspokojiť záujemcov  
o dos-tupné bývanie v bytových jednotkách, 
resp. sa do polyfunkčného objektu integrujú 
služby a obchodné priestory, ktoré sú v súla-
de s obytnou funkciou. 
Územie sa nachádza v zastavanej časti mesta 
Rajecké Teplice, ide o územie, ktoré nadvä-
zuje na okolitú zástavbu.

Obytná zóna bude zohľadňovať a rešpek-
tovať ubanisticko – architektonický taktiež 
hmotovo – priestorový kontext danej loka- 
lity. Členenie a usporiadanie rešpektuje do-
pravno – prevádzkové ako aj technické vzťa-
hy v danom území. Taktiež rešpektuje prin-
cípy tvorby a ochrany životného prostredia, 
eliminovanie prípadných negatívnych vply-
vov.



Stavebné prvky

JIKA zrkadlo 100x81 cm

JIKA skrinka + dvojumývadlo Dvere plné

Kľučka, matná čiernaJIKA skrinka + umývadloJIKA zrkadlo 55x81 cm

1 Vstupné dvere do bytov bezpečnostné protipožiarne dvere 
2 Interiérové dvere v byte s obložkovými zárubňami sú súčasťou štandardného vybavenia bytu
3 Keramické dlažby a obklady sú súčasťou štandardného vybavenia bytu
4 Laminátové podlahy sú súčasťou štandardného vybavenia bytu
5 Kuchynská linka nie je súčasťou štandardného vybavenia bytu
6 Okenné konštrukcie plastové okenné rámy zasklené s tepelno-izolačným čírim trojsklom
7 Povrchové úpravy vnútorných stien a stropov hladká interiérová omietka s hygienickým bielym náterom
8 Balkóny protišmyková dlažba položená na terčoch
9 Vykurovací systém podlahové teplovodné

10 Parkovanie celkovo navrhnutých 66 vonkajších parkovacích miest, 12 krytých parkovacích miest a 19 garážových státí,  
ktoré budú v súkromnom vlastníctve

11 Spoločné priestory na bytových podlažiach na podlahe dlažba, na stenách omietka a biela maľovka,  
na stropoch budú umiestnené svetlá a núdzové osvetlenie

12 Vstup hliníkové vstupné dvere, čistiaca rohož, poštové schránky a video vrátnik pri vstupe do objektu

CC Cream 25x40 cm RAKO Garda 33,3x33,3 cm
SolidStep LIVING, 
nemecké laminátové podlahy 8 mm



JIKA vaňa 160x70 cm JIKA WC závesné JIKA sprchová batéria

JIKA umývadlová batéria
s výpusťou

JIKA sprchová sadaJIKA sprchová vanička 90x90 cm

JIKA sprchový kút 90x90 cm JIKA sprchový kút 90x90 cm JIKA sprchový kút 90x90 cm

ALCAPLAST tlačítko

JIKA WC sedátko

JIKA umývadlo 45 cm JIKA sprchová hlavica



0917 640 041

natal ia.sel igova@rajpark.sk

Natália Šeligová

0905 202 504

adrian.kupcak@rajpark.sk

Adrián Kupčák

Peter Bollo
0902 758 286

peter.bol lo@rajpark.sk

Tomáš Souček
0911 649 659

tomas.soucek@rajpark.sk
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P A R T N E R I  P R O J E K T U :

Úpravy pro jektu sú vyhradené. Pr i  týchto zmenách budú dodržané všetky pož iadavky na kva l i tu 
a technické a lebo technolog ické r iešen ia v sú lade s pr ís lušnými normami STN.!

ATP stavby s.r.o.
Fatranská 1082, Teplička nad Váhom  013 01, IČO: 51 418 371, IČ DPH: SK 2120679385

KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 
kontaktná osoba Michal Macek, 0911 667 602, macek@keramikasoukup.sk

SOLIDWAY, s.r.o. 
kontaktná osoba Martin Kasanický, 0948 283 966, kasanicky@solidway.sk

PROFI STAVEBNINY, s.r.o.
kontaktná osoba Marián Ozaniak, 0948 046 373, profistavebniny@profistavebniny.sk
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