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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje: 
 
Stavba:   Predajňa Billa 

        Račianska ulica, Bratislava 
 Objekt   Reklamné nápisy na fasáde objektu (Billa) 
 Stavebník:  BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A,  

P.O.Box 57, 821 06 Bratislava 
Charakter stavby:  Novostavba 

  
 

2. Popis stavby: 
 

Projekt rieši umiestnenie reklamných prvkov na objekte supermarketu a v areáli predajne Billa – 
Račianska ulica, Bratislava.  

Na objekte obchodného domu sú navrhnuté štyri typy reklamných prvkov.  
 
1) Vstupné portály – vstupný portál č.1 a vstupný portál č.2 Billa – rozmer 2370x2810mm.   

Navrhované portály budú osadené pred hlavné vstupy zákazníkov (1x – severozápadná fasáda, 1x 
juhozápadná fasáda) do základových pätiek s pôdorysnými rozmermi 400x400 a výškou 800 mm 
z monolitického betónu vystuženého KARI sieťou 100x100x8 mm v dvoch výškových úrovniach – pri povrchu 
a približne v strede pätky.. Vstupný portál pozostáva zo samostatnej rámovej konštrukcie, na ktorého hornú 
časť (preklad) je osadený svetelný nápis Billa. Vstupné portály budú napojené na prívod elektrického prúdu pre 
podsvietenie. 

Oba tieto portály majú prierez stĺpikov 200x200 mm a prierez hornej priečle je 200x400 mm.  
 
2) Svetelné nápisy Billa na juhovýchodnej a severozápadnej fasáde objektu z 3D písmen 

osadených nad atikou objektu maloobchodnej predajne – rozmer 1200x4685mm.  
Oceľová konštrukcia nápisu bude kotvená na nosné prvky na streche. Celá konštrukcia bude z oceľových 

jäklových profilov a pásoviny.  
Konštrukcia bude napojená na prívod elektrického prúdu pre osvetlenie. 
 

         3) Reklamný banner, slúžiaci na umiestňovanie reklamných akcií, situovaný na juhozápadnej 
fasáde objektu, s rozmermi šírka x výška 12125x296mm 
 
         4) Reklamná Billa taška – rozmer ∅2500mm. 

Reklamná taška bude umiestnená v juhozápadnej časti parcely Billa – pri vjazde do areálu. Bude 
napojená na elektrický prúd kvôli otáčaniu tašky. Taška bude umiestnená na diagonálnom profile v kruhu 
s priemerom 2500mm, na oceľové stožiare výšky 5,66m. Oceľový stožiar bude kotvený do železobetónovej 
stupňovitej základovej pätky rozmerov: šírka, resp. dĺžka 1,6 m (v hornej časti pätky 600 mm), výška 850 mm (v 
hornej časti 450 mm). Táto pätka bude vystužená betonárskou výstužou podľa výkresovej dokumentácie 
Pre podrobnosti (umiestnenie, farebnosť) – pozri výkresovú dokumentáciu. 

 
 

3. Zoznam dokumentácie 
 

1. Technická správa 
2. Situácia, pohľady a detaily reklamných prvkov 

 
 

4. UPOZORNENIE: 
 
Dodávateľ je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.374/1990 Zb 

a všetky súvisiace normy a predpisy „Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach“ 
            Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných noriem s dodržaním 
technologických postupov a bezpečnostných predpisov 
            Akékoľvek zmeny na stavbe je nutné prekonzultovať s GP a zrealizovať po odsúhlasení 
projektantom a investorom. 
           Všetky rozmery pre atypické výrobky z kovov alebo plastov pred vyrobením a zabudovaním je 
potrebné preveriť priamym meraním na stavbe. Detailné výkresy nenahrádzajú dielenskú dokumentáciu.  

 
 
V Bratislave, 27.08.2012                                               Vypracoval: Ing. Michal Bachynec 


