Zákazka: Výstavba objektov v relaxa no zážitkovom areáli „U bylinkárky“
1. Špecifikácia zákazky.
Predmetom zákazky je výstavba nasledovných objektov:
1.1 Ekodom ek - Vstupný objekt do areálu
1.2 Relaxa ný kamenný dom ek L
1.3 Relaxa ný kamenný dom ek P
1.4 Relaxa ný senný dom ek
1.5 Relaxa ný v elí dom ek
1.6 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie areálu ubytovania v súkromí

Cie om zákazky je:
Cie om zákazky je pre návštevníkov ubytovacieho zariadenia U bylinkárky
zatraktívnenie
ubytovacieho zariadenia využitím prírodných a reliéfnych danosti zaujímavého územia.

2. Všeobecné popis objektov.
1.1 Ekodom ek - vstupný objekt
Plní funkciu vstupného zariadenia s recepciou, infocentrom, poklad ou, skladom, technického a
sociálneho zázemia areálu. Samotná stavba v aka zelenej vegeta nej streche a energeticky úspornej
konštrukcii motivuje k prírodným hodnotám, pri om pôdorysne kopíruje miestne stavby s klasickou
dispozíciou udového dom eka.
Plní i funkciu stanice pre E - bike.
1.2 a 1.3 Relaxa né kamenné dom eky L + P
Drobné stavby majú doplnkovú funkciu pre ubytovacie zariadenie ako relaxa né priestory pre terapiu “
tmou ”. Sú to jednopriestorové celokamenné stavby s vegeta nou zelenou strechou splývajúce vo
svahovom teréne s okolitou prírodou.
1.4., a 1 5. Relaxa ný senný a v elí dom ek
Drobné stavby majúce doplnkovú funkciu pre ubytovacie zariadenie ako relaxa né priestory pre terapiu
elou energiou a relaxom na erstvo pokosenom sene. Jedná sa o jednoduché drevenné stavby
umiestnené v prírodnom prostredí na okraji pozemkov.
1.6 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie
Jedná sa o zlepšenie parametrov prístupovej cesty do objektu ubytovacieho zariadenia a k jednotlivým
novozriadeným objektom relaxa no zážitkového areálu v d žke cca 200 metrov. Konštruk ne sa
pôvodná zemná prístupová cesta opatrí asfaltovým povrchom so zariadeniami pre zlepšenie odtokových
pomerov.

3. Ostatné náležitosti súvisiace s dodávkou zákazky
- sú as ou špecifikácie je
riešenie objektov.

projektová dokumentácia, v ktorej sú presné požiadavky na stavebné

Príloha: Projektová dokumentácia stavebných objektov

