TECHNICKÉ ÚDAJE
Predmetom rozpočtových nákladov je rekonštrukcia zvonice v obci Sokoľ.
OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
Úprava budovy zvonice
Pri obnove zvonice bude potrebné odstrániť v súčasnosti použité úpravy zvonice, napr.
výmena všeobecne nevhodnej eternitovej krytiny strechy a odstránenie brizolitových omietok.
Pre tieto účely bude potrebné zabezpečiť montáž a demontáž lešenia. Ďalej je potrebné ošetriť
drevenú hmotu všetkých stavebných konštrukcií zvonice pred plesňou a červotočmi, upevniť
a stabilizovať pôvodný materiál spevňovacími konzervačnými prostriedkami, vykonať
petrifikáciu s pridaním fungicídnych a insekticídnych prípravkov a zároveň zabezpečiť
protipožiarnu ochranu.
Interiér budovy
V interiéri budovy budú osadené sklenené vitríny. V jednotlivých vitrínach budú vystavené
exponáty z archeologického prieskumu. V archeologickom prieskume boli nájdené exponáty
z 3 rôznych kultúr. V interiéri bude taktiež umiestnená tabuľa zameraná na environmentálnu
východu deti a mládeže.
Strešná krytina
Nevhodnú eternitovú strešnú krytinu bude nutné demontovať a uložiť na skládku
nebezpečných odpadov, následne bude potrebná montáž novej krytiny z pozinkovaného
plechu.
Omietky
Pôvodná vonkajšia brizolitová omietka bude odstránená otlčením a následne bude aplikovaná
nová, hladká vápenná omietka. Pôvodné vnútorné omietky budú odstránené a nahradené
vápennými omietkami.
Nátery
Vonkajšia omietka bude natretá silikátovou farbou + 1x penetrácia (odtieň bude dohodnutý
pri realizácii). Drevené konštrukcie (vrchná časť stien a konštrukcia krovu) budú natreté
lakom (2x).
Maľby
Vnútorné priestory budú vymaľované 2x zmesou tekut. farbou + pačok vápenným mliekom.
Dvere
Vchodové dvere a zárubne je potrebné opraviť opálením pôvodnej farby a obrúsením,
lakovaním.
Podlahy
Oprava pôvodná betónovej podlahy sa vykoná vyrovnaním plôch stierkou zo sanačných mált.
Elektroinštalácia

Dôjde k zavedeniu elektroinštalácie a nainštalovaniu 4 LED Reflektorov, ktoré budú
osvetľovať expozície z archeologického prieskumu v katastri obce Sokoľ.
Okolie Zvonice
Okolie Zvonice bude upravené, zároveň tam budú osadené informačné tabule,
s environmentálnou tematikou. Táto tematika bude určená nielen pre deti a mládež, ale aj pre
rôzne vekové kategórie, ktorej úlohou je vyzdvihnúť všetky jeho súčasti, čo sa týka tak jeho
environmentálnej stránky ako aj histórie a iných špecifických charakteristík našej obce.
Pochopením nutnosti ochrany nášho životného prostredia v súčasnosti a v budúcnosti aj my
tvoríme budúcnosť obce aj regiónu.

