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Písomná správa k zmluve o poskytnutí dotácie MK – 3624/2017/

Obsahom správy je vyhodnotenie prác vykonaných v súlade s realizácia projektu „ Oprava strechy
na NKP č. 11 728/1 Remeselnícky dom Ratková“ v zmysle článku 3 odst.4 predmetnej zmluvy.

Zahájeniu prác predchádzalo prejednanie ich rozsahu a postupov obnovy NKP s pracovníkmi
Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, ktoré sa realizovalo dňa 18. júla 2017 a bolo na ňom
definované použitie novej strešnej krytiny, rozsah zachovania pôvodných prvkov strešnej konštrukcie
a klampiarskych konštrukcií.
Práce na oprave boli zahájené odkrytím strešnej konštrukcie a kontrolou jej jednotlivých prvkov,
aby sa zodpovedne definoval rozsah nevyhnutných opráv. Zistený stav – poškodenie vlhkosťou
a drevokazným hmyzom neumožňoval zachovanie základných nosných prvkov a po konzultácii
s pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica sa pristúpilo k kompletnej výmene
základných prvkov strešnej konštrukcie a po ich ošetrení proti hubám a drevokaznému hmyzu boli
osadené na príslušne očistené a pripravené pôvodné miesta.
Pri odkrytí strechy boli tiež zistené rozsiahlejšie poškodenia komínového telesa v mieste jeho
spojenia zo strechou, preto boli na základe odporučenia vykonané jeho opravy v nevyhnutnom rozsahu
tak, aby pri pokládke strešnej krytiny bolo možné urobiť klampiarske práce brániace zatekaniu.
Následne bola strešná konštrukcia obitá latovaním a položená krytina Tondach –Steinbruck clasic
ktorej pokládka bola doporučená Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.
Záverečné práce sa týkali opravy podporných konštrukcií presahu strechy nad vchodom a
klampiarskych konštrukcií, ktoré si vyžiadali precíznu prípravu lebo bolo potrebné zachovať niektoré
pôvodné ozdobné prvky. Remeselne boli vyrobené ich repliky, ktoré boli nainštalované spolu
s novými časťami drevených a klampiarskych konštrukcií čím boli opravy strechy na NKP č. 11 728/1
Remeselnícky dom Ratková ukončené.
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