Predstavujeme Vám spoločné projekty firmy STOFINGSTAV do roku 2009.
1. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
Zrealizované projekty :
ROK 1992
SOU STROJSTAV SEČOVCE ,Kollárova ulica
Dostavba SOU- dielne , kompletná projektová dokumentácia dvojpodlažného objektu pre praktické
vyučovanie vrátane technologických zariadení, s učebňami a dielňami pre cca 200 žiakov.

ÚZ VJS SR LEOPOLDOV
Prechod pod Západnou bránou – projekt rekonštrukcie hlavného vstupu do objektu, vrátane profesných
častí-rekonštrukcia výmenníkovej stanice a zabezpečovacích zariadení.

SOU STROJSTAV SEČOVCE
Dostavba SOU – trafostanica a kotolňa, kompletný projekt 630 kVA trafostanice a 1,5 MW kotolne
vrátane STL prípojky a meracieho a regulačného zariadenia pre objekt školy.

OBECNÝ ÚRAD LESENICE
Kultúrny dom – štúdia kultúrneho domu pre 80 ľudí.

ROK 1993
LEKÁREŇ MARTINA , HLOHOVEC
Kompletná projektová dokumentácia rekonštrukcie priestorov lekárne.

MESTSKÝ ÚRAD SEČOVCE
SO 700 Telocvičňa - kompletná projektová dokumentácia na objekt telocvične pozostávajúci z troch
nadzemných podlaží. Na I.NP sa nachádzajú šatne, umyvárky, malá telocvičňa, posilovňa, sauna,
bazén, na II.NP je vlastná veľká telocvičňa vhodná aj na medzinárodné zápasy v hádzanej a volejbale,
na III.NP sú klubovne.
Firma zabezpečovala aj projektovú dokumentáciu na vonkajší teplovodný kanál, prípojky kanalizácie
,vody a elektriny.

RUBIKON BRATISLAVA
Rekonštrukcia objektu colnice na hotel – Oravská polhora – objemová štúdia
Na prestavbu existujúceho objektu colnice na hotel kategórie „A“ v rozsahu 5.NP so športovým
areálom a podzemnými garážami.

SATUR BRATISLAVA
Prístavba administratívnej časti – projektová dokumentácia na prístavbu administratívnej časti
v rozsahu 2.NP,s asanáciou starej časti.

OBECNÝ ÚRAD BIELY KOSTOL
Plynová kotolňa a STL prípojka plynu – projektová dokumentácia na 100 kW kotolňu, vrátane STL
prípojky a meracieho a regulačného zariadenia pre vykurovanie objektu Obecného úradu
a spoločenskej sály.

ROK 1994
UZ VJS SR LEOPOLDOV
Obytný dom 4 BJ –projekt rekonštrukcie dvojpodlažného objektu na 4 BJ vrátane profesných častí
a inžinierskych sietí.

UZ VJS SR LEOPOLDOV
Prístavba Západnej brány – projektová dokumentácia profesných častí objektu (ÚK, ZTI, elektro, MaR,
VZT) v rozsahu I.NP a dvoch NP so strelnicou, kladmi, kanceláriami, šatňami, výmenníkovou stanicou
para - voda.

LEKÁREŇ IRIS ZLATÉ MORAVCE

LEKÁREŇ VERBENA PARTIZÁNSKE
LEKÁREŇ ZDA PARTIZÁNSKE
LEKÁREŇ PRI POLIKLINIKE HLOHOVEC
Projektová dokumentácia rekonštrukcie objektov na lekárne s priestormi na výdaj a prípravu liekov,
kanceláriami, šatňami a skladmi.

ROK 1995
MESTSKÝ ÚRAD SEČOVCE
Základná škola – štúdia na 30-triednu základnú školu s dielňami pre praktické vyučovanie a odbornými
učebňami.
Kompletná projektová dokumentácia rozsiahlej rekonštrukcie obytného domu s 3.NP na exkluzívnu
lekáreň v Prahe na Příkopech.
CUKRÁREŇ HLOHOVEC
Kompletná projektová dokumentácia 2.podlažného objektu s podkrovnými priestormi a sedlovou
strechou.
MTH VRÚTKY VRANOV N/TOPĽOU
Objemová štúdia a kompletná projektová dokumentácia na rekonštrukciu všetkých objektov
v priestoroch závodu + rekonštrukcia kotolne.

ROK 1996
LEKÁREŇ KVAPKA ZDRAVIA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Kompletná projektová dokumentácia 3.podlažnej budovy pozostávajúcej z miestnosti pre pacientov,
personál, laboratórií a technologických zariadení a obytnej časti rozmiestnenej na 3.NP.

VŠP NITRA
Kompletná projektová dokumentácia stavebnej časti laboratória explantovaných kultúr vrátane
technologického zariadenia budov .Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží, na ktorých sú
umiestnené laboratóriá, chladiace boxy, knižnica, kancelárie a výpočtové stredisko.

SKLENÁRSTVO VRTÍK HLOHOVEC
Kompletná projektová dokumentácia stavby vrátane technologických zariadení.

ELEKTRO VYKOPAL HLOHOVEC
Projektová dokumentácia kancelárskych a predajných priestorov.

SALÓN RADKA HLOHOVEC
Projektová dokumentácia rekonštrukcie obchodných priestorov vrátane štúdie čelnej fasády budovy
nachádzajúcej sa v pamiatkovej zóne.

ROK 1997
DOLNÝ OHÁJ
Štúdia a projektová dokumentácia na objekt telocvične a školy.

ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ JASLOVSKÉ BOHUNICE
Projektová dokumentácia na stavbu Vyberanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu z objektu 44/20
JE A-1.Projektová dokumentácia pozostáva so stavebnej časti a z realizácie ZTI v rozsahu dažďovej
a splaškovej kanalizácie v objekte JE Jaslovské Bohunice.

MESTSKÝ ÚRAD SEČOVCE
Telocvičňa - realizačný projekt.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA HLOHOVEC
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a oddelenia devízových účtov.

KÚ SZTK TRNAVA
Projektová dokumentácia nadstavby obytného podkrovia s kompletnou rekonštrukciou inžinierskych
sietí a kotolňou.

MASSIMO s.r.o. TRNAVA
Projektová dokumentácia rekonštrukcie jestvujúcej budovy. Rekonštrukcia vykurovacieho systému.

JEDNOTKA ZBORU PO HLOHOVEC
Projektová dokumentácia rekonštrukcie jestvujúceho objektu a prístavby. Projekt riešil kompletnú
proj. dokumentáciu vrátane projektu rekonštrukcie ústredného kúrenia a kotolne.

OBJEKT CALIFORNIA POPRAD
Projektová dokumentácia prevádzkových priestorov firmy. Celodrevená konštrukcia typu Slovenskej
koliby. Prístavba bazénu k jestvujúcej budove.

SOU HANDLOVÁ
Projektová dokumentácia telocvične s prístavbou fitness centra.

CUB BRATISLAVA
Štúdia 5-podlažného objektu s napojením na jestvujúcu budovu. Projektová dokumentácia so
študijnými priestormi, sociálnymi zariadeniami, prevádzkovými priestormi a výťahom cez 5 podlaží.

ROK 1998
NÁBOŽENSKÁ SPOLOČNOSŤ SVEDKOVIA JEHOVOVÍ
Projektová dokumentácia prednáškovej sály v Dunajskej Strede.

POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLOHOVEC
Projektová dokumentácia polyfunkčného 2-podlažného objektu. Na 1.NP sa nachádzajú obchodné
priestory garáže s uzavretým nádvorím. Obytná časť sa nachádza na 2.NP.

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA FIRMY STOFING s.r.o.
Projektová dokumentácia objektu, betónový systém ZIPP s kuchyňou, centrálnou klimatizáciou
a relaxačným centrom.

NVÚ VVS LEOPOLDOV
Kompletná projektová dokumentácia rozvodov vody v objekte NVÚ a projekt rekonštrukcie
výmenníkovej stanice a čerpacej stanice.

PENZIÓN MÝTO POD ĎUMBIEROM
Kompletná projektová dokumentácia vrátane profesných častí a technológie na 3-podlažný objekt
s kuchyňou, izbami pre 40 návštevníkov a pomocných priestorov.

ROK 1999
POLYFUNKČNÁ BUDOVA HLOHOVEC , UL. SNP , NaD
Projektová dokumentácia 4-podlažného polyf .objektu s átriom. V suteréne sú riešené garáže a kotolňa,
v 1.NP a 2.NP sú riešené prevádzky a obchodné priestory, v 3.NP sa nachádza obytná časť.

POLYFUNKČNÁ BUDOVA HLOHOVEC, UL.SNP ,pán MIKO
Projektová dokumentácia 3-podlažného polyf. objektu. V 1.NP a v 2.NP sú riešené obchodné priestory,
v podkroví sú bytové jednotky.

KATALÓGOVÝ RODINNÝ DOM katalóg rod. domov JAGA –jeseň 1999
Sedem realizovaných projektov rodinného domu - kompletná projektová dokumentácia vrátane statiky
a inštalácií.

PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV
Kompletné projektové dokumentácie.

HEATCO PRIEVIDZA
Výstavba centrálnej kotolne v meste Krupina – kotolňa o výkone 9,6 MW. Projekt bol realizovaný
vrátane stavebnej a technologickej časti.

ROK 2000
POLYFUNKČNÝ OBJEKT FIRMA DOMECO-SEREĎ
Kompletná projektová dokumentácia 3-podlažného polyf. objektu s obchodnými priestormi a obytným
podkrovým.

PENZIÓN – RODINNÝ DOM STARÁ LESNÁ
Projektová dokumentácia rodinného domu s využitím na penzión. V objekte sú riešené samostatné
bytové jednotky so spoločnou oddychovou časťou, v ktorej je riešený bazén, sauna a slovenská izba
s barom.

ROK 2001
POZINKOVACIA LINKA V DRÓTOVNI HLOHOVEC
Kompletná projektová dokumentácia rekonštrukcie pozinkovacej linky.

RODINNÉ DOMY
Kompletná projektová dokumentácia rodinných domov.

ROK 2002
VYDANIE KATALÓGU RODINNÝCH DOMOV SPOLOČNOSTI STOFING
Realizácia niekoľko desiatok projektov rodinných domov.

HOTEL - PENZIÓN
Kompletná štúdia novostavby –projektová dokumentácia pre hotel – penzión s kapacitou 50 lôžok, s
relaxačnou časťou a reštauráciou.

2. DODÁVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Zrealizované stavby :
TRAFOSTANICE LEOPOLDOV
Prístavba administratívnej časti – realizácia 2-podlažného objektu, kancelárie, sklady, šatne, sociálne
priestory archív. Kompletná dodávka na kľúč.

RODINNÝ DOM HLOHOVEC
Realizácia 3-podlažného objektu so sedlovou strechou. Kompletná dodávka na kľúč.

CESTOVNÁ KANCELÁRIA SATUR
Prístavba 2-podlažného objektu so sedlovou strechou - kancelárie, sociálne zariadenia. Kompletná
dodávka aj s asanáciou pôvodného objektu.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
Rekonštrukcia a dostavba priestorov - realizácia prístavby hygienických priestorov a miestností pre
devízové účty a kancelárie.

RODINNÝ DOM – IVÁNKA PRI DUNAJI
Rekonštrukcia starého stavu a dostavba na dvojgeneračný rodinný dom, vrátane klenbových pivníc.
Kompletná dodávka na kľúč.

MESTSKÝ ÚRAD SEČOVCE
SO-700-Telocvičňa
Kompletný projekt a realizácia výstavby 3-podlažnej športovej haly -veľká telocvičňa, malá telocvičňa,
sauna, bazén, posilovňa, klubovne, šatne a sociálne zariadenia vrátane technologického zariadenia
a vzduchotechniky, strojovne ÚK rozhlasovej miestnosti a inžinierskych sietí. Kompletná dodávka na
kľúč.

VŠP NITRA
Rekonštrukcia starej časti 2-podlažnej budovy laboratória explantovaných kultúr vrátane výstavby
komunikácií a prístavby časti budovy.

RODINNÝ DOM – LEOPOLDOV
Rekonštrukcia starého objektu .Kompletná dodávka na kľúč.

ŠTÚDIO SEPTEMBER BRATISLAVA
Rekonštrukcia podkrovných priestorov na reprezentačné účely. Výmena a rekonštrukcia ÚK.
Sadrokartónový systém RIGIPS.

RYBOCHOV STUPAVA
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy. Výstavba nových kancelárií. Systém RIGIPS.

MTH VRÚTKY – VRANOV NAD TOPĽOU
Rekonštrukcia všetkých objektov v priestoroch závodu. Kompletná dodávka na kľúč, vrátane
technologických zariadení.

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA FIRMY STOFING s.r.o.
Kompletná realizácia 3-podlažného objektu, s využitím betónového skeletu od firmy ZIPP. V objekte
sa nachádza veľkokapacitná kuchyňa, bazén, relaxačné centrum.

MASSIMO s.r.o. ,TRNAVA
Rekonštrukcia 2-podlažnej budovy. Na 1.NP predaj a servis automobilov značky HONDA. Na 2.NP
skladové priestory importéra džínsového oblečenia značiek MUSTANG a TOM TAYLOR so
Showroomom. Sadrokartónové panely ,rekonštrukcia ÚK a kotolne.

KRAJSKÝ ÚTVAR SZTK , TRNAVA
Nadstavba obytného podkrovia na jestvujúcej budove. Kompletná dodávka na kľúč.

RODINNÝ DOM – LEOPOLDOV
Realizácia rodinného domu systémom YPOR.

LEKÁREŇ KVAPKA ZDRAVIA , KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Lekáreň a rodinný dom v Kráľovskom Chlmci. Kompletná dodávka na kľúč.

RODINNÝ DOM – BRATISLAVA
Realizácia rodinného domu v mestskej časti Bratislava – Rača.

VÝMENNÍKOVÉ STANICE – ZVOLEN
Realizácia rekonštrukcie technológie dvoch výmenníkových staníc.

RODINNÉ DOMY – MALŽENICE
Realizácia stavebných prác- novostavby RD- realizácia na kľúč.
Firma okrem týchto uvedených projektov a stavieb vytvorila mnoho iných projektov rodinných domov,
prednáškových sál, stolárskych a zámočníckych dielní a iných menej významných a menších objektov.

JEDNOTA SD-OČOVÁ
Kompletná rekonštrukcia predajne , vybúranie nosných stien, podlahy, potery, dlažby, sadrokartóny,
fasáda, prístavba vstupu, spevnenie plochy a cesty – celková realizácia 17 dní.

JEDNOTA SD – DOBRÁ NIVA
Komplexná rekonštrukcia predajne, realizácia priečok, dlažieb, sadrokartónových stropov, maľby
a pod. – realizácia 2 týždne.

JEDNOTA SD - ŽARNOVICA
Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov predajne – obklady, dlažby, sadrokartónové priečky
a stropy – realizácia 2 týždne.

JEDNOTA SD – HRABIČOV
Komplexná rekonštrukcia predajne – vybúranie nosných stien, priečok, podlahy, potery, maľovka,
elektroinštalácia, dlažby, obklady + sadrokartón, prístavba vstupu, spevnenie plochy a cesty –
realizácia 17 dní.

DROGÉRIA KRAJČÍK – GALANTA,HLOHOVEC
Kompletná prestavba priestorov na predajňu drogérie –dlažby, sadrokartónvé priečky, maľby, nátery,
búracie a rekonštrukčné práce.

JEDNOTA SD – ROŽŇAVA,ZAKAMENNÉ,POVAŽSKÁ BYSTRICA,DUBNICA
NAD VÁHOM,DOLNÝ KUBÍN,NÁMESTOVO
Prestavba a rekonštrukcia priestorov na predajne.

DISKONTNÁ PREDAJŇA V TRNAVE
Prestavba a rekonštrukcia priestorov, rozšírenie predajne - dlažby, nátery, sadrokartónové priečky,
podhľady, búracie a rekonštrukčné práce.

JEDOTA SD – KRUPINA
Rekonštrukcia priestorov predajne potravín o rozlohe 200 m2 na Supermarket o rozlohe 500 m2.

DROTOVŇA HLOHOVEC
Realizácia novej pozinkovacej linky vo výrobnej hale (stavebné práce).

101 DRGERIE – EMIL KRAJČÍK
Realizácia predajní v Sabinove, Trenčíne, Fiľakove, Topoľčanoch, Senci, Detve a i.

JEDNOTA TRNAVA
Realizácia predajní v Moravanoch nad Váhom, Veselé pri Piešťanoch, Trnave ,Suchej nad Parnou a i.

JEDNOTA ŽARNOVICA
Realizácia predajní v Lovči, Žarnovici a i.

101 DROGERIE – EMIL KRAJČÍK
Realizácia rekonštrukcií existujúcich priestorov na obchodné priestory v Sabinove, Trenčíne,
Dunajskej Strede, Kútoch Šaštíne – Stráže ,Dolnom Kubíne.
Realizácia kazetových stropov na 24 prevádzkach po celom Slovensku.

A - Z HLOHOVEC
Realizácia prístvaby predajne v Hlohovci (drevostavba + sadrokartón).

Referencie uskutočnených stavieb – sadrokartónom
V oblasti stavebníctva sme zrealizovali nasledujúce stavby (časť stavieb) : rekonštrukcia
podkrovia Hotelu KRYM v Bratislave, interiér novopostavenej ČSOB a.s. pobočka Trenčín,
Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, spolupráca na budovaní rozsiahleho
podkrovia a interiérov Kardiovaskulárneho ústavu v Bratislave – Kramáre, sieť 8 predajní firmy
Zlatokov a.s. Trenčín, rekonštrukcia objektov SEMPOL a.s. Trnava, časť na interiérov VÚB a.s.
pobočka Trnava, autosalón Renault -TT Car s.r.o. Trnava, autosalón OPEL -Autopala s.r.o. Trnava,
autosalón Fiat -Tanex s.r.o. Trnava, polyfunkčná budova na Karpatskej ulici v Bratislave (pobočka
EUROTEL a.s.),rekonštrukcia interiéru firmy Fizz print s.r.o. v Bratislave a množstvo podkrovných
bytov v Bratislave a Trnave, nespočetné množstvo interiérov rodinných domov a podkroví
individuálnej výstavby. Ďalej firma JOTI Nitra – podkrovie –novostavba a BIZNIS CENTRUM I. ,II.,
III. Bratislava – priečky a stropy a kompletný systém , Bratislava – Dúbravka –ubytovne pre
VOLSWAGEN- kompletný systém. Kompletné systémy na objektoch SACHS Trnava, METRO Nitra,
AGROKOMPLEX výstavisko, AUPARK Bratislava, TATRA BANKA Bratislava.

Zákazky realizované výhradne spoločnosťou R-STAV HLOHOVEC , s.r.o. :
ROK 2003
Hotel PRIEHRADA Nitrianske Rudno
Stavebné úpravy a udržiavacie práce.

Predajňa 101 DROGÉRIE v Rožňave
Rekonštrukčné stavebné práce.

Drôtovňa Drôty , a.s. , Hlohovec
Rekonštrukčné stavebné práce a projektové práce architektonicko stavebné , elektroinštalačné , PD
vykurovania a zdravotechniky.

Drôtovňa Drôty , a.s. , Hlohovec
Kompletná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu administratívnej budovy.

OBCHODNÝ DOM PRIOR Stred , a.s. Zvolen
Oprava časti priestorov OD PRIOR v Považskej Bystrici.
BEKAERT HLOHOVEC
Projektové práce (stavebná časť a elektroinštalácie).
101 DROGÉRIE
rozsahom menšie rekonštrukčné práce v predajniach v Dolnom Kubíne, v Košiciach, v Púchove, v
Piešťanoch, v Lučenci, v Pezinku, v Hlohovci.

COOP JEDNOTA SD Trnava
Stavebné práce v predajniach v Hurbanove, Dolných Orešanoch, Šarišských Michaľanoch, Dolnej
Strehovej, Bernolákove OD Trnava, v Novej Bani, Krupinej, Hlohovci, Župkove a vypracovanie
situačného návrhu na rozšírenie a predĺženie predajne v Banke.

A-Z Veľkoobchod Hlohovec
Stavebné práce v skladových priestoroch v Hlohovci a Topoľčanoch.

NaD Veľkoobchod Hlohovec
Stavebné práce v predajni v Hlohovci.

ISENG-MONT s.r.o. Levice
Stavebné práce v Termináli SLOVNAFTU – Kľačany .

IMPULZ Hlohovec
Stavebné a udržiavacie práce .
Kompletná projektová dokumentácia viacerých rodinných domov.

ROK 2004
COOP JEDNOTA SD
Stavebné práce v predajniach v Bojničkách, Piešťanoch, Dolnom Dubovom, Hlohovci- Sihoť, Trnave,
Sklených Tepliciach, Žiari nad Hronom.

101 DROGÉRIE
Stavebné práce pri opravách predajní v Púchove, Hlohovci, Bratislave- Dúbravke, Vrútkach, Banskej
Bystrici, Prievidzi, Veľkom Krtíši, Holíči, Kráľovskom Chlmci, Liptovskom Hrádku, Starej Ľubovni,
Želiezovciach.

OD PRIOR Stred ,a.s. Zvolen
Práce pri stavebných úpravách v OD PRIOR –Považská Bystrica.

BEKAERT Hlohovec
Stavebné práce pri rekonštrukcii viacerých objektov závodu.

FINGATT, s.r.o. , Banská Bystrica
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bytových domov v Banskej
Bystrici.

STOFING , s.r.o. , Hlohovec
Stavebné práce pri dostavbe Spoločenského centra na Koperníkovej ulici v Hlohovci.

SPP SERVIS , a.s. , Malacky
Stavebné práce pri rekonštrukcii podniku ZENTIVA Hlohovec.
Realizovali sme taktiež novostavby rodinných domov v Hlohovci, v Hornom Trhovišti, ...
Pre f. NaD Veľkoobchod , Hlohovec sme vykonávali stavebné práce pri úpravách a dostavbe
Obchodného centra v Hlohovci.
Spolupodieľali sme sa aj na prestavbe internátu SLOVNAFTu .

ROK 2005
101 DROGÉRIE
Stavebné práce - rekonštrukcie predajní v Púchove, v Spišskej Novej Vsi, v Stropkove, v Poprade,
v Novej Dubnici, v Šahách, v Banske Bystrici,Prievidza.

COOP JEDNOTA SD Liptovský Mikuláš
Stavebné práce v predajni v Hnúšti

HEINEKEN SLOVENSKO,a.s.
Pivovar v Hurbanove- výmena svetlíkov v halách pivovaru.

HOTEL SATELIT Piešťany
Rekonštrukcia hotelovej kuchyne-veľkokapacitnej.

Hotel PARTIZÁN – Tále
Rekonštrukcia hotela – úprava suterénu na účely športového vyžitia hostí , úprava vonkajšieho okolia –
dlažba, chodníky,...

ROK 2006
Hotel PARTIZÁN – Tále
Rekonštrukcia hotela – dokončenie suterénu, jedáleň, kongresová časť hotela.

DOM SMÚTKU– Horné Otrokovce
Uloženie zámkovej dlažby a zastrešenie chodníka LEXANom.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN – Horné Otrokovce
Plynofikácia budovy.

101 DROGÉRIE
Stavebné práce pri rekonštrukciách predajní v Piešťanoch, Banskej Bystrici, Bytči, Prešove, Tisovci,
Prievidzi, Nitre, Martine, ...

PRIOR Piešťany
Stavebné práce pri oprave kotolne a komína budovy.

TEP Zvolen – PREVÁDZKA DOPRAVY DREVENEJ ŠTIEPKY Môťová
Stavebné práce na komplexe budov .
Spolupráca s f. SCHONOX – rekonštrukcie balkónov, terás a bazénov s využitím materiálov
a systémovSCHONOX v Banskej Bystrici, Bartošovciach, Bratislave, Nitre, ...

ROK 2007
ZLATÝ KĽÚČIK , Nitra
Stavebné práce pri kompletnej rekonštrukcii ubytovacej časti.

BYTOVÝ DOM na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici
Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia stavby.

HOTEL PARTIZÁN Tále
Dostavba nových častí hotela a rekonštrukcia fasády a balkónov.

HOTEL POD PLATINOU Sliač
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre výstavbu nového hotelového komplexu +
realizácia stavby.

OBCHODNO-ZÁBAVNÉ CENTRUM v Podbrezovej
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie prestavby internátu na hotelový komplex
s obchodným centrom a wellnes o rozlohe 7000 m2.

ROK 2008
PREDAJNE 101 DROGÉRIE :
PRIOR Považská Bystrica, OC ZEMPLÍN Michalovce, predajňa v Šali, v Žiline, v Kysuckom Novom
Meste, v Novej Dubnici, v Lučenci, v Michalovciach, v Senici, v Pezinku, v Trnave, v Hlohovci,
v Banskej Štiavnici.

POLYFUNKČNÝ OBJEKT V SENICI
Výstavba nového polyfunkčného objektu v centre Senice.

ROK 2009
PREDAJNE 101 DROGÉRIE :
Stavebné práce v predajniach v Trenčíne, v Šaštíne, v Sučanoch, v Novom Meste nad Váhom, v OC
Nitra MLYNY, v Bratislave, vo Svidníku, v Holíči a v Hlohovci.

POLYFUNKČNÝ OBJEKT V SENICI
Výstavba nového polyfunkčného objektu v centre Senice – pokračovanie prác.

OBCHODNÝ DOM VO FIĽAKOVE
Výstavba nového Obchodného domu

Realizovali sme aj veľa ďalších menších investícií v rámci celej Slovenskej republiky.
I . Význam né projekty občianskych, bytových a priem yselných
stavieb
Občianske a bytové stavby – kompletná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
•
Nákupné centrum Hlohovec – N CENTRUM
•
Nákupné centrum a byty Hlohovec – MIKO
•
Nákupné centrum a byty Sereď – DOMECO Sereď
•
Nákupné centrum Sereď – BARTSTYLE
•
Nákupné centrum a byty Martináková – Sereď
•
Spoločensko-relaxačné centrum STOFING – Hlohovec
Občianska vybavenosť
•
Športová hala Sečovce – kompletná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
• Základná škola Sečovce – štúdia
•
•

•
•

Hotel ORAVSKÁ POLHORA - rekonštrukcia objektu colnice na hotel
Lekárne – Partizánske, Kráľovský Chlmec, Hlohovec, Zlaté Moravce, Praha
- kompletná projektová dokumentácia v niektorých lekárňach
vrátane návrhu interiérov
Predajne 101 DROGÉRIE v Rožňave, Banskej Bystrici, v Bytči, v Prešove, v Púchove,
v Stropkove, v Poprade, v Žiari nad Hronom, vo Veľkom Krtíši,
FINGATT, s.r.o. , Banská Bystrica – projektová dokumentácia k prestavbe bytových
domov na Lazovnej ulici č. 56 v Banskej Bystrici

•
•

FINGATT, s.r.o. , Banská Bystrica – projektová dokumentácia k prestavbe bytových
domov na Lazovnej ulici č. 58 v Banskej Bystrici
Horský hotel Kráľova studňa – kompletná rekonštrukcia hotela aj s PD

Priemyselné stavby
•
•

•

•
•
•
•

•

VŠP Nitra - laboratórium explantovaných kultúr – rekonštrukcia starej časti +
výstavba komunikácií a novej prístavby
ÚZ VJS SR Leopoldov – prístavba Západnej brány – projektová dokumentácia
profesných častí objektu ( ÚK,ZTI,elektro,MaR,VZT )
- 1.PP a dve NP, strelnica, kancelárie, šatne,
výmenníková stanica para-voda.
Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice – projektová dokumentácia na stavbu
Vyberanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu
z objektu 44/20 JE A-1.
HEATCO Prievidza –Centrálna kotolňa pre mesto Krupina – výstavba objektu
bola zrealizovaná vrátane stavebnej a technologickej časti
MTH Vrútky – Vranov nad Topľou – rekonštrukcia objektov v priestoroch
závodu-dodávka na kľúč vrátane technologických zariadení
Výmenníkové stanice Zvolen – rekonštrukcia technológie dvoch
výmenníkových staníc
Drôtovňa Drôty, a.s. Hlohovec – realizácia novej pozinkovacej linky vo
výrobnej hale - stavebné práce
rekonštrukčné stavebné práce a projektové
práce architektonicko stavebné, elektroinštalačné, PD
vykurovania a zdravotechniky pre administratívne
priestory budovy
BEKAERT, a.s Hlohovec – projektové a stavebné práce pre rekonštrukcie
viacerých objektov v areály závodu

Rodinné domy
•
•
•
•
•
•

Vytvorenie katalógu rodinných domov
Realizácia 7-mich rodinných domov podľa katalógového projektu JAGA
Projektová dokumentácia RD s využitím na penzión v Starej Lesnej
Rodinný dom v Hlohovci – 3-podlažný objekt so sedlovou strechou – dodávka na kľúč
Rodinný dom v Ivánke pri Dunaji – rekonštrukcia starého stavu a prestavba na
dvojgeneračný dom + klenbové pivnice - dodávka na kľúč
Rodinný dom v Leopoldove – rekonštrukcia starého objektu– dodávka na kľúč

II. Význam né realizované stavby
Občianska vybavenosť
• Spoločensko-relaxačné centrum STOFING – Hlohovec
• Predajne 101 DROGÉRIE v Rožňave, v Piešťanoch, v Banskej Bystrici, v Bytči,
v Prešove, v Prievidzi, v Nitre, v Martine, v Púchove, v Stropkove, v Poprade,
v Šahách, v Dubnici nad Váhom, v Bratislave, v Žiari nad Hronom, vo Veľkom Krtíši,
v Liptovskom Hrádku, v Starej Ľubovni, v Želiezovciach, v Sklených Tepliciach, ...
• Hotel PRIEHRADA Nitrianske Rudno – rekonštrukcia hotela
•

FINGATT, s.r.o. , Banská Bystrica –stavebné práce pri prestavbe bytových
domov na Lazovnej ulici č. 56 v Banskej Bystrici

•
•

Hotel SATELIT Piešťany – stavebné práce pri rekonštrukcii veľkokapacitnej kuchyne
Hotel PARTIZÁN Tále – kompletná rekonštrukcia častí hotela

•

Horský hotel Kráľova studňa – kompletná rekonštrukcia hotela aj s PD

Priemyselné stavby
• Drôtovňa Drôty, a.s. Hlohovec – realizácia novej pozinkovacej linky vo
výrobnej hale - stavebné práce
rekonštrukčné stavebné práce a projektové
práce architektonicko stavebné, elektroinštalačné, PD
vykurovania a zdravotechniky pre administratívne
priestory budovy

•
•
•

ISENG-MONT, s.r.o. Levice – stavebné práce v termináli SLOVNAFTU
Kľačany
BEKAERT, a.s Hlohovec – projektové a stavebné práce pre rekonštrukcie
viacerých objektov v areály závodu
SPP SERVIS, a.s. Malacky – stavebné práce pri rekonštrukcii podniku
ZENTIVA Hlohovec

HEINEKEN SLOVENSKO, a.s. – Pivovar v Hurbanove – výmena svetlíkov
v halách pivovaru
Rodinné domy
• Rodinné domy v Malženiciach, Bratislave-Rači, ďalšie RD v Leopoldove a
v Hlohovci
• Rodinný dom v Hlohovci – 3-podlažný objekt so sedlovou strechou – dodávka na kľúč
• Rodinný dom v Ivánke pri Dunaji – rekonštrukcia starého stavu a prestavba na
dvojgeneračný dom + klenbové pivnice - dodávka na kľúč
• Rodinný dom v Leopoldove – rekonštrukcia starého objektu– dodávka na kľúč
•

