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A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby:

Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci
Baďan, časť Klastava

Miesto stavby:

Klastava č.61, 969 01 Baďan
okres Banská Štiavnica
Klastava
CKN 1
Obnova
Obec Baďan, Baďan č. 11, 969 01 Baďan
Projekt stavby pre stavebné povolenie

Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Druh stavby:
Investor:
Stupeň PD:
Autor a vedúci projektu:
Zodpovedný projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik
Ing. Katarína Fronková - autorizovaný stavebný inžinier
pre komplexné architektonické a inžinierske služby a
súvisiace technické poradenstvo SKSI A1-5521

Spracovatelia jednotlivých častí dokumentácie:
Architektúra a stavebné riešenie:
Statika stavby:
Projektové hodnotenie energetickej
hospodárnosti budovy:
Bleskozvod, Elektroinštalácia:
Protipožiarna bezpečnosť:
Celkové náklady stavby - rozpočet:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch Peter Králik
Ing. Michal Fronk, Ing. Andrej Zajac

Dátum:

Október 2017

Miroslav Helebrandt
Robert Páleník
Ing. Andrea Vallašeková
Bc. Bianca Mihalková Hess

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU
Na základe požiadavky investora bola vypracovaná projektová dokumentácia v stupni
pre stavebné povolenie pre projekt „Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci
Baďan časť Klastava „situovanom na pozemku parcelného čísla CKN 1 vedenom ako
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Klastava, v okrese Banská Štiavnica .
Na liste vlastníctva má stavba súpisné číslo 61, je zapísaná ako Kultúrny dom, ale
momentálne je nevyužívaná pre jej zlý a nevyhovujúci technický stav. Obec Baďan ako
investor sa rozhodol objekt opäť vrátiť do prevádzky ako nové komunitné centrum pre
obyvateľov obce Klastava.
Objekt Komunitného centra je samostatne stojaca stavba v centre obce Klastava,
situovaná pri miestnej komunikácii, na ktorú je dopravne aj komunikačne napojená. Stavba je
zo západnej strany od miestnej komunikácie napojená spevnenou plochou na parcele č. 121
vo vzdialenosti 2,0 metra. Pozemok je nepravidelného tvaru a z východnej strany je stavba
prístupná aj z komunikácie na parcele č.123/1. Časť pozemku za budovou je momentálne
nevyužívaná, ale do budúcna sa plánuje s výsadbou okrasnej zelene a vytvorenia oddychovej
plochy. Pozemok je svahovitý. Objekt má obdĺžnikový pôdorys čiastočne zapustený do terénu,
je dvojpodlažný a prekrytý valbovou strechou. Časť bočného schodiska a zádveria na druhom
nadzemnom podlaží tvorí akoby prístavbu k existujúcej stavbe a je prekryté pultovou strechou.
Prvé nadzemné podlažie je prístupné priamo zo spevnenej plochy troma stupňami
betónového schodiska. Podlažia v rámci objektu nie sú priamo prepojené. Druhé nadzemné
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podlažie je prístupné betónovými schodmi zo severnej časti objektu. Časť schodiska na
severnej strane a zádveria na druhom nadzemnom podlaží je v technicky najhoršom stave.
Roh budovy je odtrhnutý od základov, múry z kameňa sú pretrhnuté veľkou trhlinou vo
vertikálnom smere a konštrukcia celkovo vykazuje nesúdržnosť a nestabilitu. Z tohto dôvodu
sme sa pri obnove budovy rozhodli časť prístavby schodiska a zádveria zbúrať a v rámci
rovnakých rozmerov vystavať nanovo.
Stavba je napojená na elektro NN a má pridelené funkčné elektrické hodiny.
Vykurovanie objektu bolo elektrickými vykurovacími telesami a na druhom podlaží tuhým
palivom. Zdroj vody v blízkosti je existujúca studňa. Obec nemá vybudovaný vodovod
a kanalizáciu. Odvod dažďovej vody zo strechy je zvedený do obecného rigolu, ktorý je
vybudovaný pred budovou a pokračuje pozdĺž miestnej komunikácie.
Po navrhovanej obnove bude predmetná stavba slúžiť ako komunitné centrum, pričom sa
zlepšia technické, prevádzkové, energeticko – ekonomické, užívateľské a v neposlednom
rade estetické aspekty.
Jestvujúce plošné údaje
Počet podlaží:
Nadzemné podlažia:
Z toho čiastočne zapustené podlažie:

2
1

Celková plocha pozemku:
Zastavaná plocha objektom:
Celková úžitková plocha:

389,0 m²
113,65 m²
1.NP
2.NP

Celková úžitková plocha objektu

151,40 m²

59,80 m²
91,60 m²

A.3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
Východiskovými podkladmi pre spracovanie projektu boli:
-

Zameranie súčasného stavu objektu
Zámer investora
Obhliadka pozemku
Fotodokumentácia
Snímka z katastrálnej mapy

A.4. ZDÔVODNENIE STAVBY
Súčasný stavebno-technický stav objektu je z hľadiska energetickej hospodárnosti
nevyhovujúci, nakoľko od svojho uvedenia do prevádzky neprešiel zásadnými zmenami a
obnovou. Technický stav súčasnej stavby je nevyhovujúci a je potreba spraviť celkovú hĺbkovú
obnovu pre opätovné uvedenie objektu do prevádzky.
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A.5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY, STAVEBNÉ OBJEKTY A ETAPY
OBJEKTOVÁ SÚSTAVA:
Stavba tvorí jeden stavebný objekt.
A.6. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE
INVESTÍCIE
Navrhovaná výstavba nemá časové a vecné väzby na okolitú výstavbu. Nakoľko majetkovo
– právne vzťahy sú jasné, je možné po vydaní stavebného povolenia začať s výstavbou.
A.7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY
Začatie stavby:

Presný termín začatia výstavby určí investor, s prihliadnutím na
výsledok výberu dodávateľa stavby.

Ukončenie stavby:

36 mesiacov od zahájenia stavby

A.8. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV
Hlavným užívateľom stavby bude Investor.
A.9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ STAVBY DO PREVÁDZKY
Stavba bude daná do prevádzky ako jeden celok
kolaudačného rozhodnutia.

na základe právoplatného

A.10. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY A VÝKAZ VÝMER
Celkové náklady stavby a výkaz výmer sú súčasťou PD.

Dátum:

Október 2017

Vypracoval:

Ing. Katarína Fronková
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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A JEJ LOKALIZÁCIA
1.1 Všeobecne
Na základe požiadavky investora bola vypracovaná projektová dokumentácia v stupni pre
stavebné povolenie pre projekt „Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci
Baďan časť Klastava „situovanom na pozemku parcelného čísla CKN 1 vedenom ako
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Klastava, v okrese Banská Štiavnica . Na
liste vlastníctva má stavba súpisné číslo 61, je zapísaná ako Kultúrny dom, ale momentálne je
nevyužívaná pre jej zlý a nevyhovujúci technický stav. Obec Baďan ako investor sa rozhodol
objekt opäť vrátiť do prevádzky ako nové komunitné centrum pre obyvateľov obce Klastava.
Objekt Komunitného centra je samostatne stojaca stavba v centre obce Klastava, situovaná
pri miestnej komunikácii, na ktorú je dopravne aj komunikačne napojená. Stavba je zo západnej
strany od miestnej komunikácie napojená spevnenou plochou na parcele č. 121 vo vzdialenosti
2,0 metra. Pozemok je nepravidelného tvaru a z východnej strany je stavba prístupná aj
z komunikácie na parcele č.123/1. Časť pozemku za budovou je momentálne nevyužívaná, ale
do budúcna sa plánuje s výsadbou okrasnej zelene a vytvorenia oddychovej plochy. Pozemok
je svahovitý.
Objekt má obdĺžnikový pôdorys čiastočne zapustený do terénu, je dvojpodlažný a prekrytý
valbovou strechou. Časť bočného schodiska a zádveria na druhom nadzemnom podlaží tvorí
akoby prístavbu k existujúcej stavbe a je prekryté pultovou strechou. Prvé nadzemné podlažie
je prístupné priamo zo spevnenej plochy troma stupňami betónového schodiska. Podlažia
v rámci objektu nie sú priamo prepojené. Druhé nadzemné podlažie je prístupné betónovými
schodmi zo severnej časti objektu. Časť schodiska na severnej strane a zádveria na druhom
nadzemnom podlaží je v technicky najhoršom stave. Roh budovy je odtrhnutý od základov,
múry z kameňa sú pretrhnuté veľkou trhlinou vo vertikálnom smere a konštrukcia celkovo
vykazuje nesúdržnosť a nestabilitu. Z tohto dôvodu sme sa pri obnove budovy rozhodli časť
prístavby schodiska a zádveria zbúrať a v rámci rovnakých rozmerov vystavať nanovo.
1.2 Zhodnotenie staveniska
Z hľadiska postupu výstavby záujmové územie nekladie zvýšené nároky pre zariadenie
staveniska, jeho vnútornú organizáciu, spôsob a dopravu stavebného a technologického
materiálu. Dovoz materiálu počas stavebno – montážnych prác nebude nutné detailne
koordinovať s postupom výstavby objektu. Prístup na stavenisko a možný prísun materiálu je
z miestnej cestnej komunikácie. Povrch územia je svahovitý.
1.3 Údaje o prieskumoch
Pred začatím projektových prác bola vykonaná obhliadka celého územia. Nakoľko sa jedná
o existujúci objekt nebol vykonaný inžinierskogeologický prieskum.
1.4 Prehľad mapových a projekčných podkladov
Pred spracovávaním projektovej dokumentácie bolo nutné zrealizovať zameranie
súčasného stavu objektu a vypracovať projektovú dokumentáciu súčasného stavu
s vyznačením búracích prác. V časti projektu jestvujúceho stavu boli označené konštrukcie
určené k odstráneniu. Počas prehliadky sa zistil nevyhovujúci technický stav budovy.
2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
2.1. Architektonické riešenie
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Poslaním vybudovania komunitného centra v obci je vykonávať činnosť a poskytnúť
komplexnú službu jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych
dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych
zručností či vlastnú sebarealizáciu. Cieľom investora je vytvoriť miesto pre zmysluplné
trávenie voľného času obyvateľov obce, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc
pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto
komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier
občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.
Hlavný vstup do objektu prvého nadzemného podlažia je z čelnej strany samostatným
vstupom. Hlavný vstup do časti druhého nadzemného podlažia je po exteriérovom schodisku
z ľavej strany objektu.
Prvé nadzemné podlažie je vytvorené bezbariérovo. Prístup do objektu je po rampe
s obojstranným zábradlím. Sklon rampy je 1:8. Všetky vnútorné miestnosti sú po úprave
podláh na jednej úrovni a sú prístupné pre osobu na vozíčku. Dverné otvory majú svetlý
rozmer 900mm, vnútorné koridory majú minimálnu plochu pre otáčanie a hygienické
zariadenie je prispôsobené pre osobu so zníženou schopnosťou pohybu. Na prízemí je
hlavnou vstupnou chodbou, ktorá vytvára zádverie prístupná kancelária, klubovňa a jednotka
osobnej hygieny. Stredisko osobnej hygieny obsahuje sprchu, samostatné WC s umývadlom
a časť pre opratie šatstva, s celkovou podlahovou plochou 11,90m2. Klubovňa má podlahovú
plochu 26,0 m2 a je vybavená aj malou kuchynskou linkou. Doplnkovou miestnosťou je
technická miestnosť za klubovňou, kde je umiestnená vykurovacia jednotka, domová čerpacia
stanica a sklad. Časť pôdorysu prvého nadzemného podlažia je čiastočne zapustená do
terénu, preto je veľmi dôležité spraviť technické úpravy dodatočným zaizolovaním stien proti
presakovaniu a vlhkosti do miestností.
Druhé nadzemné podlažie je prístupné samostatným vchodom. Vstupná chodba tvorí
zádverie a sprístupňuje priestory hygienického zariadenia a väčšiu miestnosť. Miestnosť bude
využívaná ako školiaca miestnosť pre vzdelávanie obyvateľov. Na bočnej strane sa nachádza
kuchynský kút vybavený kuchynskou linkou určený k výučbovým programom.
Jestvujúci stav
Obvodové nosné steny na prvom nadzemnom podlaží sú rôznej hrúbky. V objekte sa
nerobili sondy konštrukcií pre presné určenie materiálov a hrúbky nosných konštrukcií, preto
vychádzame z predpokladov zistených pri obhliadke budovy. Steny na prízemí sú z kameňa.
Preklady nad oknami sú nezistenej konštrukcie. Strop je železobetónový. Podlahy na prízemí sú
betónové, podlahová krytina je linoleum. Okenné a dverné konštrukcie sú drevené –
nevyhovujúce pre nové teplotechnické požiadavky. Omietky sú väčšinou súdržné, v zadnej
miestnosti existujúceho skladu sú steny dosť premočené a je cítiť vysokú vlhkosť prostredia.
Vonkajšie omietky sú brizolitové, súdržné. Na druhom nadzemnom podlaží je strop tvorený
drevenými trámami , na ktorých je spravený záklop z dosiek, rákos a vnútorná omietka. Krov je
drevený a po prehliadke statikom sú stĺpiky dubové zachovalé a niektoré krokvy v dobrom stave.
Väzné trámy, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti krovu sú však z mäkkého dreva značne
poškodeného, zhnitého a premočeného. Pre staticky nevyhovujúci stav krovu navrhujeme
odstránenie celej konštrukcie krovu, dreveného stropu a podhľadu na druhom nadzemnom
podlaží. Krov bol uložený na väzných trámoch a v dobe výstavby nebola stavba zviazaná
železobetónovým vencom. Pri návrhu nového zastrešenia existujúcej stavby navrhujeme ľahkú
strešnú krytinu položiť na drevené väzníky uložené na železobetónových vencoch. Po
odstránení existujúcej konštrukcie krovu a stropu je nutné odstrániť časť obvodovej steny pre
vyrovnanie podkladu pre betónovú zálievku a následne realizovať veniec.
Prístavba schodiska na ľavej strane budovy a zádveria na druhom podlaží je staticky
nestabilná. Na zadnej strane budovy je vidieť hrubú trhlinu vertikálne smerujúcu k základom,
ktorá oddelila obvodové murivo v časti sadnutia základov . Kamenné murivo je nesúdržné a preto
navrhujeme odstránenie tejto časti stavby. Schody na druhé nadzemné podlažie sú betónové
a veľmi strmé. Z hľadiska novej dispozície objektu a z dôvodu nevyhovujúceho schodiska
navrhujeme nové vonkajšie schodisko a novú prístavbu, ktorá kopíruje tvar existujúcej budovy
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a nepresahuje vonkajšie rozmery existujúcej stavby. Všetky búracie práce sú naznačené v časti
architektonicko- stavebnej . Pri návrhu novej dispozície pridávame zariaďovacie predmety
zdravotechniky, takže je nutné zahrnúť do búracích prác aj prestupy konštrukciami a nové drážky
pre vedenie vody, vykurovania a elektroinštalácie. Predpokladaný materiál z búracích prác.
17 01 07 zmesi betónu , tehál , obkladačiek ,
dlaždíc a keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06
17 02 01 drevo

O
O

1,95
1,70 m3

17 02 02 sklo

O

1,45 t

17 04 05 železo a oceľ

O

0,20 t

Vznikajúci odpad pri búracích prácach bude ukladaný do veľkokapacitného kontajnera
na stavenisku .
Sklo a železo bude odovzdané do zberných surovín .
Ostatný odpad – omietka , keramický obklad , drevo bude uložené na riadenú skládku
TKO .
Pri búracích prácach je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a
ochrany zdravia osôb na stavenisku .
Pri búracích prácach používať typové strojné zariadenia , typové pracovné náradie a
ochranné pracovné pomôcky.
Búracie práce realizovať tak , aby neprišlo ku škodám na susedných nehnuteľnostiach a
jednotlivých zložkách životného prostredia.
Existujúci stav

Navrhovaný stav

Projekt: Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Baďan časť Klastava
Vypracoval:
Ing.Katarína Fronková
Miesto stavby: Klastava č.61, Obec Baďan
Investor:
Obec Baďan, Baďan č.11, 969 01 Baďan
Stupeň: Projekt stavby pre stavebné povolenie
Dátum: Október 2017

Navrhované stavebné úpravy na objekte:
V rámci prestavby budovy na komunitné centrum sa navrhuje:













Nová prístupová rampa do objektu, pre sprístupnenie 1.NP pre osoby so zníženou
schopnosťou pohybu
Nová dispozícia na 1.NP kde pribudne stredisko osobnej hygieny a technická
miestnosť
V mieste existujúceho strmého schodiska, ktoré sprístupňuje 2.NP sa vybuduje na
prízemí technická miestnosť a sklad prístupný z miestnosti klubovne
Nová dispozícia na 2.NP, kde pribudne hygienické zariadenie a kuchynská linka
V rámci stavebných úprav statiky sa vybuduje nový žb veniec, na ktorom bude
uložený nový drevený väzníkový krov
Nová strešná krytina
V interiéroch sa vyspravia steny, stropy a navrhuje sa nová skladba podlahy
Aby objekt spĺňal nové teplotechnické normy, bude zateplený obvodový plášť, strop
nad 2. NP a časť sokla
Na objekte budú vymenené všetky okenné a dverné konštrukcie
V rámci návrhu vykurovania je navrhnuté nové tepelné čerpadlo s ústredným
vykurovaním
V rámci novej elektroinštalácie sa navrhujú nové svietidlá, el. vedenie a bleskozvod
V rámci zdravotechniky sa navrhuje nová prípojka vody z existujúcej studne a nová
prípojka na splaškovú kanalizáciu – žumpa a pribúdajú nové vnútorné rozvody vedené
k navrhovaným zariaďovaním predmetom.

Základy
V časti odstránenej prístavby navrhujeme nové železobetónové základové pásy, ktoré
budú výškovo osadené a budú kopírovať existujúci terén. Základové pásy budú monolitické
dvojstupňové. Základy budú osadené na štrkovom lôžku. Základová doska bude hrúbky
150mm.
Výkopové práce sa doporučujú prevádzať strojne (posledných 100 mm dokopať ručne).
Tesne pred betonážou základov je potrebné začistenie dna výkopu. Presný tvar základovej
konštrukcie ako aj výkres výstuže s výkazom ocele bude súčasťou realizačnej dokumentácie
časť statika.
Pozor! Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov pre ležaté rozvody kanalizácie.
Zvislé konštrukcie
Na prvom nadzemnom podlaží bude navrhovaná prístavba z pórobetónových tvárnic
hrúbky 300mm typu Ytong P2-400. Stena predeľujúca technickú miestnosť a terén bude
z debniacich tvárnic hrúbky 300mm. Konštrukčné rozmery čo najviac rešpektujú skladobné
rozmery tvárnic. V rámci zhotovovania týchto konštrukcií je nutné dodržiavať pokyny výrobcov
materiálov.
Zvislé nenosné konštrukcie
Na prvom a druhom nadzemnom podlaží budú priečky vymurované z tvárnic
Ytong P2-500 hr.100mm.
Vodorovné konštrukcie
Strop v novej prístavbe bude železobetónová doska hr. 150mm viď. časť statika. Po
obvode budovy na druhom nadzemnom podlaží navrhujeme žb veniec výšky 250mm .
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Strop nad 2.NP bude zo sadrokartónovej konštrukcie. Sadrokartónové dosky budú
realizované na oceľovom dvojúrovňovom krížovom rošte, ktorý bude kotvený na závesoch do
drevených väzníkov krovu. Strop bude zateplený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.
350mm

Krov
Navrhovaný krov bude z drevených väzníkov. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako
sedlová strecha so sklonom 30 stupňov s ľahkou strešnou plechovou krytinou. Strešná
konštrukcia bude realizovaná z drevených priehradových väzníkov spojených lisovacími
styčníkovými plechmi.
Navrhované väzníky pozostávajú z hornej pásnici 60x120mm, dolnej pásnici 60x100mm
a diagonál 60/80mm.
Návrh riešenia obvodového plášťa z hľadiska teplotechnickej normy
Návrh obnovy rieši v zásade nasledovné práce:






zateplenie obvodových stien
zateplenie stropu nad druhým podlažím + strešná krytina
výmena výplní otvorov
návrh nového vykurovania
rekonštrukcia osvetlenia výmenou svietidiel

Skladby jednotlivých konštrukcií
Skladba fasádneho plášťa
Z1 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – fasáda
- SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY
- LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- MECHANICKÉ KOTVENIE IZOLÁCIE (VIĎ ČASŤ STATIKA)
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ
SKÚŠKE)
-- FASÁDNA POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA EPS 70F HR. 160mm
- LEPIDLO NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
Z2 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – v časti sokla
- SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY -ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- MECHANICKÉ KOTVENIE -VIĎ NÁVRH STATIKA
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
- TEPELNOIZOLAČNÁ SOKLOVÁ DOSKA ISOVER EPS HR.100MM
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
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Z3 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – strešný podhľad
- SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY -ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- MECHANICKÉ KOTVENIE -VIĎ NÁVRH STATIKA
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
- FASÁDNA POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA EPS 70F HR.20MM
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- OSB DOSKY HR.15mm
Z4 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – zaizolovanie navrhovaných základov zvnútra
- SPÄTNÝ ZÁSYP
- NOPOVÁ FÓLIA NA OCHRANU IZOLÁCIE
- TEPELNOIZOLAČNÁ SOKLOVÁ DOSKA ISOVER EPS HR.40MM
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI(ASFALTOVÝ VERTIKÁLNY
HYDROIZOLAČNÝ PÁS
- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER POD ASFALTOVÚ HYDROIZOLÁCIU
- TESNIACA MALTA NANESENÁ NA VYSPRAVENÚ FASÁDU OPRAVNOU MALTOU
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
/ NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA Z DEBNIACICH TVÁRNIC
Z5 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – zaizolovanie základov po obvode budovy
v mieste okapového chodníka
- ZÁSYP ŠTRKOM
- NOPOVÁ FÓLIA NA OCHRANU IZOLÁCIE UKONČENÁ V MIESTE
OKAPOVÉHO CHODNÍKA UKONČOVACOU LIŠTOU
-TEPELNOIZOLAČNÁ SOKLOVÁ DOSKA ISOVER EPS HR.100MM
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI(ASFALTOVÝ VERTIKÁLNY
HYDROIZOLAČNÝ PÁS VYVEDENÝ DO VÝŠKY MIN.30CM NAD UPRAVENÝ TERÉN
DO HĹBKY 60CM POD UPRAVENÝ TERÉN. V MIESTE STREDISKA OSOBNEJ HYGIENY AŽ
DO ÚROVNE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY
- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER POD ASFALTOVÚ HYDROIZOLÁCIU
- TESNIACA MALTA NANESENÁ NA VYSPRAVENÚ FASÁDU OPRAVNOU MALTOU
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
Z6 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM v mieste požiarnych zábran a v mieste
navrhovaného bleskozvodu
- SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY -ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- MECHANICKÉ KOTVENIE -VIĎ NÁVRH STATIKA
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
- TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 160mm
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
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Z7 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM v mieste bleskozvodu v soklovej časti
KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
-SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
-PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY -ZÁKLADNÝ NÁTER
-LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
-SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- MECHANICKÉ KOTVENIE -VIĎ NÁVRH STATIKA
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
- TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
Zateplenie ostení
- Ostenia na priečeliach sa zateplia polystyrénom EPS F hrúbky 30 mm na povrchu so silikónovou
omietkou roztieraná zrnitosti 2,0 mm
- Ostenia pri vchodových dverách sa zateplia minerálnymi doskami NOBASIL FKD hrúbky 30 mm
na povrchu so silikónovou omietkou roztieraná zrnitosti 2,0 mm
Poznámka : V prípade, že šírka okenných rámov neumožňuje previesť zateplenie hrúbkou 30
mm, prevedie sa zateplenie tenšími tepelnoizolačnými doskami, resp. sa prevedie na
prearmované ostenia 3-násobný náter NANSULATE v hrúbke 0,12 mm a na povrchu so
silikónovou roztieranou omietkou zrnitosti 2,0 mm
Pri výbere kontaktného zatepľovacieho systému použiť certifikovaný systém ETICS.
Rešpektovať všetky detaily, pracovné a technologické postupy tohto systému. Omietku
naniesť samočistiacu s veľkosťou zrna K2, roztieranú, hladenú.
Zateplenie pod parapetmi
Pod parapetmi na priečeliach na fasáde sa po odstránení parapetných plechov prevedie
zateplenie EPS F hrúbky 20 mm, horná hrana sa zbrúsi do spádu 3,5 % a prearmuje sa a osadia
sa oplechovania parapetov z hliníkového plechu hrúbky 1 mm s hliníkovými koncovkami.
Pri realizácii zatepľovacieho systému sa požadujú od generálneho dodávateľa stavby
vykonať odtrhové skúšky pre presné určenie typu kotiev!!!
CH Skladba okapového chodníka
- BETÓNOVÁ DLAŽBA HR.40MM ROZMER 200X100X40MM
FARBA SIVÁ, PODĽA VZORU KLADENIA
ŠÍRKA ŠKÁR 3-5MM VYŠKÁROVANÁ KREMIČITÝM PIESKOM
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA FR.4-8MM,HR.30MM
HORNÁ PODKLADOVÁ VRSTVA HR.100MM, FR. 8-16,8-18, 8-63MM
SPODNÁ PODKLADOVÁ VRSTVA HR.200MM, FR. 16-32, 8-32, 8-63MM
VYROVNANÉ ZHUTNENÉ A VYSPÁDOVANÉ PODLOŽIE MIN. SPÁD 3%
- ŠTRKODRVINA SPÄTNÝ ZÁSYP VÝKOPU
- ÍLOVÝ ZÁKLOP
- DOSTATOČNE ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN
CH1 Skladba spevnenej plochy –rampa, schody pri vstupe
- DLAŽBA VEĽKOFORMÁTOVÁ HR.20-40MM
ŠÍRKA ŠKÁR 3-5MM VYŠPÁROVANÁ ŠPÁROVACOU HMOTOU
UKLADANÁ DO MALTOVÉHO LÔŽKA (MRAZUVZDORNÉ FLEXI LEPIDLO)
- HORNÁ PODKLADOVÁ BETÓNOVÁ DOSKA VRSTVA HR.100MM
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- PODKLADOVÁ VRSTVA HR.200MM, FR. 16-32, 8-32, 8-63MM
- EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ PLOCHA
CH2 Skladba spevnenej plochy –exteriérové schodisko
CH2

- BETÓNOVÉ BLOKOVÉ SCHODY S HLADKOU STROJOVOU ÚPRAVOU
SIVEJ FARBY A ANTRACITOVEJ FARBY-VIĎ VÝKRES SCHODISKA
ŠÍRKA NÁSTUPNICE 350mm, DĹŽKA 1000 A 500mm, VÝŠKA 150mm
- PRVÝ SCHOD OSADIŤ NA BETÓNOVÝ ZÁKLAD HR.200MM
- KAŽDÝ ĎALŠÍ SCHOD OSADIŤ DO MALTOVÉHO PODLOŽIA HR.100mm
- ZMES ŠTRKOVO-PIESKOVÉHO LÔŽKA
- EXISTUJÚCI TERÉN ZHUTNENÝ

Pri realizácii vonkajšieho schodiska použiť pre prevýšenie terénu a dostatočného
ukotvenia schodiskových stupňov betónové palisády – viď. výkres schodiska. Pri osadzovaní je
nutné presne postupovať podľa montážneho návodu.
Poznámka k spevneným plochám

1.

Na okapový chodník po obvode použiť - betónový obrubník parkový 1000x200x50mm
do betónového lôžka

3.

Po zrealizovaní spevnenej plochy dať všetky dotknuté zelené plochy
do pôvodného stavu a vysiať trávnym semenom
Pri kladení dlažby postupovať podľa pracovného postupu výrobcu.
betónový obrubník osadiť do betónového lôžka - rozmer vymerať vopred
pre presné ukladanie dlažobných kociek šírky 400mm
Pri realizácii vonkajšieho schodiska postupovať podľa technologického postupu výrobcu.

4.

5.

Skladba podláh
SP1 - klubovňa
- PVC PODLAHA ZÁŤAŽOVÁ hr.4mm
- PODLOŽKA POD PVC podlahy hr.2mm
- NIVELAČNÝ POTER 0-10mm
- EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ PODLAHA
SP2 – zádverie, kancelária, stredisko osobnej hygieny
- KERAMICKÁ DLAŽBA - PROTIŠMYKOVÁ
- LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÝ POTER HR.50mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S HR.40mm
- HYDROIZOLÁCIA MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ PODLAHA
SP3 – technická miestnosť + sklad
- KERAMICKÁ DLAŽBA - PROTIŠMYKOVÁ
- LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÝ POTER HR.50mm
- HYDROIZOLÁCIA MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- PENETRAČNÝ NÁTER
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.150mm
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO HR.150mm

uložený
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SP4- školiaca miestnosť
- NOVÁ DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA MIN. HR.25MM
OPATRENÁ TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJOM NA PODLAHY
S FAREBNÝM ODTIEŇOM "BLEDEJ FARBY"
- GEOTEXTÍLIA
- DREVENÝ ROŠT 50/70,V ROZSTUPE 600mm
- VYMEDZENIE DREVENÉHO ROŠTU DO ROVINY
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
SP5- školiaca miestnosť
- EXISTUJÚCA DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA
- DREVO ZBRÚSIŤ BRÚSKOU NA PODLAHU A NA ČISTÝ, ZBRÚSENÝ
POVRCH NANIESŤ TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ NA PODLAHY
S FAREBNÝM ODTIEŇOM "BLEDEJ FARBY"
- DREVENÝ ROŠT
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
Počas realizácie búracích prác existujúcu drevenú podlahu dostatočne prekryť a urobiť
opatrenia proti jej poškodeniu počas realizácie stavby.
SP6 – zádverie, WC muži, WC ženy
- KERAMICKÁ DLAŽBA - PROTIŠMYKOVÁ
- LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÝ POTER HR.50mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S HR.40mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
Skladba stropu nad 2.NP
SS1 – strop
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 350mm
- DVOJÚROVŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT NA ZÁVESOCH
- PAROTESNÁ FÓLIA (PAROZÁBRANA)
- SADROKARTÓNOVÉ DOSKY HR. 15mm
SS2 - Skladba štítovej steny
KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
- SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY
- ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- MECHANICKÉ KOTVENIE -VIĎ NÁVRH STATIKA
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
- FASÁDNA POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA EPS 70F HR.
160mm
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- OSB DOSKA 2X HR.15MM
- DREVENÝ VÄZNÍK
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Skladba strechy
S1
- ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA - POZINKOVANÝ PLECH
OPATRENÝ FAREBNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU HNEDEJ FARBY
- LATOVANIE
- KONTRALATOVANIE
- KONŠTRUKCIA KROVU Z DREVENÝCH PRIEHRADOVÝCH VÄZNÍKOV
Úprava vnútorných povrchov
OM - očistené steny od uvoľňujúcich sa častí napenetrovať penetračným náterom. v prípade veľkých
dier a odlúpnutých častí hrubých omietok, tieto časti vyspraviť použitím sanačnej jadrovej omietky a
následne naniesť lepidlo so sklotextilnou sieťkou, alebo naniesť jednovrstvovú sanačnú omietku
vystuženú sklotextilnou sieťkou.
IF - interiérová farba na očistený a napenetrovaný povrch - primalex projekt biely - oteruvzdorný náter

Izolácie




Ako tepelné izolácie budú použité rôzne tepelno-izolačné materiály podľa účelu použitia:
tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu, expandovaného polystyrénu,
tepelnoizolačné dosky z minerálnych vlákien.
Hydroizolácia objektu
Ochranu spodnej stavby proti vode a zemnej vlhkosti bude zabezpečovať hydroizolácia.
Podklad pod hydroizoláciu je potrebné dokonale očistiť a opatriť penetračným náterom.
V miestach existujúcej steny z kameňa, stenu najprv vyspraviť do roviny. Hydroizolácia bude
vyvedená do výšky sokla min.30cm nad povrch upraveného terénu. Pri jej pokládke je nutné
postupovať podľa pokynov výrobcu. Skladba všetkých vrstiev podláh – viď. výkres skladby a
Výpis skladby podláh, fasád , striech a spevnených plôch.
Výplne otvorov
Navrhnuté okná sú plastové s izolačným trojsklom. Vstupné dvere atypické hliníkové.
Podrobnejšie rieši výpis okien a dverí viď príloha!
2.2. Technické a výrobné zariadenia
Predmetný objekt obecného úradu je stavba nevýrobnej povahy.
2.3. Požiadavky na dopravu
Predmetný objekt je prístupný jestvujúcimi miestnymi komunikáciami.
2.4. Úprava spevnených plôch
Projekt rieši úpravu spevnených plôch pred budovou vybudovaním novej rampy so sklonom
1:8 a tromi schodmi. Po ľavej strane budovy sú navrhnuté nové schody z prefabrikovaných
blokov a zámkovej dlažby. Vyššie rozdiely vo výške existujúceho terénu a navrhovaného
schodiska budú riešené palisádovými obrubníkmi.
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2.5. Starostlivosť o životné prostredie
Je nevyhnutné, aby pri realizácii stavby boli dodržiavané príslušné opatrenia o posudzovaní
stavieb na životné prostredie, najmä zákon o životnom prostredí ako aj príslušné zákonné
opatrenia príslušného obecného úradu.
Pri vykonávaní prác je potrebné dodržiavať: poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí
stavby, určené dopravné trasy pre odvoz a prívoz zeminy, betónovej zmesi, prefabrikátov
i ostatného stavebného materiálu a výrobkov, požiadavku, aby dopravné prostriedky opúšťali
stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimo staveniskové komunikácie, v prípade
potreby je nutné tieto čistiť, požiadavku aby doprava a stavebná činnosť bola organizovaná
efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd,
požiadavku, aby sa znížila prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami,
príp. fóliami, ktoré budú zaťažené a zabezpečené pred vetrom
- požiadavku, aby stavebný odpad, bol uložený do kontajnerov a odvážaný na skládku
odpadu.
2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Pri návrhu boli brané na zreteľ prevádzkové predpisy a normy. Dispozičné riešenie objektu
vyhovuje požiadavkám STN a predpisom z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce.
Zhotoviteľ bude na stavenisku i v predmetnom areáli v plnom rozsahu rešpektovať zákon
o požiarnej ochrane č. 314/2001 Zz. a STN 92 0241, 73 0802, 73 0834. Priestor pre prípadné
zásahové vozidlá požiarnikov je zabezpečený priestorom vstupu na stavenisko.
Bezpečnostné predpisy – Na stavenisku bude zhotoviteľ v plnom rozsahu rešpektovať:
-zákon o základných požiadavkách na BOZP a hygienu práce
-všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter činnosti
-zákonník práce
-zákon 95/2000 zákon o inšpekcií práce – novelizácia 231/2002
-vyhláška SÚBP A SBÚ č. 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Stavebné práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce
a ochrane zdravia pri práci a to najmä s Vyhláškou AÚBP a IABU č.374/90 Zb. o bezpečnosti
práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pred začatím prác na stavenisku je
potrebné vytýčiť podzemné vedenia a s príslušnými správcami zariadení musia byť
zabezpečované predpísané ochranné opatrenia. Pri výstavbe treba rešpektovať ochranné
pásma podzemných vedení inžinierskych sietí, ako aj ďalších zariadení, pre ktoré sú tieto
pásma stanovené a dodržať všetky ustanovenia pre práce vo výškach.
O bezpečnostných opatreniach musia byť poučení všetci pracovníci stavby, náležite
vyškolení a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania.
Upozorňujeme na rešpektovanie a dodržiavanie aj ďalších bezpečnostných predpisov,
najmä - STN 343160 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na elektrických
zariadeniach. Je nevyhnutné pri prácach na stavenisku dodržiavať aj zásady protipožiarnej
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ochrany.
2.7. Požiarne zabezpečenie stavby
Protipožiarne zabezpečenie stavby rieši samostatný projekt požiarnej ochrany.
2.8. Protikorózna ochrana
Všetky kovové nadzemné konštrukcie musia byť opatrené nátermi, ktoré chránia konštrukcie
proti poveternostným vplyvom. Pod zemou uložené kovové konštrukcie – oceľové chráničky,
šachty a pod. sú chránené proti korózii náterom ( 1x základný a 2 x vrchný – polyuretánový,
resp. pozinkovaním).
2.9. Vplyv stavby na životné prostredie
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie okolitej zástavby.
Pre všetky technické a technologické postupy platí zásada dodržiavania STN a zákonov pre
ochranu životného prostredia.
V rámci výstavby je nutné zabezpečovať ochranu životného prostredia so zameraním na:
- ochranu vôd
V rámci stavby sa uvažuje s jestvujúcou kanalizačnou prípojkou.
- ochranu ovzdušia
V rámci stavby nedôjde k vypúšťaniu splodín do ovzdušia s väčšou koncentráciou škodlivín
ako je prípustný dovolený limit.
- ochranu pôdy a zelene
Pri výstavbe nedôjde k výrubu vzrastlej zelene. Po ukončení výstavby sa v rámci
dokončovacích prác prevedie zatrávnenie okolia stavby, ktoré bude zasiahnuté
výstavbou
2.10. Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby
Predpokladané druhy vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa
kategorizácie a Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:
Pri samotnej výstavbe sa predpokladá že vzniknú nasledovné odpady:
Kód

Názov

Kategória Množstvo

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy
z kontaminovaných miest)
17 01 Betón, dlaždice, obkladačky
17 01 01

Betón

O

0,01 t
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17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)
17 04 05

Železo a oceľ

O

1,20 t

O

0,10 t

O

0,150 t

O

0,80 t

O

0,15 t

17 06 Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest
17 06 04

Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01

17 08 Stavebné materiály na báze sadry
Staveb. materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17
17 08 02
08 01
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako
17 09 04 uvedené
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
03 01 05 drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako
uvedené v 03 01 04

Dané množstvá sú dané odhadom na základe rozsahu prác na stavebnom objekte. Pri
stavebnom procese je vylúčené použitie akýchkoľvek škodlivých látok.
Odpady vzniknuté počas výstavby budú rovnako oddelene zhromažďované podľa druhov
na stavenisku v pristavených kontajneroch. Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca
odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci tejto akcie zodpovedá za ich zneškodňovanie
alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať §19 zák. č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. /vedenie evidenčného listu v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. na predpísanom tlačive, zabezpečiť oddelené
zhromažďovanie odpadov podľa druhov a ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie/.
3. ZÁSOBOVANIE VODOU A KANALIZÁCIA

Prípojka vody
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z existujúcej studne na priľahlom
pozemku investora. Zo studne bude vedené potrubie do objektu do priestoru prízemia,
kde bude v technickej miestnosti umiestnená domáca vodáreň. Existujúca studňa bude
použitá pôvodná, vrámci rekonštrukcie posúdiť technický stav. Vodovodná prípojka
bude vybudovaná z plastovej hadice rPE D 32.
Na novú vodovodnú prípojkou sa pripoja všetky zariaďovacie predmety v objekte.
Výpočet spotreby vody:
Počet osôb spotreba/osoba Obsadenosť Celkom
Počet obyvateľov 4 osôb 125 l/os. 30% 150 litrov/deň
Celkom 150 l/deň = 0,002 l/sekundu
Priemerná hodinová potreba vody:
0,002 l/sek. x 1,8 = 0,003 l/sekundu
Maximálna denná potreba vody je totožná s priemernou dennou potrebou vody:
150 l/deň = 0,002 l/sekundu
Priemerná ročná potreba vody:
Počet dní: 365 dní
54,75 m3/rok
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd
Qp =
Qh = Qp x kh =
Qm = Qp =
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Qr =
Výpočet je vykonaný v zmysle STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné
prípojky, čl. 6.1.1 -6.1.4 a tab. č. 1. Denné množstvo odpadových vôd je
totožné s vypočítanou dennou potrebou pitnej vody.
Kanalizačná prípojka
Navrhnutá je kanalizačná prípojka, kde odpadové vody z objektu budú
zvedené z domu do revíznej šachty RŠ1. Vyústenie odpadných vôd z RŠ1 bude do
žumpy o objeme 11,5 m3 umiestnenej na pozemku investora.
Strešné zvody dažďovej vody vyvedené do priľahlého kanála v súbehu s
Cestným telesom, ktorý už v súčasnosti slúži ako zber dažďovej kanalizácie.
Vodovod
Vnútorný vodovod bol spracovaný v súlade s STN 73 6660. Vodovodné rozvody riešia
zásobovanie vodou jednotlivé zariaďovacie predmety. Rozvody SV sú riešené z trubiek
plastových systém Ekoplastik PN 16, ktoré budú vedené pod povrchom podlahy. Všetky
rozvody sú zrejmé z PD. Príprava TÚV sa bude zabezpečovať v zásobníku ako súčasť
tepelného čerpadla, objem zásobníka 190 l. Rozvody TÚV sú prevedené taktiež z trubiek
plastových systém Ekoplastik v max. miere v súbehu z rozvodom SV.
Kanalizácia
Vnútorná kanalizácia je spracovaná v súlade STN 73 6760. Rieši odvedenie
splaškových vôd od jednotlivých zariaďovacích predmetov z objektu do revíznej šachty
RŠ1. Ležaté rozvody budú vyhotovené z PVC, zvislé zvody z PVC a prípojky
zariaďovacích
predmetov z trubiek PVC. Každý zvislý zvod vo výške 1 m bude
opatrený čistiacimi kusmi. Zvislé zvody budú odvetrané nad strechu objektu. Spád
potrubia v ležatých rozvodoch je min 2 %.
Žumpa
Žumpa bude vyhotovená podzemná železobetónová o objeme 11,5 m3, ktorá
bude napojená na kanalizačnú prípojku rodinného domu.
Kapacitný prepočet:
• denná spotreba = 0,30 m3/deň.
• objem žumpy: 11,5 m3.
• teoretický interval vývozu žumpy = 11,5/0,30 = približne 40 dní.
• reálny interval je závislý podľa stupňa jej naplnenia.
Vyprázdňovanie žumpy môže realizovať oprávnená organizácia, vlastniaca
fekálne vozidlo
1. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

V súčasnosti nie je v objekte inštalované ústredné vykurovanie, ktoré sa vyhotoví v
plnom rozsahu. Projekt ÚK rieši vykurovanie priestorov objektu vykurovacími telesami
panelovými VSŽ Korád. Vykurovacie médium 65/55 st. C sa bude pripravovať na
prízemí v
tepelnom čerpadle Vaillant typ vzduch - voda v technickej miestnosti.
Projekt ÚK bol spracovaný na základe projektu stavebnej časti v m.1:50.
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Rozvody
Ležaté rozvody budú vyhotovené pod podlahou prízemia a poschodia k jednotlivým
stúpačkám z rúr Alpex. Odvzdušnenie bude prevedené cez vykurovacie telesá, a zdroj
tepla.Odvodnenie potrubia bude prevedené pod jednotlivými stúpačkami spádom 3
promile. Uloženie bude prevedené klzné a zároveň aj uloženie PB pre zabezpečenie
potrebnej dilatácie potrubia. Upevnenie rozvodov bude riešené pomocou typizovaných
príchytiek.
Vykurovacie telesá
V objekte budú zabudované vykurovacie telesá panelové VSŽ Košice typ Korád, ktoré sa
opatria termostatickými ventilmi. Vykurovacie telesá sa upevnia na stenu typizovanými
konzolami.
Výška telesa je zvolená 600 mm, šírka a typ je zvolená z tepelnej straty miestnosti a je
zrejmý z PD.
Nátery, izolácie
Rozvody budú opatrené tepelnou izoláciou penovou. Nátery na vykurovacích telesách nie
je potrebné prevádzať, nakoľko sú už prevedené od výrobcu.
Kotolňa
Bude opatrená tepelným čerpadlom, ktorý zabezpečí pokrytie tepelných strát
budovy.
Tepelné čerpadlo bude použitý typ aroTherm VWL 85/2 - výkon 8,0 kW, umiestnený na
vonkajšej časti obvodového muriva. V technickej miestnosti bude osadený hydralický
modul uniTower, objem 190 l TUV plus regulátor multiMatic 700.
Vykurovacie médium bude teplá voda o teplotnom spáde 55/45 st. C PN 0,6 MPa/I.
Expanzná nádoba je umiestnená v telese ohrievača. Teplota vykurovacej vody bude
riadená automatikou TČ, ktorý na základe potrebných údajov ovláda teplotu vykurovacej
vody. Potrebný hydrodynamický pretlak zabezpečí teplovodné čerpadlo, ktoré je taktiež
súčasťou.
Ku ŤC bude dodaný návod na obsluhu a údržbu, ktorý bude potrebné
bezpodmienečne dodržiavať.
Tepelné straty
Tepelná strata ústredného kúrenia je vypočítaná podľa STN 06 0210 pre oblastnú teplotu
- 15 st. C. Na základe projektovej dokumentácie stavebnej časti a informácií investora bol
vypočítaný súčiniteľ prestupu tepla "k" pre jednotlivé ochladzované plochy a jednotlivé
materiály.
Tepelná strata vypočítaná na 3,5 kW, výkon telies 5,5 k
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1. PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti je riešené v samostatnej časti, ktorá je
súčasťou tejto projektovej dokumentácie.
2. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Prípojka NN
Nová elektrická prípojka bude realizovaná káblom AYKY-J 4x16 z existujúceho bodu
napojenia starej elektrickej prípojky (železobetónový stĺp SSE), kábel bude uložený v zemi. Nový
elektromerový rozvádzač RE pre dve tarifné pásma bude v prevedení na zabudovanie do steny.
Rozvádzač RE bude umiestnený na bočnej stene objektu. Prívod do domového rozvádzača RD
bude káblom AYKY-J 4x16 uloženov pod omietkou.
Elektroinštalácia
Vnútorná inštalácia začína v rozvádzači RD. Krytie rozvádzača lP 40/20. Istenie prívodu do RD
bude ističom v elektromerovom rozvádzači. V rozvádzači RD bude prevedené istenie obvodov pre
objekt. Inštalačné rozvody v objekte budú prevedené káblami CYKY pod omietkou. lstené sú ističmi
podľa jednopólovej schémy rozvádzača.
Vykurovanie bude tepelným čerpadlom so zásobníkom pre TUV.
Na zásuvkové vývody budú namontované zásuvky IP20. Počet zásuviek v miestnosti je volený podľa
požiadaviek investora. Zásuvky budú namontované vo výške 0,3 m od podlahy. Osvetlenie
žiarovkovými a LED svietidlami, ovládanie osvetlenia spínačmi vo výške 125 cm pod omietkou.
Všetky obvody okrem tepelným čerpadlom a varnej dosky sú napájané cez prúdové chraniče
s rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA. Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak,
aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali len V odôvodnených prípadoch. Priechody
elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené
elektrické Vedenie, podklady ani okolité priestory.
V kúpelni previesť pospojovanie vodičom CY6 z/ž farby. V priestoroch kúpelní a umývacie priestory
umiestniť elektrické zariadenia podľa STN 33 2000-7-701.
Ochrana proti mechanickému poškodeniu. Elektrické zariadenie musí byť umiestnené vždy tak,
aby sa za predpokladanych prevádzkových stavov nepoškodilo cudzími predmetmi, osobami alebo
zvieratami.
Bleskozvod
Na streche bude pasívny bleskozvod podľa STN EN 62 305 LPS triedy III. Strecha je sedlová.
Zachytávacie zariadenie tvorí hrebeňová sústava z vodiča 8 mm uchytená na podperách PV. Na
streche Všetky kovové časti je potrebné spojiť s bleskozvodnou sústavou pomocou vodiča 8 mm a
svoriek na tento účel určenými. Zvody budú strojené na podperách PV, skúšobná svorka sa umiestni
vo výške 1,5m nad terén. Prepoj medzi skúšobnou svorkou a zemničom je potrebné viesť FeZn
10mm. Na zemnenie sa použijú uzemňovacie tyče ZT2 . Uzemnenie bude vyhotovené pre
bleskozvod a silové zariadenia v zmysle STN, EN 62305-3 a STN 33 2000-4- 41. Prívody k
zemničom budú chránené proti korózii v zmysle STN 33 2000-5-54. Zemniče sa doporučuje dať aby
vychádzal zemnič na každých 15m obvodu. V objekte je potrebné zriadiť hlavnú uzemňovaciu svorku
HUS, na ktorú je potrebné pripojiť rozvádzač RD, na HUS je potrebné pripojiť všetky kovové časti
nachádzajúce sa v budove. Elektrické zariadenia budú chránené pred prepätím prepäťovou
ochranou /B+C /.
1. ZÁVER
Každá zmena musí byť konzultovaná s projektantom.
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Tepelnotechnické posúdenie

Objekt:

Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum
v obci Baďan časť Klastava

Investor:

Obec Baďan Obecný úrad, Baďan č.11 Baďan

Miesto:

Klastava č. 61, Obec Baďan

Dátum.

október 2017

Vypracoval:

M. Helebrandt

Výpočet súčinitela prestupu tepla "U"
Tepelné straty počítané podľa STN 06 0210 pre oblastnú teplotu :

-15°C

Tepelná priepustnosť vrstvy zeme pod podlahou.
Súčinitel prestupu tepla na vnútornom povrchu steny
Súčinitel prestupu tepla na vonkajšom povrchu steny

zem

0,9
8
23

Obvodové murivo
omietka vápenná
murivo pôvodné
nobasil
omietka vápenná

hrúbka(cm)
3
50
16
3

lambda
0,7
0,55
0,038
0,7

0,043
0,909
4,211
0,043 5,205
So

U=
R=

0,19
5,37

U=
R=

0,10
10,34

U=

0,37

R=

2,68

Strop

debnenie
nobasil
sádrokartón

hrúbka(cm)

lambda

2,5
35
1,4

0,35
0,035
0,14

0,071
10,00
0,10 10,17
Str

Podlaha

poter
polystyrén
betón

hrúbka(cm)

lambda

3
5
15

1,1
0,039
1,1

0,027
1,282
0,136 1,446
Pdl

Okná izolačné

O

U=

0,9

Dvere izolačné

Dv

U=

0,9

Výpočet tepelných strát
Miestnosť:
101 zádverie
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
1,5
2,4
So 2
0
2,4
O
0
0
Dv
1
2,2
Pdl
1,5
4
Str
1,5
4
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

Miestnosť:
102 kancelária
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
2,2
2,4
So 2
4
2,4
O
1,2
1,5
Dv
0
0
Pdl
2,2
4
Str
2,2
4
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

Miestnosť:
103 klubovňa
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
6,7
2,4
So 2
0
2,4
O
3,6
1,5
Dv
0
0
Pdl
4
6,7
Str
4
6,7
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

Miestnosť:
104 hygiena
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
3,7
2,4
So 2
2,2
2,4
O
0,6
0,9
Dv
0
0
Pdl
3,7
2,2
Str
3,7
2,2
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

šírka:
1,5

dľžka:
4

výška:
2,4

delta
K

strata:
W

príd.
%

33
33
33
33
13
-2
0,08

22,1
0,0
0,0
51,8
29,1
-1,2
102

0
6,4

1%

103

dľžka:
4

výška:
2,4

delta
K

strata:
W

príd.
%

34,4
62,5
45,0
0,0
49,2
0,0
191

2%

194

výška:
2,4

delta
K

strata:
W

príd.
%

35
35
35
35
15
0
0,11

104,7
0,0
134,9
0,0
149,9
0,0
390

2%

396

výška:
2,4

delta
K

strata:
W

príd.
%

35
35
35
35
15
0
0,10

57,8
34,4
13,5
0,0
45,5
0,0
151

66

Celková strata:

169

t nad:
20

9,1
10,92

49
0

1
1

49

Celková strata:

244

t nad:
20

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

16,2
0

dľžka:
2,2

1
1

plocha: t miest.: t pod:
104,96
20
5

5,0E-5
6,0E-5

šírka:
3,7

0
66

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

5,4
0

dľžka:
6,7

8,58
10,296

plocha: t miest.: t pod:
47,36
20
5

5,0E-5
6,0E-5

šírka:
4

t nad:
20

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

5,0E-5
6,0E-5

šírka:
2,2

35
35
35
35
15
0
0,12

plocha: t miest.: t pod:
38,4
18
5

9,1
10,92

147
0

3
1

147 Celková strata:

plocha: t miest.: t pod:
44,6
20
5

543

t nad:
20

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

5,0E-5
6,0E-5

3
0

1%

153

9,1
10,92

27
0

1
1

27

Celková strata:

181

Miestnosť:
105 technická
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
2,3
2,4
So 2
5,3
2,4
O
0,6
1,2
Dv
0
0
Pdl
2,3
5,3
Str
2,3
5,3
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

Miestnosť:
201 zádverie
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
1,8
3
So 2
2,8
3
O
0
0
Dv
1
2,2
Pdl
1,8
2,8
Str
1,8
2,8
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

Miestnosť:
202 wc
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
1,8
3
So 2
4,7
3
O
1,2
1,5
Dv
0
0
Pdl
1,8
4,7
Str
1,8
4,7
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

Miestnosť:
203 školiaca m.
šírka:
m

výška:
U:
m
Wm-2K-1

So
14
3
So 2
11
3
O
4,8
1,5
Dv
0
0
Pdl
7
11
Str
7
11
Priemerný súčinitel prestupu tepla:

0,19
0,19
0,71
0,71
0,37
0,10

šírka:
2,3

dľžka:
5,3

výška:
2,4

delta
K

strata:
W

príd.
%

35
35
35
35
15
0
0,10

36,0
82,8
18,0
0,0
68,2
0,0
205

3,6
0

1%

208

dľžka:
2,8

výška:
3

delta
K

strata:
W

príd.
%

35,2
54,7
0,0
55,0
28,2
17,1
190

2%

194

výška:
3

delta
K

strata:
W

príd.
%

35
35
35
35
15
35
0,13

35,2
91,8
45,0
0,0
47,3
28,6
248

2%

253

výška:
3

delta
K

strata:
W

príd.
%

35
35
35
35
15
35
0,15

273,5
214,9
179,9
0,0
430,7
260,6
1 360

33

Celková strata:

241

t nad:
-15

9,1
10,92

0
70

1
1

70

Celková strata:

264

t nad:
-15

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

5,4
0

dľžka:
11

1
1

plocha: t miest.: t pod:
55,92
20
5

5,0E-5
6,0E-5

šírka:
7

33
0

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

0
6,4

dľžka:
4,7

9,1
10,92

plocha: t miest.: t pod:
37,68
20
5

5,0E-5
6,0E-5

šírka:
1,8

t nad:
20

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

5,0E-5
6,0E-5

šírka:
1,8

35
35
35
35
15
35
0,14

plocha: t miest.: t pod:
60,86
20
5

9,1
10,92

49
0

1
1

49

Celková strata:

plocha: t miest.: t pod:
262
20
5

302

t nad:
-15

Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.
špáry: vzorec: W
počet:

5,0E-5
6,0E-5

21,6
0

2%

1390

9,1
10,92

197
0

4
1

197 Celková strata:

Spolu:

3529,5

1587

Tepelnotechnické posúdenie
Projektové hodnotenie potreby energie na vykurovanie a potreby energie
na prípravu teplej vody a osvetlenia, po rekonštrukcii:
>
>

Kategória energetickej náročnosti.
Hodnotenie je realizované na základe vyhlášky MVaRR SR č. 364/2012,
ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.
ϴe=
ϴes=
ϴs=
n=
ϴes,i=
ϴiso=
Qo=

-15
3,5
13
225
-3,1
18
3,5

°C
°C
°C
dní
°C
°C
kW

oblastná teplota
stredná teplota vo vyk. období
stredná teplota
počet dní vo vyk. období
stredná teplota v januári
priemerná vnútorná teplota
tepelná strata budovy

Opravné súčinitele a účinnosti systému

ei

stredne ťažká budova

0,9

et

polodenné vykurovanie

0,8

ed

5 dňová týždenná prevádzka

0,8

no

plná regulácia vykurovania

0,9

nr

plne izolované rozvody

0,95
koeficient

Potreba tepla vykurovanie:
Potreba energie na vykurovanie:

14,85 GJ/rok =

0,49

4 124 kWh/rok
4 207 kWh/rok

Výpočet potreby tepla na vykurovanie určený v závislosti od faktora tvaru:
Vb=

Obostavaný objem budovy

Ai=

Celková teplovýmenná plocha

h
Ab=

Priemerná koštrukčná výška vykoruvaných podlaží
Merná plocha budovy, podlahová plocha

758,9
528,8
2,8
244,8

Qh

Potreba tepla na vykurovanie

4 124 kWh/rok

E1

Merná potreba tepla na vykurovanie Qh/Vb

E2

Merná potreba tepla na vykurovanie Qh/Ab

5,4 kWh/m3.rok
16,8 kWh/m2.rok

A/V

Faktor tvaru budovy

0,70

m3
m2
m
m2

Výpočet potreby tepla na vykurovanie určený v závislosti od faktora tvaru:
E1N

tabuľková hodnota podľa faktoru tvaru budovy

E2N

tabuľková hodnota podľa faktoru tvaru budovy

14,04 kWh/m3.rok
39,30 kWh/m2.rok

Energetické kritérium budovy:
E1 =

kWh/m3.rok
5,4
E2 =
kWh/m2.rok
16,8
Budova vyhovuje
Stupeň potreby tepla:

<

E1N =

<

E2N =

14,0 kWh/m3.rok
39,3 kWh/m2.rok

SPT = E1/E1N x 100 v %

38,7 %

Výpočet potreby energie na vykurovanie:

Celková podlahová plocha
Ročná výpočtová spotreba energie na vykurovanie

244,8
4207

Výpočet ukazovateľa

17,2

Kategória

Jednotka

Trieda

A

≤ 28

B

29-56

veľmi úsporná

C

57-84

úsporná

D

85-112

vyhovujúca

E

113-140

nevyhovujúca

F

141-168

výrazne nevyhovujúca

G

> 168

mimoriadne nevyhovujúca

A

Hodnotenie
mimoriadne úsporná

m2
kWh/rok
kWh/m2

Výpočet potreby energie na prípravu TUV
Požadovaná spotreba TUV:
Teplota studenej vody:
Teplota teplej vody:

21,6 m3/rok
5 °C
60 °C

Potreba tepla TÚV:

4,97 GJ/rok =

1 381,6 kWh/rok

Celková podlahová plocha
Ročná výpočtová spotreba energie na prípravu TUV
Výpočet ukazovateľa
Kategória

Jednotka

A

≤4

B

5-8

C
D
E
F
G

9-12
13-16
17-20
21-24
> 24

244,8
1381,6
5,6

Trieda

m2
kWh/rok
kWh/m2

Hodnotenie
mimoriadne úsporná

B

veľmi úsporná
úsporná
vyhovujúca
nevyhovujúca
výrazne nevyhovujúca
mimoriadne nevyhovujúca

Výpočet potreby energie na osvetlenie

Celková podlahová plocha
Ročná výpočtová spotreba energie na osvetlenie
Výpočet ukazovateľa
Kategória

Jednotka

A

≤ 15

B

16-30

C
D
E
F
G

31-38
39-45
46-56
57-68
> 68

244,8
5500,0
22,5

Trieda

m2
kWh/rok
kWh/m2

Hodnotenie
mimoriadne úsporná

B

veľmi úsporná
úsporná
vyhovujúca
nevyhovujúca
výrazne nevyhovujúca
mimoriadne nevyhovujúca

Celková dodaná energia na vykurovanie a prípravu TUV a osvetlenia
Potreba energie na vykurovanie a prípravu TÚV spolu:
Celková podlahová plocha
Ročná výpočtová spotreba energie spolu
Výpočet ukazovateľa

11088,4 kWh/rok
244,8
11088,4
45,3

m2
kWh/rok
kWh/m2

Kategória

Jednotka

Trieda

Hodnotenie

A

≤ 63

B

64-125

veľmi úsporná

C
D
E
F
G

126-179
180-232
233-291
292-350
> 350

úsporná
vyhovujúca
nevyhovujúca
výrazne nevyhovujúca
mimoriadne nevyhovujúca

A

mimoriadne úsporná

Výpočet podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia
Celková podlahová plocha
Ročná spotreba energie

244,8
11088,4

Merná spotreba energie:
Druh použitej energie
Transformácie energie (účinnosť)
Koeficient primárnej energie

Jednotka

A0

≤ 61

A1

62-122

B
C
D
E
F
G

123-255
256-383
384-511
512-639
640-766
> 766

kWh/rok
kWh/m2

45,3
Elektrika, TČ vzduch-voda, podlahové
2,9
2,2
kWh/m2
34,4

Výpočet ukazovateľa
Kategória

m2

Trieda

A0

Celkové vyhodnotenie energetickej hospodárnosti budovy
Na základe tohto projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov je možné konštatovať, že
riešená budova spĺňa minimálne aktuálne požiadavky stanovené legislatívou vo vyhláške a zákone o
energetickej hospodárnosti budov, resp. v normách.
Pre dodržanie vypočítaných tepelno-technických parametrov budovy je nutné dodržať návrh stavebných
materiálov a jednotlivých teplovýmenných obalových konštrukcií budovy.
Pre dodržanie energetických vlastností je nutné dodržať navrhnuté technické zariadenia v budove pre
vykurovanie, a prípravu teplej vody, resp. použiť zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými
parametrami čo sa týka ich energetickej účinnosti a systému riadenia a regulácie. Pre dodržanie strát
rozvodov vykurovania, teplej vody a cirkulácie je nutné dodržiavať vyhlášku č. 14/2016 Zb. o tepelnej
izolácii rozvodov tepla a teplej vody.
Rekapitulácia:
Pôvodný objekt
Tepelná strata:
Úspora energií celkového stavebného
riešenia

Merná potreba energie na
vykurovanie
Energetická trieda, vykurovanie:

12,90 kW
15 342,0 kWh/rok

62,7 kWh/rok/m2
C

Rekonštruovaný objekt
3,5 kW
4 206,8 kWh/rok

17,2 kWh/rok/m2
A

Úspora
72,6 %
72,6 %
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1.

ldentifikaEn6 udaie

lnvestor: ObecBadan, Badan e. 11,96901 Badan
Dod6vatef: R6bert PSlenik- SEPA S. P6rtosovej 19/47 Zrar nad Hronom
R6bert l%lenik - e.a-sJ,4Sl2i2WOEZIP-E2-A
Proiektant :
2.

Predmetdokument6cie

Dokumentdcia elektrorozvodov a osvetlenia komunitn6ho @nta, bleskoanod.

s'@
- tecfrnick6 podkhdy vlrobcov

iednotivfdr tecfrnologkt<fch 6asti

- obhliadka na mieste
- vyhl65ky a normy STN, EN
+.

7l..2.
00
00

508il2009
STN 33 15
STN 34 31

STN

200&41

Whle$ka MPSVR
Revizie el. zariadeni
Bezpecnostn6 poZiadavky na obsluhu a pr6cu na el'
inStalici6ch
ElekBick6 in3tal6cie budov'
4. Casf:ZaMovanie hzPecncti
41- kapitola:Ocfirana pred rir:azun elektridcim pr0dom

sTN 33

2OOO-+43

Elektrick6 predpisy, elektrick6 zariadenia
4.easf:BezPe6nosf
43. kapitola:Ochrana proti nadprudom

STN 33

200G+51

Elektrick6 in5talScia budov
5. easf:Vibera stavba *lfiid<icft zariadeni
51 kaPitola:SPoloin6 PravidH

STN 33

2000-$52

Elektrick6 in5tal6cia budov
5. easf:Vliber a stavba el. zariadeni
52 kaPilola: Elektick6 rozvodY

STN 33

200&+54

Elektrick6 in5tal6cie budov
S.castr:Viber a stavfu d- zarlerda$
54 kapit6h:Uzernfronacie ststavy a mirrann6 !'odiee

STN 33

2000-6

EleKrotechnick6 predpisy. Elektrick6 zariadenia.
6.6as(:Revizie

STN EN

6143*1

STN EN

6230+1

Ochrana pred bleskom.
l.V5eobecn6 PrinciPY

STN EN

6239F.2

Ochrana Pred Ueskom.
2. Manai6rsfio rizika

Nizkonapitov6 rozrthdza(n'
Cast 1: \Eeobeur6 Pravidl6

STN EN 6230S3

Ocfirana Pred bleskon.
3. Hmotn6 ikody na stavbich a ohrozenie Zivota

STN EN 6230$4

Ocfrrana Pred bleskom4. Elektrick6'a elektronick6 syst6my v stavb6ch

STN EN

5.

Slupne ocfrrany krytom (krytre- lP kod)

60529

ZirkladnS technick6 (daie

vyhl. MPSVaR SR e. 508/2m9 Zb-2. nrojekt9v.a16.
Taradeniezariadenia:
- Podfa
zaiaOe*reje vytrmden6 tecfrnick5 zariadenb eblff6k6 skupiny

,ff
Roanodn6 sristava: -3+N+PE, AC, 50 H2,4A01230
lnStalovanf nfkon: Pi= 16 kW
6,

V / TN-C-S

Techoick6 rieSenie

Prfpoika NN

AYK/-J 4xl6zexistujriceho bodu
ulaisn!
"f*ttick6
tt"r"i ileitti'd"iptip"rky (Ze\zo1r;titnoov ={? 9SE},kauelbudeprerredeni
ni,p"i"nl"
na
v
bude
pre
RE
Fsma
r,i*eo-:l
;i',,,i. r'roW erl*rom-r:'if
9vstari.frr6
Privod
RE bud; umiestnenf nd Uocne; stene objryu'
zabudovanie Oo
"ten,.-iloiaOrae
kiblorn AYtg-, 4x16 ubZenov pd omietkou.
hrde
Oo Oomovefp raaneiafpRD
Ele*froinSHicia
privodu

N[r|

pripojka bude real2ovan6 k6blom

Vntitom6 in5taldcia za1inav roanAdzati RD. Krytie roanAdza(alP 40lz}.lstenie
bude preleden6
do RD bude isticorn v elektromeroYom rowaazia. Y razvAdza6i RD
preveden6 kSblami cYl{/
istenie obvodov prc ouj.ra.-tnst uene t"*"ov v opje$9 budri
poO omi"tfou. lsten6 iri istlcmi podfa jednop6love!--S"ry raan1dza(a?Viu-r*ie bude tepelnim cerp*Um so zisobnikom pt" ryV'zfsgvbk v miesfrrostije
Na zdsuv{<ov6 ylvody budri nanpntovan6 zasuvky lF20: Poeet
p.dd poii"OTr[f inr*too. Z6suvky bud6 namonlovan6 vo q.iske 0,3 ry od
pool"hi osvittenie iaiovtordmia LED svil*idlami, ovl6danie osvetlenia spinaemivo
vf5ke 125 cnr Pod omietkou'
i"n"lrl, cerpadlom a vam-ej_doslqysti nap5jan6 cez prudov6
VS.*v o-Ouooy
musia byt uloZen6
chrani6e s rozdiebfr-iiiii*ifitti6o* eO me" Lfe*Utc*e vedenia
V
len
, ,Vrt"to*n6 tak, a6y boliprehradite, 9o nalkratiie aaby sa kriiovali kon5trukciami
oidrfin"nycn pripa,iocfr. FriecnoOy ele6ri6k6ho vedenla stenamia podklady ani okolit6
musia byf vyhotoven6 tiak, aby nebolo ofrrozen6 elektrick6 vedenie,
priestory.
ktipelni
V i,lp.fiti previest pospr{ovanie vodicom CY6 ztltafoy- V q4estoroch
a1 ,-O"noni
uniyrr.ll priestoiv u'*lotnir ebktrick6 zafiadeniapodla STN 33 2W7-7
umiestnen6
byt
musi
pi6i ro.i't.nLL*, poskodeniu. EleftrU<e ariadenie
sa zapieOpofladinych.prev6dzkovfch stiavov nepo5kodilo cudzlmi
aby
vZdy tak,
predmetmi, osobami alebo anieratami.
Bleskoanod
lll- strecha je
Nastrecfie bude pasivny bleskozvod podla sTN EN 62 305 LPS triedy
ucfryten6 na
mm
I
seCfva. Za6,$ei*,cleo;o,aori"trruri frre5enova s6stiava zvodiia
je
s
bleskoztrodnor1
p"dp#.ft f4ai. N, rtr"*r. V5etky kovov6 easti pofebn6 spoiit
svoriek na tent6 ucel urcenimi:3ygYbu_d0 strojen6
s0stavou porno*r rodia g
r*i""tnivo ui5ke 1,5m nad ter6n. Prepoj medzi
svorka
ilp"dp.ie"r, FV,
pou2ij0
"a
a zemnicomie pofebn6 viesf F&n 10mm' Na zemnenie sa
sk0Sobnou svorkou"t,iSoOnd
a
silov6
ui"*fo"""i erye*ZTz- Uzemnenii butte vytro_toven6 qre-{eskoatod k zenrnidom budt
zariadenia v znrlrsb STN, EN 6230S3 a Stit S! 2@4- 41. Prirrcdy

il"ry

"rr.,

r*L
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cfrrfnen6 proti korozii v zmyska STN 33 2m0-5-54. Zemniie sa doporucuie dat aby
vychddzalzemniC na kaidfch 15m obvodu. V objekte je potrebn6 zriadif hlavn0
u2emfiovaciu srrorku HUS, na ktoru je potrebn6 pripojif roanftdae RD, na HUS je
potrebn6 pripojif v5etky kovov6 6asti nachAdzajl6e sa v budove. Elekkick6 zariadenia
bud0 chrfnen6 pred prepiitim preffiovou ochranou lB+C lOchrana nred zisalronr delrtrick0m wtdom v zmrple STN 33 2frXl;14{

7-

V kaZdej 6asti elektrickej inital6cie je pouiit6 aspofr jedno z ocfrrannfch opatreni na
ochranu pred z6sahom elektidofm prudom:
- Samoeinn6 odpo.ienie napfuiana (kapitola 411),
- Dvojita abbo zosllnend izo6cia {kapitda 412).
Samodinn6 odooienie nap6iania ie ochrann6 opatrenie, priktorom

- zaWXnA ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecen6 zdkladnou
izol6ciou Zivych 6asti alebo krytmiv stilade s prilohou A a
- ocjrrana pn poruche (ocfirana prd nepriamym dotykom) ie zabzryinnit
ochrannim pospajanim a sanroffnnim odpojenim napajania pi poruche v s0lade
s 411-3

.

DvoiitS alebo zosilnend izol6cia je ochrann6 opafenie, pi ktorom
- ?Akladne grhrana je zabf}zp.FJnfl zd$?d/n(}U u:dilc,an a ocfirana

zabezpefun6 prfdavnou'lzolSciou, alebo
- zAKAdne ochrana a ochrana pri poruche
iivymi castami a pristupnimi eadami.

8.

pri poruche je

je zaistenS zosilnenou izoliciou

medzi

Ochrana zariadenia

RieSi ochranu zariadenia pred teinkami:

- nadprfdu, ktorf pochedza zo skratu
- prudov pnprdaieni

9.

Ochrana oroti mechanick6mu ooSkodeniu

Elektrick6 zariadenie musi by( umiestnen6 vZdy tak, aby sa za predpokladanfch
prevSdzkornich stiavov nepo5kodilo cudzimipredmetmi, cobamialebo zvieratiami.
Tam, kde kryty eleldricrych predmetov, alebo ohly vedenia nezaru&.$it dostatoin0
ochranu proti mecianick6mu po6kodeniu,musi sa urobrt dodato6n6 ochrana10. Obsluha a bezpeEni

previdzka

Pramvnici pre obsluhu eleKrickfch zariadeni musia byf obozn6menf s predpismi v
rozsahu nimivykon6vanej einnosti, pripadne za5koleni na trito dinnost podfa vyhl65ky
MPSVaR SR e,S8tl2@9 Zb. z.
Pr:acovnici bez elektrotechnickej knalifikScie m6iu obsluhovd elekfick6 ariadenla len
v sflade s ustanoveniamisTN 34 3108 Elektrotechnick6 predpisy. Bezpe0nostn6
predpisy o zaobch6dzan i s ebktri{fmi zariadeniami laikmi.

11.0drZba a prehliadkv
V5etky eblfficke zadadenie-a icfr prisluSenstvo musi byf udriiavan€ v takom stave, aby
ich prev6dzka bola bezpecnS a spofahlivd.
Prev6dzkovatef je povinni vykon5vaf pravideln6 odbom6 prehliadky a skf5ky v zmysle
STN 33 1500 Revizie elektriclsich zariadeni, STN 33 2000-6 Elektrick6 in5talicie
nid<eho napatia &sf 6: Revizb a vy,trldky lt{PSVaR SR e.508y200I} Zb. z. 513.
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urcuje priloha E 8
Lehoty, v ktorlrcfr sa vykon5vairi odbom6 prehliradky a odborn6 skriSky
MPSVaR SR e.508/2009 Zb. z. a STN 33 1500
12. Bezpe6nosf a ochrana zdravia pri

prici

Poias
PrSeie twan€vykonaf po zaisteni v!ry_ly,/airicei z phy}dl pledpttoy a sTN'
tdrnologick6
predpisy,
i-nievagzfove
rnontiiele prc&r5 doirffarraf U"=f;*""t"6

predpisy'prd mont6i a pokyny vf robcov jedn gfl iwg zariaden [.
na
irraoouniii ureeni na mbntfuLtetCricfyctr zariadeni musia l-!l s^ [v.afnk6ciou
sa
ktorou
z"
8.508/20092b'
MPSVaR.SR
podfa
vyhlSFlqy
pri"trsnli druh ainnosti
zmysle
a
v
u*i""ovi4{ poOrobn"stina zaiitenie 6ezpecnosti 3 ocftrary zdrarya.?l
elektickfctt
STN 34 3100 Bezpecnostr6 poiiadavlqy-na obsluhu a prictl na

Y?

in5tal5eifcft.
V5etci pracovnici musia byf preuk6zatefne obozn6menl
s poskytovanim prvei pomoci pri 0raze
s protiPoilamYmi PredPismi
s porEivanim ochrannfch Pom6ok

-.spostupompriht6senizilvadnaelektridofcfrzariadeniach
v zmysle
Pracovnicirnusia pocas rnont6ie a vfkone svojej n-i,nngslipouZivat OglP
a
poskytovanie
na
poiiadavkSctr
nariadenia vlaov sn 6.395/2006 o minim6lnyctr
(ooPP)
pomocok
pacovnfch
poiii^ii" oso6nfctr octrr:annfcfr

z' o
Pri montSZi sa musia uplatiorraf poiiadavlqy Zilkona NR SR eiz4/ZAOGZ5'
zAkonov,
niektorfch
a
doplneni
pr6ci
o
zrnene
a
bezpecnosti . o.5ond zdnvrapri
nariadenla vfaay iS6/Zm 6 b. ;o'm,inim6lnph O+enosmy* a zdravofrtich
tyhkiSky 374t.1-ggo 9 be3qr,6nosti Pfce a tectrniclqich
poiirarnta"+r n'"
"ta,r"n'oko,
pr6cach
aZhkonnika prSce 6.311120a12b. z.
|ariadenipri stavebnich
prehliadka v
Po vykonani mont6Ze musi byf vykonan6 vfchodgkw| revizia - odbomd
zmysle ustanoveni vy'trl. MPSVaR SR 6' 50U20092'zifOSfV ebkfiickefro2ariadenia sa budg vykon5vaf v zmysb :
STN 33 1500 - Revizie elektrickfctr ariadeni
sTN 33 2000-6 - Eleldrick6 instilacie nizkeho nap6tia. easf 6: Revlzia

po ukon6eni mont6ie sa na zariadeni vykon6 komplexn6 sk05ka a skriSobn6 prev6dzka
v pritomnosti odberatefa'
vyhraden6,technick6 zariadenia elekrick6 skupiny a qPtt uv.ea91im !o,prevadzky,
podrobia or"r"niu, 6i zodpovedaj6 osveddenej- konSlrukcnej dokumentScii a s0
fradn5 sk65ka'), podfa $ 12 vyhl'
Ipo"oiire na rei#enri =por"nurri prevfdzku
"
MPSVaR SR c. 508/2OO9Z-2.

('

{3, Ohreenia bezpeEnosti a zdravia os6b pri prSci
z6sahu
Navrhovan6 technick6 rie5enie zniZuje alebo odstranuje nebezpeeenstvo
elektrick6
pre
nasleduj0c,e
elektrichfm p*Oo, uplatnenim zodpovedajficich opatreni
ohrozenia :
Dotyk os6b so Uivimi Castami (piamy dotyk)

dotyku f.iilou easfou),
- z1kl641nit Vsfuc;a (zabr:anenii riimiseln3mu aj n6hodn6mu
oGtr6ni( iba je! znicenim

fiv6 6asti muSa Uyf iiplne pokryt6 izoHciou, ktoni moino
- i.yty ii"fianenil ninodn6mi dotyku ry-!'-rl, 6astou), 2iv6 easti musia byf vo vn(tri
krytbv, ktore majri stupen ochrany asPol lPzX .
ootvr'osou s-casiahi, kto€ ia itati Ziufmi nisledkom zffch podmienok, najmd
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poruSenia izol6cie (nepriramy doty{<)
- ochranou pri poruche v zmysle STN 33-200G4'41
- vhodnfm uloienim alebo nedtanickou ochranou elektrickfch vedeni
- poulivanim elektrickfctr zariadeni iba v prostredi a na 0cely, na Kor6 sri technicky
konStruovan6
Elektrostatick6 javy- pospdianim a uzemneflim vodivfcft &sti
Tepeln6 iiarenie ateUo in6 jaqp, ako je napr. odlet roztaveniich dasti, chemick6 tiiinky
skratov, prefaienie a pod. - sprfvnym nivrhom istiacich prvkov v zmysle STN 33-20004-43
D6slednfm uplatnovanim a re5pektovanim predpisov na zaistenie bezpednosti
a ochrariy zOravia pri praci je nwZn6 zni?it nie je rnoZn,6 6plne odsffSnif v5etky rizik6
poikodenia fudskEho zdravia a preto v zml,sb $4 ods.1 $6 ods.1 pisrneng c,)zSkona
E.1z4pffi Zb. z. o bezpineti a ocfirane zdrawa pn prAci sa urtuj6 nasledujtice
neodstrfniteln6 ohrozenia a rizik6.
Vyhodnotenie neodstrSnitefn6ho nebezpedenstva a neodstrSnitefn6ho ohrozenia podfa
a ochrane zdravta
zAkorta e.124l2WO 7-h. z. o
Nivrh oclrranni/ch
Neodstlenitefne
opatreni prcti tfmto
Neodstrinitefn6
nebezp&nstvo
Faktor pracovn6ho
nebezpedenstv5m a
ohrozenie
procesu a
stav/vlastnosf
ohrczeniam
po5kodzujtica
prostredia
zdravie
Elektrickd energia

Nebezpe6n6 elektrickC
napdtie a dektick6

pnidy pre zlravte a
Zivot

Elektricki skrat

-

vznik

ooZiaru
Dotyk so Zivou fustou
v normdlnei prev6dzke
Dotyk s neZivou
dasfou ori porucfie

1A

1-6,8
14,7,8

NeodstrSnitefn6 nebezpeenstvo a ohrozenie je take nebezpe&nsUo a ohrozenie, ktor6
podfa sricasnfch veddkicfi a tecfrnki<ftfr poznd(ov nerx,rto vyffiAT ani obnedzifirlebezpecenstvole strav alebo vlastrosf faktora pramvndho p{Dcesu a praovn6ho
prostredia, ktor6 m0Zu poikodif zdravie.
bhrozenie je situScia, v ktorej nemoino vyl0dit, 2e zdravie bude poikoden6.
Ochrann6 opatrenia

1, Pou6enie obsluhy o z6sad6ctr bezpeenosti Prfce a ocfirane zdravia.
2. Pouifvanie pracovnfch pomflcok a ochrannfch pom6cok podfa predpisu.
3. ZAkazrrstupu nepovolanim osobim
4. Vietky ridrib6rske prSce len s porrolenim na prSor pracovnikmis predpisanou
lavalifikSciou.

5. Prbca s otvorenfm
O,

7.

f.

cfrnom len s povdenim na p-5otOchrana pred fiazom ge*lriclclm pnrdom v nomrdlne.i previdzke- ocfrr:ana pred
dotykom iiy.ich casti podfa STN 33 20AO-+41: izolovanfm iiu.fch casti,
zibranami alebo krytmi, prek6ikami, umiestnenim mimo dosahu.
Ochrana pred 0razom eleKricffi pr0dom pri poruche - ochrana pred dotykom
neZirnlcfr Easti podfa STN 33 2W+41: sarnoeinnfm odpo.ienim od nap6jania,
pouZitim zanadeni triedy ochrany ll, nevodirrfm okolimirravideln6 revizb a pretrtiaOfy ebktridcfcfr zariadeni vykon6vanS pracovnikmi
s predpisanou kvalifik6ciou.

V Ziari nad Hronom 24.3.2O17
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PROTOKOL 6-{A-2017
o urEen[ vonkai5ich ttplyvov Wpracovanf

ZloZenle

komisie:

odborpu komisiou

predseda - R6bert P5lenik (projel€nt)
clenovia - lgor Bos6k ( revimy technik)
- lng. Katarina FrcnkovS

N{zov Objektu: Prestavba kultrirneho domu na komunitn6 centrum v obci Badan
6ast Klastava

Pouiit6 podklady; STN 33 20OG5.51 Vfber a stavba elektrickfch zariadeni
Vyhl. MPSRaV 508/2OO9Zb. z.

Popis stavby: Obiianska stavba postaven6 z nehorfav6ho materi6lu.

Vonkaitie Wlyvy pre vnrftornf priestorstavby
AA5 - Teplota okolia +5 - +40 "C
AB5 - Relativna vlhkosf 5 - 85 Yo
AC1 - Nadrnorsk5 vf5ka do 2000 m
AD1 - Vfskyt vody - zanedbatefny lP X
AEI - Vyskyt ctrdzic-tr pevnich telies - zanedbatefny lP2X
AF1 - Vfskyt korozivnyh alebo znecisfuj0cicfr l6tok - zanedbatefnf
AG1 - N5nazy, otrasy - mieme
AH1 -Vibr5cie-slab6
AK1 - Vyslq/t rastinstva a plesni - bez nebezpetenstva
AL1 - Vyslqrt iivo6ichov - bez nebezpe&nshra
AN1 - SIne6n6 Ziarenie - slab6
AP1 - Seizmick6 tiCinky - zanedbateln6
AQ2 - Blesk - nepriamy [6inok
AR1 - Pohyb vzducftu - slabf
BA1 - Sp6sobilosf os6b - laici
BC2 - Dotyk os6b so zemou - zriedkavf
BDI - Podmienky [niku v pripade nebezpe6enstva - fahkf tnik
eA1 - Stavebn6 materi6ly - nehorfav6
CB1 ' Konitrukcia stavby - zanedbateln6 nebezpe6enstvo

Zdovodnenie: vnrltom6 priestory s teplotou vzducftu v rozmedzi+5"C aZ40'C,
relativna vlhkost neprekra6uje 85o/o.
Poznimka: V kfpelnia v priestorocfi s umfvadlom
sTN 33 200e.7-701

st z6ny ur[en6 podta

Vonkaj5ie vplwy pre vonkaj5i priestor
PAT - Teplota okolia -25"C '+55 "C
ABB - Relativna vlhkosf 15 - 1OO %
AC1 - Nadmorsk6 u.iSka do 20@ m
AD4 - Vfskyt vody - striekanie lP X4
AE1 - Vfskyt cudzich pevnfcfr telies - zanedbatelnf
AF1 - Vfskyt korozivnyh alebo zneffstujucich l6tok - zanedbatelnf
AKI - Vyslq/t nastlinstva a plesni - bez nebezpe6enstua
AL1 ' Vfskyt iivodichov - bez nebezpe&nstva
AN3 - Slne6n6 iiarenie - siln6
AP1 - Seizmick6 tiEinky - zanedbateln6
AQ3 - Blesk- priamy udnok
ASI - Vietor- slabf
AT2 - Snehov6 poknivka - miema
AU2-NSmraza-tahk6
BA1 - Sp6sobilost osOb - laici
BC2 - Dotyk os6b so zemou - zriedkavf
Zd6vodnenie:Prostredie vonkajiie, kde na elektrick6 zariadenie p6sobia bez
obmedzenia vietky klimatick6 podmienky miemeho p6sma.

D6tum spisania protokolu: 20 1A -2A17
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RIADENIE RIZIKA
PODUA STN EN 62305-2:2013{5

lnvestol:

il&ov
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Obec Badan. Badan G. 11, 969 01 Badan
Klmtava e.61, 969 0"1 Bdan, okres Bansld Stiavnil:a

ROb€rtP6bnik
SEPA

r?
[\"
rl

\*"t

-

Riadenie rizila podfa STN EN 62305-2:2013-05
Hizov projektui Kasaua e.61, 969 01 Badan, okres Bansk6 Stiavnica
Spracoval: Rdbert P5lenik

Ditum spracovania: 231A.2017

l\natlzovana stavba pre vypoeet rizika - kancelSrska budova
ZbemA plocha bola vypo6itan6 z rozmerov stavby:

ah*a L= 15m
Sirka W= 10m
vi5ka H= 9m

Ao = 3 790.D.m2

Au =

810 398.16

mz

(pre z6sahy do stavby)
(pre zilsahy v blizkosti stavby)

StavM je c*rrSneni Pomoootl LPS lll
SPD pre ekvipotenci5lne pospSjanie: LPL lll-lV
Hustota z6rsahov blesku tio zinie;e stanovend na 3.4o52. na km2 za rok.
Stavba je situovan6 ako: objekt obklopenf objektmi rovnakej vf5ky alebo niZ5imi.
V okoli stavby sa nenacfi6dzt$$ilidnesusedn6 stavby zvySujrice

lizik{ 5k6d.

lnZenyrcke sit6:
NN

sief
Sekcia {
Typ vonkaj5ieho vedenia: Netienen6 podzemn6 vedenie
rezistivita p6dy........ Sfi) Ohm.m
dEka sekcie vedenia........ 25 m
Spojenie na vstupe: nie je definovan6
ZbemA plocha pre pripojerrri siet (Sekcia 1) s'tete
Ar= 1 118.03
lzAsahy zasahuj0cesief)
Ar = 1(X) Ofi) m= (zasahy do zeme v Hid<cti siete)

m'

einiter in5tal6cie vedenia: v zemi
Oinitef prostredia pre vedenie: dedinsk6
0initef typu vedenia: Silov6 NN, d6tov6 vedenia
K vedeniu

je priPoPn6 zariadenie:

Vnftom6lwvodY
lmpu2n6 vidZn6 napitie chrinen€ho syst6rnu lJ* = 2-5 kV
Pou2it6 vn0torn6 vedenie:
- netieneni kdbel
- 2iadne opatrenie na trase, na zabrinenie wniku vetkich sludiek (plocha sludky do 50 m2)
PouZit6 koordinovan6 ochrana kateg6rie LPL lll.
Vnutom6 spt6myvyhowjri odolnoJtou a riroviou vydrZnich napfiti prislu5nim vfrobkoWm
norm6m.

Koordinovan6 ochrana sp[najrica IEC 623&il bola pouZil6Na elcvipotenci5lne posp6janie boli pou2it6 SPD podfa IEC 62305-3

Poulit6 koordinovanS och rana:
PodruZnf rcz:.r€dtzaf (1x) OBO Be*termannV2S B+C

Riadenie rizika podla STN EN G2305-2:2013{5
t{rizov proiektu:- Klashva 6.61, 969 01 Badan' okrs Bansk6 Stiavnica

Spracova[ R6bst Pdenik

ZOnyz

Z6na

1

Z6na sa nach5dza vntrtri stavby a nem5 Ziadnu nadraden* z6nu'
V z6ne s6 umiestnenbzartdenia:

Vn6ton6 roanodY

Vnritom6 syst6my
- MreZovi s0stava posp5jania nie je pouZit6.
- Nie je pouZit6 s0vbl6 kovovti tienenie-

Typ povrchu p6dy alebo podlahy: polnohospoddrsky, bet6n
Riziko poZlaru:- PoZiar - nizke
Opatrenie naznlhenie n6sledkov poZiaru nie je podit6.

Zi*ne anl5Stne rizik6.
Ziadne ochrann6 opatrenia protidotykov!'m a krokovfm napdtiam neboli pou2it6'
Ziadne ochrann6 opatrenia proti dotykovfm a krokovfm napStiam neboli pou2it6'
Strata ludsk6ho Zivota (Lt)
-{)razzAsahom deHrickim pnidom

(D2)

(Dl)

Lr = O'01

Lr = O.O2
- Hmotn6 Skoda
- Porucfra dekfiikt?ih a elektronickffi svst6mor

(D3)

Lo = 0

Strata sluZby pre verejnosf, (L2)

Lr=0
- Hmotn6 Skoda (D2)
- Porucha dektrickich a elektronicklch syst6mov (D3)
Strata kult6rneho dediistva (Ul)
- Hmotn6 Skoda (D2)

Lo=0

Lp = O.1

Strata ekonomickei hodnotY (L4)
- Orazz5sahom elektrickfm prudom (D1 )
- Hmotn6 Skoda (D2)

Lr = 0.01

Lr=9.2

Lo = 0.01

- Porucha dektrickictr a dektronickich syst6mov {D3}

Rrl

0.001

tut

0
0.0066
0.0129

Rrl
R4l

00
00

0.001

0.0002

0

00
00

0-001

a3227 n.OT|

A-AO1

0.0019

Z6na2
Z6na sa nachAdza

m

imo stavbY.

Typ povrchu p6dyalebo podlahy: pofnohospod6rsky' bet6n
RiziKo poziaru:.aladne

Opatrenie naznlhenie n6sledkov pZiaru nieje pou2it6.
Zi*ne a,(ffine rzrkir.
Ziadne ochrann6 opatrenla proti dotykovfm a krokovfm naP€tiam neboli pouZit6'
Strata fudsk6ho tivota (L1)
-Orazz5sahom elektrickfm prudom

(D1)

Lr = 0.01

Riadenie rizika podla STN EN 62305'2:2013'{15
I{6zov prciekhr: lCasAtra 6.6r, 969 01 Badan, okr€e Banslci Sliamica
Spracova[ R6bert Pflenik

Stata slulbY Preverelnosf

(L12)

Lr=0
- Hmotnd Skoda (D2)
(D3)
systr6mov
a
elektronicklch
- Porucha dektrickich
Strata kultfrneho dediGstva (Hl)

Lo=0

Lr=0.1

- Hmotnd Skoda (D2)

Strata ckonomickei hodnotY (L4)
Lr = 0.01
- Orazz6sahom elektrickim prudom (D1 )
Lr = 0.2
- Hmotnd Skoda tD2)
- Porucha dektrickfch a elektronickfch spt6mov (D3)

Lo = 0-01
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Vsetky vypoeitan€ rizika s[ nizsie ako nastavene pripustn€ hodnoty. Stavba je dostabeno chrfnend
prepiltiu sp6soben6ho zdsahom Hesku.

