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TECHNICKÁ  SPRÁVA

1. Základné údaje o stavbe

Predmetom tohto projektu stavby je verejné osvetlenie Staničnej ulice a budovaných parkovacích 
miest v areáli železničnej stanice. 

Napäťová sústava a druh siete

 Sústava:    3PEN AC 50Hz, 400/230 V

                  druh NN siete:  TN-C

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl.411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-4I)

čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

Ochrana proti skratu a preťaženiu: výkonovými poistkami a ističmi

Charakteristika zariadenia v zmysle zák. č.508/2009 Zb.

Podľa miery ohrozenia sú projektované zariadenia zadelené do skupiny, podskupiny- B

Rozsah projektu:

a/ Plastové hrubostenné

  káblové žľaby KZ10 /1200x 145x 115mm/  270m

2. Technický popis 

       V dotknutom území na Staničnej ulici sa nachádzajú  káble NN, VO a DOÚO  ŽSR. 

Na miestach, kde sa trasa kábla dostane pre stavebné úpravy pod cesty, parkovacie plochy, alebo 

sa zvyšuje zabezpečenosti poškodenia sa musia káble uložiť do chráničiek. Použijú sa plastové 

hrubostenné  káblové žľaby KZ10 s vekom, ktoré majú rozmery 1200x145x115mm. 
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Káblové žľaby sa uložia v zemi do hĺbky 120 cm na zhutnené štrkové lôžko hrúbky 5. Vedľa 

žľabov sa do výkopu  položí  PE chránička priemeru 110mm.  Rozkopané chodníky a cesty sa 

označia a prikryjú, aby sa predišlo úrazom. Trasa káblového  vedenia sa po ukončení výkopových 

prác uvedie do pôvodného stavu.  

3. Pracovné a bezpečnostné predpisy 

1. Pri práci a obsluhe elektrického zariadenia a v jeho blízkosti budú sa pracovníci k tomu určení 

riadiť ustanoveniami normy STN 343100-Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. 

zariadeniach a normami  STN 343101, STN 343102, STN 343103. Práce na el. zariadení a 

rozvodoch môže vykonávať len  pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou, preskúšaný podľa  

vyhlášky  č. 508/2009Zb. Pracovník musí používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. 

2.Pri prácach stavebného charakteru musia byť dodržané  ustanovenia vyhl. SÚBP č. 147/2013 Zb.

o bezpečnosti práce a  technických zariadeniach pri stavebných prácach.

3.Pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných zariadení, ktoré 

sú dotknuté uvedenou stavbou. 

4. Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné na nej urobiť východiskovú odbornú 

prehliadku a skúšky  podľa vyhlášky  č. 508/2009Zb, STN 33 1500 a STN 33 2000- 6. 

4. Záver :

Projekt je spracovaný v zhode s platnými predpismi a normami STN.  Počas výstavby a prevádzky 
navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy a normy:  

STN 331500             Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.

STN 332000-4-41     Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 

                                  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 332000-4-43     Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. 

                                  Ochrana pred nadprúdom.

STN 332000-4-442   Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

                                  Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 442: Ochrana inštalácií nn

                                  pri zemných poruchových spojeniach v sieťach s vysokým napätím.

STN 332000-4-473   Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť.

                                  Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. 

                                  Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom.

STN 332000-5-52     Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
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                                  Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 332000-5-54     Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

                                  Kapitola 54:Uzemňovacie  sústavy a ochranné vodiče

STNEN 61140          Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská

                                  pre inštaláciu a zariadenia.

STN EN 62305        Ochrana pred bleskom. 
STN 73 6005            Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
STN 37 5715:1999 Silnoprúdové káblové vedenia celoštátnych a regionálnych dráh
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach
a činnostiach na určených technických zariadeniach,
Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh,
Vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Pre vypracovanie DSPRS (dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie 
stavby) boli použité podklady:

 geodetické zameranie – polohopisné meranie a spracovanie je v súradnicovom systéme S-
JTSK, realizácia JTSK. Presnosť určenia súradníc je mxy = +/-0,02 m, firma GEODETI G5 
s.r.o., 
 geodetické zameranie – výškopisné zameranie a spracovanie je v súradnicovom systéme 
Bpv, realizácia na DVRM, presnosť určenia súradníc je mz = +/-0,03 m, firma GEODETI 
G5 s.r.o.,
 podzemné inžinierske siete a vedenia vytýčené a geodeticky zamerané v rozsahu 
predpokladaných úprav,
 pochôdzka a prerokovanie technického riešenia navrhovaných úprav 21.04. 2017 so 
zástupcami ŽSR,
 príslušné technické normy, predpisy a vyhlášky
• predpisy a vzorové listy ŽSR:
ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI),
Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS),

Povoľovacie listy ŽSR.

Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti zdravia pri práci  : 

Navrhované elektrické vedenia 0,4 kV sú nebezpečenstvom pre život pri dotyku živých častí.  V 
prípade dodržania bezpečnostných predpisov pre výstavbu a prevádzku nevzniká ohrozenie 
zdravia ľudí. 

Stavba bude podliehať odovzdávaciemu a kolaudačnému rokovaniu za účasti všetkých 
zainteresovaných organizácií.

V Bernolákove, jún 2017                                    Vypracoval: Ing. Anton Fekete
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