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1. TEXTOVÁ ČASŤ 

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

Obsah časti: 
1. Identifikačné údaje stavby a investora 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
3. Prehľad východiskových podkladov 
4. Členenie stavby 
5. Vecné a časové väzby stavby  
6. Stavbou dotknuté pozemky 

 
1.  Identifikačné údaje stavby a investora 

 

1.1. Názov stavby: REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO TERMINÁLU                                   
BERNOLÁKOVO                           
SO 03B:  PRELOŽENIE NN ROZVODOV  

1.2.   Miesto stavby: BERNOLÁKOVO, K. Ú.  
1.3.   Okres:             SENEC 
1.4.   Kraj:                BRATISLAVA 
1.5.   Odvetvie:         ENERGETIKA - VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 
1.6.   Druh stavby:    NOVÁ 

     1.7.   Investor:    ZSE-DISTRIBÚCIA  BRATISLAVA 
     1.8.   Objednávateľ projektu:  Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, Bernolákovo 
     1.9    Hlavný projektant:  ING. ARCH. MARIÁN JURČA 

1.9. Zodpovedný projektant:  ING. ANTON FEKETE 
     

2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 
2.1.  Údaje o projektovaných kapacitách 

               a/ káblové vedenie v zemi  2xNAYY-J4x240   99 m 
               b/ pilierové skrine PRIS a VRIS                                         3 ks  
               c/ rekonštrukcia prípojok pre rodinné domy                       5 ks   
               d/ demontáž nadzemného NN vedenia                             85 m 

 

     2.2.  Začatie a ukončenie stavby:     rok 2017 
 2.3.  Uvedenie stavby do prevádzky:     rok 2018 
 2.4.   Predpokladané náklady stavby:     40 000 Euro 

 
3.   Prehľad východiskových podkladov 

  -    územné rozhodnutie,  
 -   objednávka so špecifikáciou obsahu projektovej dokumentácie 
 - situácia s katastrálnou mapou M 1: 500 
 - zameranie v teréne 
  -    konzultácia na ZSE- distribúcia v Bratislave 

 
4.  Členenie stavby 

 Stavebný objekt:  SO 03B:  PRELOŽENIE NN ROZVODOV   
  Stavbu tvorí jeden objekt a jednu ucelenú časť. 

 
5.  Vecné a časové väzby stavby  

   Tento stavebný objekt je súčasťou stavby: SO 03B: PRELOŽENIE NN ROZVODOV  
   Súvisiace investície :  nie sú 

    Vyvolané investície :   nie sú. 
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 Stavbou dotknuté pozemky 

6.1. Pozemky priamo dotknuté stavbou: kat.úz. Bernolákovo, parc. č. 2758/1,  2753, 
2751/11, 2752/105, 2754/1a2, 2758/4 

6.2. Pozemky susedné – pre líniovú stavbu sa v zmysle platných zákonov neuvádzajú. 
 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Obsah časti: 
1. Charakteristika územia stavby, životné prostredie 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

1. Charakteristika územia stavby, životné prostredie 
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 
1.1.1.Existujúce objekty, rozvody a zariadenia NN 
   
Nová káblové rozvody budú slúžiť na napájanie rodinných domov a ostatných odberov na 
Staničnej ulici.  
 
1.1.2.Chránené územia a ochranné pásma 
 
Navrhované káblové vedenie bude vybudované v súlade s požiadavkami životného prostre-
dia. V lokalite navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty 
a porasty, ktoré by mohli byť stavbou znehodnotené. Pri montáži nedôjde k výrubu stromov. 
Pri výstavbe a po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo elektrických vedení 
a ostatných inžinierských sietí..  
V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 sú definované nasledovné ochranné pásma:  
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými ro-
vinami po oboch stranách krajných káblov vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto 
vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane                    
vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.  
 
Pred zahájením realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný vyžiadať si vytýčenie 
podzemných zariadení a inžinierskych sietí! 
 
1.3. Príprava pre výstavbu 
 
1.3.1. Uvoľnenie pozemkov a objektov a ich dočasné užívanie 
 
Pred odovzdaním staveniska je potrebné písomne dohodnúť zabezpečenie vstupov na po-
zemky, kde sa bude realizovať výstavba. V prípade dočasného užívania objektov 
a pozemkov počas výstavby je potrebné zabezpečiť formu a podmienky tohto dočasného 
užívania. Uvedené opatrenia zabezpečí objednávateľ v spolupráci s dodávateľom. Výškové 
úpravy terénu nie sú potrebné. Zemné práce sa budú vykonávať strojovo, v prípade styku 
s inými  podzemnými sieťami ručnými výkopmi.   
 
1.3.2 Odpadové hospodárstvo 
 
Prípadná prebytočná zemina sa odvezie na miesto určené príslušným mestským úradom 
alebo majiteľom dotknutého pozemku.  
Ostatný vzniknutý odpad sa zatriedi v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.79/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov:  Ide o nasledovné materiály: 
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ČÍS. ODPADU NÁZOV DRUHU ODPADU KAT. OD-

PADU 

PREDP. 

MNOŽ-

STVO 

17 04 05  Železo a oceľ          O 0,5 t 

17 01 01   Betón        O    2  t 

17 04 02                    Hliník 
O 

    

17 02 04           Sklo, plasty a drevo obsah. N látky alebo 

kont. NL 

     N    0,01  t 

 

 V zmysle zák. č.223/2001 Zb. o odpadoch je potrebné realizovať stavbu za dodržania                   
nasledovných podmienok: 

• pôvodca odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia zákona , 

• pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 

• nepovoľuje sa odpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odviesť k odberateľovi. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno – technické riešenie stavby 
 
2.1. Zdôvodnenie stavebno-technického riešenia stavby 
 
2.1.1. Účel a umiestnenie stavby 
 
Účelom stavby je vybudovanie NN káblovych rozvodov pre napájanie projektovaných                 
objektov. 
 
2.1.2. Riešenie z hľadiska pamiatkovej starostlivosti 
 
Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu alebo poškodeniu žiadnych                 
pamiatok. 
 
2.1.3. Ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie 
 
Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia  ne-
narušovania prírody. Počas realizácie stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk 
 prašnosť vyvolané pohybom mechanizmov. Dodávateľ je povinný dbať na to, aby škody 
spôsobené na životnom prostredí boli minimálne, aby neprišlo k znečisteniu pôdy, vody, 
ovzdušia,  poškodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupové 
cesty používané počas výstavby musia byť očistené ak prišlo k znečisteniu vozidlami alebo 
mechanizmami dodávateľa stavby. 
 
Po ukončení výstavby je dodávateľ stavby povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým 
došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu.                             
Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. Po ukončení výstavby 
a sprevádzkovaní zariadenia nie sú známe negatívne vplyvy so zásahom do životného pro-
stredia. 
 
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
 
3.1. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
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Pri práci a obsluhe elektrického zariadenia a v jeho blízkosti budú sa pracovníci k tomu urče-
ní riadiť ustanoveniami normy STN 343100-Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 
el. zariadeniach a normami  STN 343101, STN 343102, STN 343103 v záväznosti na  PNE 
383011. Práce, údržbu a obsluhu na el. zariadení a rozvodoch môže vykonávať len  pracov-
ník s elektrotechnickou kvalifikáciou, preskúšaný podľa  vyhlášky  č. 508/2009Zb. Pracovník 
musí používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. Osoby poverené                        
obsluhou musia rešpektovať manipulačné pokyny.  
.Pri prácach stavebného charakteru musia byť dodržané  ustanovenia vyhl. SÚBP č. 
147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a  technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
Pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných zariadení, 
ktoré sú dotknuté uvedenou stavbou.  
Stavebnomontážna organizácia spolu s investormi pri vykonávaní prác v ochrannom pásme 
zariadení pre rozvod elektriny majú tieto hlavné povinnosti: 
- Upovedomiť písomne oblastný energetický podnik o začatí stavebných prác  pred ich          
zahájením. 
- Písomne oboznámiť svojich príslušných pracovníkov o polohe zariadení pre rozvod el. 
energie s udaním dohodnutej tolerancie. 
- Poučiť svojich pracovníkov, aby pri prácach na trase zariadenia pre rozvod elektriny vyzna-
čenej pri odovzdaní stavby, postupovali s najväčšou opatrnosťou a používali také nástroje  a 
mechanizmy, ktorými tieto zariadenia nebudú poškodené. 
- Odkryté zariadenie pre rozvod zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému úrazu osôb. 
- Pred zahrnutím káblového výkopu požiadať príslušný oblastný energetický závod, aby 
skontrolovali, či neboli zariadenia pre rozvod viditeľne poškodené, či sú dodržané vzdiale-
nosti a krytie zariadení. 
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  a pra-
videlné revízie sa musia vykonávať v lehotách  4 rokov. 
Elektrické zariadenia musia byť udržované v prevádzky schopnom stave, ako to predpisujú 
platné STN a Prevádzkové pravidlá pre el. zariadenia (PNE 38 3011) . 
Elektrické zariadenia sa smú používať iba za prevádzkových a  pracovných podmienok pre 
ktoré boli konštruované a vyrobené. Elektrické zariadenia, pri ktorých sa zistí, že ohrozujú   
život,  alebo zdravie osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť. 
 
 
3.2. Protipožiarne zabezpečenie stavby a zabezpečenie z hľadiska CO 
 
Z hľadiska PO a CO je výstavba a prevádzka pri dodržaní nižšie uvedených zákonov bez-
pečná a nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky záko-
nov: 

• Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. č. 222/96 a vyhláška MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú tech-
nické požiadavky na PO pri výstavbe a užívaní stavieb. 

• -Zákon civilnej ochrany: zákon NR SR č. 42/94 Z. z. v znení zákonov NR SR č. 
222/96 Z. z. a č. 117/98 Z. z.  
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C.  DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

 

Obsah časti: 
1. Základné údaje 
2. Popis technického riešenia   

 
 
1. Základné technické údaje 

Napäťová sústava a druh siete 

 Sústava:    3PEN AC 50Hz, 400/230 V 

                  druh NN siete:  TN-C, STN 33 2000-3- čl.312.2.1 

Trojfázová sústava s priamo uzemneným uzlom transformátora s vyvedeným neutrálneho 
a ochranného vodiča PEN , s ktorým sú spojené všetky kostry a neživé časti zariadení. 

 
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 

čl. B.2 Prekážkami 

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah 

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) 

 

Protokol o určení vonkajších vplyvov je priložený k technickej správe. 

Ochrana proti skratu a preťaženiu: výkonovými poistkami a ističmi 

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie, podľa STN 34 1610, 3-tí stupeň   

 

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

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

  Údaje o projektovaných kapacitách 
               a/ káblové vedenie v zemi  2xNAYY-J4x240   99 m 
               b/ pilierové skrine PRIS a VRIS                                         3 ks  
               c/ rekonštrukcia prípojok pre rodinné domy                       5 ks   

               d/ demontáž nadzemného NN vedenia                             85 m 
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2.  Popis technického riešenia   

 

Trasa káblov je zrejmá z výkresu č.1a 2. Jednopólová schéma zapojenia je na výkrese č.3. 

Jestvujúce NN nadzemné vedenie s vodičmi 4xAlfe42/7 + AlFe25/4 na betónových stĺpoch  

sa demontuje od Trnavskej cesty až po budovu železničnej stanice. Zrušia sa aj prípojky pre 

domy so závesnými káblami AYKYz-J4x10. 

Demontuje sa aj rohový stĺp na Trnavskej ceste D2x9/10 a nahradí sa rohovým stožiarom 

D2x9/15. Na tomto stĺpe sa ukončia vodiče NN siete a pripoja sa nové káblové rozvody.  

Rozvody NN sa vyhotovia s dvomi káblami NAYY- J4x240, ktoré sa zapoja do dvoch prípoj-

kových skríň PSR5 a PSR7. Káble sa uložia do zeme pri kraji cesty. Pod asfaltovou cestou 

sa uložia do PE chráničiek priemeru 160mm.  

 Káble sa ukončia polyuretánovými koncovkami. Žily sa ukončia okami lisovacími. Káble sa 

uložia v v zemi do hĺbky 70 cm do pieskového lôžka hrúbky 20cm s plastovým zákrytom.  

Pod cestou a vjazdmi do domou sa káble vtiahnu do  chráničiek PE160mm. Skrine SR sa                

uzemnia pásom FeZn 30x4, ktorý sa uloží po celej trase káblových rozvodov NN na dno vý-

kopu pre kábel a prihrnie sa zemou. Rozkopané chodníky sa označia a prikryjú, aby sa pre-

dišlo úrazom. Trasa káblového  vedenia sa po ukončení výkopových prác uvedie do pôvod-

ného stavu.  

Rekonštrukcia NN prípojk:  Pre štyri rodinné domy sa vyhotovia nové prípojky z rozvodných 

skríň PSR s káblami NAYY-J4x25, ktoré sa ukončia v nových elektromerových rozvádza-

čoch. Nové RE sa postavia pred plotom na ulici, aby boli prístupné pre pracovníkov ZSE-D. 

Napájanie pre dom č.2754/1 a 2 je káblom AYKY-J4x10 a meranie je v rozvádzačoch vo 

dvore. Zo skrine PSR7 sa káblom NAYY-J4x25 vyhotový nová prípojka, ktorá sa naspojkuje 

na jestvujúci kábel. 

Uloženie navrhovaných káblov,  križovanie  a  súbehy   s ostatnými inžinierskymi sieťami bu-

de v súlade s STN. Káble sa ukončia polyuretánovými koncovkami. Žily sa ukončia okami 

lisovacími.  

Demontáž jestvujceho vedenia a prípojok sa môže uskutočniť až po vyhotovení nových ve-

dení. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení 
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3.1 Normy a bezpečnostné predpisy 

 
 
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 330110          Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov. 
STN 331500          Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení. 
STN 332000-1       Elektrické inštalácie nn. Časť 1: Základné princípy, stanovenie  
                                  všeobecných charakteristík, definície. 
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 zaria-
dení. 
                                  Kapitola 52: Elektrické rozvody. 
STN 332000-5-523   Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zaria-
dení.  
                                  Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov. 
STN 332000-5-54     Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zaria-
dení. 
                                  Kapitola 54:Uzemňovacie  sústavy a ochranné vodiče 
STNEN 61140          Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská 
                                  pre inštaláciu a zariadenia. 
STN 332130              Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody. 
STN 332160              Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení  
                                 a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfáz. vedení VN, VVN a ZVN. 
STN EN 12464-1      Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.  
            Časť 1: Vnútorné pracovné 
                                   miesta a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy. 
STN EN 62305-1      Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. 
STN EN 62305-2      Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika. 
STN EN 62305-3      Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života. 
STN EN 62305-4     Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v 
stavbách. 
STN 341610              Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod 
                                   v priemyselných prevádzkach. 
STN 73 6005            Priestorová úprava vedenia technického vybavenia. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosť pracovníkov 

 



 

              
06/2017                       Názov: SO-03B  PRELOŽENIE NN ROZVODOV – BERNOLÁKOVO, STANIČNÁ UL.                                            
9 

Navrhované elektrické vedenia 0,4 kV sú nebezpečenstvom pre život pri dotyku živých častí.  
V prípade dodržania bezpečnostných predpisov pre výstavbu a prevádzku ale nevzniká 
ohrozenie zdravia ľudí.  
 
 
4.  Ostatné ustanovenia 
 
4.1 Označovanie káblov a holých vodičov farbami 

 
Káble a holé vodiče sú označované vyhradenými farbami  podľa STN EN 60446 z 

dôvodu zaistenia bezpečnosti osôb a  prevádzky zariadenia. 
Odtiene jednotlivých farieb sú následovné        - čierna 1999 
             - zelená 5300 
             - žltá 6200 
             - oranžová 7550 
 

E. STAVENISKO A POSTUP REALIZÁCIE 

 

Obsah časti: 

 Zariadenie staveniska 

 Údaje o dopravných trasách 
3. Opis postupu výstavby 
4. Požiadavka na kvalitu 

 
1. Zariadenie staveniska 
 

Zariadenie staveniska za účelom montáže nie je potrebné, materiál bude dovážaný 
priamo na miesto stavby.  
 
2. Údaje o dopravných trasách 
 

Preprava materiálu bude zabezpečená vozidlami dodávateľa po štátnych cestách I. II. 
a III. Triedy a po miestnych komunikáciách zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvede-
ných komunikáciách pri preprave materiálu nebude obmedzená. 
 
3. Opis postupu výstavby 
 

Budovanie energetických zariadení sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytýčení 
všetkých inžinierskych sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž NN 
káblových vedení a demontáž Nadzemných vedení za dodržania príslušných bezpečnost-
ných a prevádzkových predpisov a STN. Káblové ryhy sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo 
úrazom. 
Pred uvedením do prevádzky sa vykoná úradná skúška podľa §11 vyhl. 508/2009 Z.z.             
Stavba môže byť daná do užívania len po vykonaní odbornej skúšky a odbornej prehliadky 
el. zariadenia podľa STN 33 2000-6. 
Stavba bude podliehať odovzdávaciemu a kolaudačnému rokovaniu za účasti všetkých zain-
teresovaných organizácií.  
 
4. Požiadavky na kvalitu 
 

Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovníkmi v súlade s bezpečnostnými a 
prevádzkovými predpismi  ZSE,  normami STN a súvisiacimi  STN-IEC, PNE a ON.  

 
 

      Názov organizácie                                                                         STN 33 2000-5-51 
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  ELCONS - ING. ANTON FEKETE – aut. stav. inž, Kollárova 16,  900 27 Bernolákovo 

 

PROTOKOL č.   17061   o určení vonkajších vplyvov 

 

Zloženie komisie:         predseda :  Ing. Anton Fekete- projektant elektro 

                      Certifikát TI-SR: 015/1/2011- EZ- P- E1.0- A,B 

                                       členovia : Ing. Arch. Marián Jurča –  projektant stavby 

                                     Ing. Ladislav Buss - projektant elektro 

Názov  stavby        :    REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO TERMINÁLU                                   

BERNOLÁKOVO                           

Miesto stavby        :    kat. úz. Bernolákovo,  

Časť                       :   SO 03B:  PRELOŽENIE NN ROZVODOV  

Investor                  :   Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, Bernolákovo   

 

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:  zhodnotenie druhov prostredia v miestnostiach 

podľa STN 33 2000-5-51,  výkresy  stavebnej časti. 

  

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:  zhodnotenie druhov prostredia v miestnos-
tiach podľa STN 33 2000-5-51,  výkresy  stavebnej časti. 

 Prílohy: 1  

 Popis technologického procesu a zariadenia:  

Pre navrhované domy sa vybudujú  elektrické inžinierske siete s káblami uloženými v zemi.  

 

 Rozhodnutie:   

 Viď prílohu č.1. 

 
 

Zdôvodnenie:  Vprotokole sa zhodnotila funkcia miestností, výskyt látok a činností v nich , 
ktoré   aktívne  ovplyvňujú   druh  prostredia. 

 

Dátum zapísania protokolu:                                                      Podpis predsedu komisie: 

28.06. 2017 

 

 

 

PRÍLOHA č.1 
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Kategórie prostredia: I Vnútorné prie-

story 

Vonkajšie 

priestory 

 

Prostredie    

 Teplota okolia AA4 AA7  

 Atmosférické podmienky okolia AB5 AB8  

 Nadmorská výška AC1 AC1  

 Výskyt vody AD1 AD3  

 Výskyt cudzích pevných telies AE1 AE4  

 Výskyt korozívnych alebo znečisť. Látok AF1 AF2  

 Náraz AG1 AG2  

 Vibrácie AH1 AH1  

 Výskyt rastlinstva alebo plesní AK1 AK1  

 Výskyt zivočíchov AL1 AL2  

Elektromag. elektrostat. alebo ionizujúce žiar. AM1 AM1  

 Slnečné žiarenie AN1 AN2  

 Seizmické účinky AP1 AP1  

 Búrková činnosť AQ1 AQ1  

 Pohyb vzduchu AR1 -  

 Vietor - AS3  

    

 Využitie    

 Schopnosť osôb BA1 BA1  

 Dotyk osôb s potenciálom zeme BC4 BC4  

 Podmienky úniku v príp. nebezpečenstva BD1 BD1  

 Povaha sprac. alebo skladovaných látok BE1 BE1  

    

 Konštrukcie budov    

 Konštrukčné materiály CA1 CA1  

 Konštrukcia budovy CB1 CB1  

    

 

     

 

      
 

 
 


