
                       OBECNÝ  ÚRAD    VEĽKÉ  ÚĽANY        
         Hlavná 578,  925 22  Veľké Úľany 

Kontakt : 031/7878108 
 

 
        

Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Veľké Úľany                            
IČO:    00306282 
Sídlo:    Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 
Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Metzner, MBA 
Telefón:   031/7878 199      
Fax:    031/7878 192 
Elektronická pošta:  obecnyurad@velkeulany.sk 
Internetová adresa: www.ulany.sk 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  
Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Sedín 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a vybudovanie 
technickej vybavenosti k nájomným bytom - 4 b.j. Sedín. 
Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer. 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný kód CPV: 45300000-0 
Dodatočný kód CPV: 71320000-7 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 44 424,58 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Veľké Úľany, miestna časť Sedín 

 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v 
bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

mailto:obecnyurad@velkeulany.sk
http://www.ulany.sk/
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9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
do 15.12.2020 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov MDVaRR a z úveru zo ŠFRB a z vlastných 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Predpokladané 
fakturačné obdobie je mesačné, ale môže byť upravené podľa zmluvy o dotácií a úverovej zmluve. 
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 
kalendárnych dní od prijatia faktúry. 

 

13. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si 
overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

 

Technická a odborná spôsobilosť: 
• Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 40 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej 
mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za 
práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na 
výstavbe inžinierskych sietí. 

• Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii zodpovednej 
osoby - projektant. Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v oblasti 
predmetu zákazky, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch, resp. ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie 
pre výkon činnosti projektant s odborným zameraním na inžinierske stavby. Odbornú kvalifikáciu 
uchádzač preukáže osvedčením o vykonanej skúške (alebo ekvivalentným dokladom), odbornú prax 
životopisom a disponibilitu pre uchádzača zmluvou, dohodou alebo čestným vyhlásením. 

 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia 
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podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 
vyhlásením nahradil. 
 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 
ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby 
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky. 
 

14. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady potrebné 
na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 
vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu 
vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch 
do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov 
neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia 
niektorých služieb, dodávok a prác do cenovej ponuky. 

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Opis zákazky. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo 
českom jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka 
predkladá. 

• Cenová ponuka – rozpočet stavby - na celý predmet obstarávania, podľa výkazu výmer (v prílohe)  
• Doklady a dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Sedín“- Neotvárať !  
na adresu: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk   
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 

mailto:laci@buslaci.sk
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naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 12.02.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného 
uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v 
tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.03.2020   
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 4 zákona, verejný 
obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku. Tento postup v 
uvedenom prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že financovanie plnenia predmetu zákazky bude z dotačných 
prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a z úveru 
poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ 
požaduje aby cena zákazky bola stanovená v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej 
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o 
obsahu žiadosti. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena nebude v súlade s Vyhláškou 
č. 284/2013 Z.z. v platnom znení. 

Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené pridelením dotačných prostriedkov z uvedených 
zdrojov. 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 

Veľké Úľany, 05.02.2020 
  
 
        –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

       Ing. František Gőgh, DBA 
       starosta obce 
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe SP v editovateľnej 
podobe podľa nižšieho znázornenia: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prílohy 










 
SZING – EX - PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 


VILA – FUDEMUS, Hlavná 1554, 925 22  Veľké  Úľany 
PROJEKTOVANIE, DOZOROVANIE A REALIZÁCIA STAVIEB 


Tel./Fax.: +421/0/31 78 78 381, E-mail.: szing@szing.sk, www.szing.sk 
 


 
 
 


TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 


PROJEKT STAVBY 
PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 


 
 
NÁZOV STAVBY : NÁJOMNÉ BYTY – 4b.j. SEDÍN 
 NADSTAVBA A PRESTAVBA OBECNEJ BUDOVY 


- VJAZD A SPEVNENÉ PLOCHY 
 
INVESTOR : OBEC VEĽKÉ ÚĽANY 
 Hlavná 577/10, 925 22 Veľké Úľany    
     
MIESTO  STAVBY :  VEĽKÉ ÚĽANY, NOVÉ OSADY s.č. 44 
 


Katastrálne  územie :   NOVÉ OSADY 
Parcelné čísla:    45/1 
 
   
SPRACOVATEĽ :  SZING – EX – PROJEKT  


SLOVAKIA spol. s r.o.  Veľké Úľany 
 
ZODP.PROJETANT : ING.  PAVOL  SZÁRAZ 
 
VYPRACOVAL :  ING.  ANDREA BILICKÁ 
 
DÁTUM :   10/2019 
 







 
SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
1.  Účel  objektu,  technické  údaje  stavby 
 


Cieľom je vybudovanie spevnených plôch pre projekt Nájomné byty – 4.b.j.Sedín, 
nadstavba a prestavba obecnej budovy. Navrhovaná stavba bude situovaná v obci Veľké 
Úľany, katastrálnom území Nové Osady na p.č. 45/1. Navrhované spevnené plochy môžeme 
charakterizovať ako prístupovú obslužnú spevnenú plochu pre prístup k objektu a príslušného 
pozemku. 
  
Technické údaje spevnených plôch : 
Chodník :                   152,60 m2 


Vjazd :          23,50 m2 


Príjazdová cesta :       136,50 m2 


Odstavná plocha :          90,00 m2 
 
 
2.  Stavebno-technické riešenie stavby : 


 
Chodník bude riešený položeným cestných obrubníkov s dobetónovaním kvôli 


stabilite a položeným zámkovej dlažby na upravený podklad. Spádovaním na navrhovanú 
príjazdovú cestu 1% sklonom.  
 
Konštrukcia spevnenej plochy je nasledovná : 
- spádovaná zámková dlažba       hr.   60 mm 
- štrkopiesok ŠP fr. 4-8       hr.   40 mm 
- drvené kamenivo fr. 0-63      hr. = 200 mm 
- pôvodná zemina 


 
Navrhovaný vjazd bude smerovo napojený na existujúcu asfaltovú miestnu 


komunikáciu. Presné technické špecifikácie napojenia navrhovaného vjazdu na komunikáciu 
určí správca komunikácie. Navrhovaná príjazdová cesta šírky 3,5 m, spádovaná 1% sklonom 
na navrhovanú odstavnú plochu. Bude riešená položeným cestných obrubníkov 
s dobetónovaním kvôli stabilite z druhej strany osadený cestný obrubník na ležato 
s dobetónovaním.  


 
Konštrukcia vjazdu a príjazdovej plochy je nasledovná : 
- železobetónová plocha vystužená sieťovinou 8/150-8/150  hr.   200 mm 
- zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm    hr. = 150 mm 
- zhutnené drvené kamenivo fr. 0-63 mm    hr. = 200 mm 
- zhutnený rastlý terén  


 
Odstavná plocha pre parkovanie osobných áut je navrhnutá zo zatrávnovacích dlažieb.  


 
Podzemné vedenia – prípojky  IS k objektu,  ktoré budú prekrižovať plánované 


spevnené plochy, budú budované v chráničke / prípojka vodovodu, kanalizácia, káblový 
rozvod NN/ . 
 
 







 
 
 
3.  Charakteristika  objektu : 


Navrhovaný objekt/stavba nemá negatívny vplyv na prírodu a životné prostredie, 
a nedôjde k nárokom na elektrickú energiu, vodu a paliva.  
Odvodnenie spevnenej plochy bude riešené vyspádovane do okolitých zelených plôch. 
 
4.  Záver : 


Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovne projektu stavby pre stavebné 
povolenie  a slúžia ako aj podklad pre stavebný úrad. 
S realizáciou predmetnej spevnenej plochy bude umožnený rýchly a bezpečný prístup k 
objektu rodinný dom, respektíve bude zabezpečené spojenie v prípade nutnosti s vozidlami 
rýchlej zdravotnej pomoci a hasičskými vozidlami. 
 
Projektant požaduje, aby všetky práce boli prevedené podľa platných STN a EN, pri dodržaní 
všetkých bezpečnostných a hygienických predpisov pre jednotlivé stupne realizácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2019       Vypracoval : Ing. Andrea Bilická 











Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{1c817c8c-9c78-444c-b0ae-851fac9f1ca8}

																																																																																																																																														0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																								Návod na vyplnenie																												0,001

								Kód:														202001041																																																																																												Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

    a) Rekapitulácia stavby
       - údaje o Zhotoviteľovi
         (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)

    b) Rekapitulácia objektov stavby
       - potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

    a) Krycí list
       - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby
         (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)

    b) Rekapitulácia rozpočtu
       - potrebné Ostatné náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny na položkách
       - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
       - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)																												0,001

								Stavba:														Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín																																																																																																																								0,001

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														Veľké Úľany																																																				Dátum:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

										Obec Veľké Úľany																																																																IČ DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:						Vyplň údaj																																																														0,001

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										Ing. Pavol Száraz																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										 																																																																IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		202001041

						Stavba:																		Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín



						Miesto:																		Veľké Úľany																																														Dátum:								Vyplň údaj



						Objednávateľ:																		Obec Veľké Úľany																																														Projektant:								Ing. Pavol Száraz												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.
náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená
[EUR]		DPH znížená prenesená
[EUR]		Základňa
DPH základná		Základňa
DPH znížená		Základňa
DPH zákl. prenesená		Základňa
DPH zníž. prenesená		Základňa
DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{1c817c8c-9c78-444c-b0ae-851fac9f1ca8}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						SO-01												Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{3b545429-ec92-4b36-ac18-693d756ba8c9}		{1c817c8c-9c78-444c-b0ae-851fac9f1ca8}																														0

		/						SO-02												Kanalizačná prípojka, žumpa																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{8173e848-6354-4727-bbab-aa07bb8f3049}		{1c817c8c-9c78-444c-b0ae-851fac9f1ca8}																														0

		/						SO-03												Vodovodná prípojka, vodomerná šachta																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{422312f2-d650-41fc-a664-cef506fc061a}		{1c817c8c-9c78-444c-b0ae-851fac9f1ca8}																														0

		/						SO-04												NN prípojka, 1kV rozvod																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{6ac4668a-0aca-4e68-9f11-568942308153}		{1c817c8c-9c78-444c-b0ae-851fac9f1ca8}																														0
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SO-01 - Komunikácie, spev...

																																																																																												{3b545429-ec92-4b36-ac18-693d756ba8c9}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

								Objekt:

										SO-01 - Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				 						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Veľké Úľany								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

						Objekt:

										SO-01 - Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV   												0.00

								    1 - Zemné práce   												0.00

								    2 - Zakladanie   												0.00

								    5 - Komunikácie   												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

						Objekt:

										SO-01 - Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				374.52704				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV   								0.000												0.00000				374.52704				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		122201102.S		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3		m3		160.780				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2

						2		K		122201109.S		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3		m3		160.780				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		4

						3		K		162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3		160.780				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		8

						4		K		167101102.S		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		m3		160.780				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		316197148

						5		K		171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		m3		160.780				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		10

								D		2		Zakladanie   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						6		K		215901101.S		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		m2		402.600				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		14

								D		5		Komunikácie   								0.000												0.00000				326.91284				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						7		K		564761111.S		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm		m2		160.000				0.000								znížená				0.00000		0.38625		61.80000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		16

						8		K		564861111.S		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm		m2		402.600				0.000								znížená				0.00000		0.37080		149.28408		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		18

						9		K		581130311.S		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 160 mm		m2		160.000				0.000								znížená				0.00000		0.36504		58.40563		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		20

						10		K		919716111.S		Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2		t		1.231				0.000								znížená				0.00000		1.02646		1.26357		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		22

						11		K		596911144.S		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm		m2		152.600				0.000								znížená				0.00000		0.09250		14.11550		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		24

						12		M		592460007600.S		Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, siva		m2		152.600				0.000								znížená				0.00000		0.13000		19.83800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		26

						13		K		596912312.S		Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2		m2		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.11200		10.08000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		28

						14		M		592460020200.S		Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná		m2		90.900				0.000								znížená				0.00000		0.13340		12.12606		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		30

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000												0.00000				47.61420				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						15		K		916331111.S		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory		m		39.000				0.000								znížená				0.00000		0.14041		5.47599		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		32

						16		M		592170002100.S		Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm		ks		39.390				0.000								znížená				0.00000		0.04800		1.89072		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		34

						17		K		916361111.S		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou		m		99.500				0.000								znížená				0.00000		0.19843		19.74378		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		36

						18		M		592170003800.S		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný		ks		100.495				0.000								znížená				0.00000		0.08100		8.14010		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		38

						19		K		916561111.S		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou		m		102.036				0.000								znížená				0.00000		0.09793		9.99239		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		40

						20		M		592170001800.S		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný		ks		103.056				0.000								znížená				0.00000		0.02300		2.37029		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		42

						21		K		919722111.S		Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte  rezanie škár šírky 2 až 5 mm		m		90.600				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00091		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		44

						22		K		959991111.S		Realizačná projektová dokumentácia		súb		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00002		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1513116503
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SO-02 - Kanalizačná prípo...

																																																																																												{8173e848-6354-4727-bbab-aa07bb8f3049}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

								Objekt:

										SO-02 - Kanalizačná prípojka, žumpa



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				 						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Veľké Úľany								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

						Objekt:

										SO-02 - Kanalizačná prípojka, žumpa



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV   												0.00

								    1 - Zemné práce   												0.00

								    2 - Zakladanie   												0.00

								    8 - Rúrové vedenie   												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

						Objekt:

										SO-02 - Kanalizačná prípojka, žumpa



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				157.46024				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV   								0.000												0.00000				157.46024				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce   								0.000												0.00000				109.07000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		m3		177.228				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2

						2		K		132201209.S		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3		m3		177.228				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		4

						3		K		174101002.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3		68.170				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		6

						4		M		583310000600.S		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm		t		109.070				0.000								znížená				0.00000		1.00000		109.07000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		8

						5		K		175101102.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		m3		109.058				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		10

						6		K		181101102.S		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2		78.600				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		12

								D		2		Zakladanie   								0.000												0.00000				24.19625				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						7		K		271573001.S		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm		m3		5.094				0.000								znížená				0.00000		2.07000		10.54458		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		14

						8		K		273313611.S		Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20		m3		6.144				0.000								znížená				0.00000		2.19408		13.48040		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		16

						9		K		273362442.S		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm		m2		27.300				0.000								znížená				0.00000		0.00627		0.17127		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		18

								D		8		Rúrové vedenie   								0.000												0.00000				24.19399				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						10		K		871276002		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125		m		10.500				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00008		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		20

						11		M		286110006400		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN		ks		2.100				0.000								znížená				0.00000		0.00686		0.01441		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		22

						12		K		871326004		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160		m		21.500				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00022		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		24

						13		M		286110006900		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN		ks		4.300				0.000								znížená				0.00000		0.01054		0.04532		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		26

						14		K		894431144		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00003		0.00010		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		28

						15		M		286610002000		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 315, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.01170		0.04680		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		30

						16		M		286610027300		Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.01269		0.05076		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		32

						17		K		894101113		Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		34

						18		M		594340000900		Akumulačná nádrž AN 33, objem nádrže 33 m3, železobetónová		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		24.00000		24.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		36

						19		K		899103111		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00630		0.00630		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		38

						20		M		552410002700		Poklop oceľový ľahký 600x600 mm		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.03000		0.03000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		40

						21		K		892311000		Skúška tesnosti kanalizácie D 150		m		32.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		42
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SO-03 - Vodovodná prípojk...
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								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

								Objekt:

										SO-03 - Vodovodná prípojka, vodomerná šachta



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				 						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Veľké Úľany								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ
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						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

						Objekt:

										SO-03 - Vodovodná prípojka, vodomerná šachta



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV   												0.00

								    1 - Zemné práce   												0.00

								    2 - Zakladanie   												0.00

								    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie   												0.00

								    8 - Rúrové vedenie   												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV   												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV   												0.00

								    722 - Zdravotechnika -  vodovod   												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Sedín

						Objekt:

										SO-03 - Vodovodná prípojka, vodomerná šachta



						Miesto:						 						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				20.49594				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV   								0.000												0.00000				20.35547				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce   								0.000												0.00000				10.59800				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		133201101.S		Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3		m3		9.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2

						2		K		133201109.S		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3		m3		9.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		4

						3		K		132201201.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		16.560				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		6

						4		K		132201209.S		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3		m3		16.560				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		8

						5		K		174101002.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3		6.624				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		10

						6		M		583310000600.S		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm		t		10.598				0.000								znížená				0.00000		1.00000		10.59800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		12

						7		K		175101102.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		m3		17.448				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		14

						8		K		181101102.S		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2		20.700				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		16

								D		2		Zakladanie   								0.000												0.00000				1.10142				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						9		K		273313611.S		Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20		m3		0.502				0.000								znížená				0.00000		2.19406		1.10142		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		18

								D		3		Zvislé a kompletné konštrukcie   								0.000												0.00000				3.59403				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						10		K		346245321.S		Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 250 mm na MC 10 hr. 120 mm		m2		14.800				0.000								znížená				0.00000		0.24284		3.59403		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		20

								D		8		Rúrové vedenie   								0.000												0.00000				5.06202				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						11		K		871211172		Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm		m		13.800				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		22

						12		M		286130017600		Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 50x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN		m		13.800				0.000								znížená				0.00000		0.00081		0.01118		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		24

						13		M		286530020300		Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00016		0.00016		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		26

						14		K		891211221		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00068		0.00136		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		28

						15		M		422210001600		Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00630		0.01260		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		30

						16		K		893301001		Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		32

						17		M		594300000300		Vodomerná a armatúrna šachta 		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		5.00000		5.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		34

						18		K		899721121		Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		m		14.000				0.000								znížená				0.00000		0.00008		0.00112		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		36

						19		K		899721131		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou		m		14.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00140		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		38

						20		K		892273111		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125		m		14.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		40

						21		K		892271111		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125		m		14.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		42

						22		K		899101111		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00420		0.00420		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		44

						23		M		552410002700		Poklop oceľový ľahký 600x600 mm		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.03000		0.03000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		46

								D		99		Presun hmôt HSV   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						24		K		998276101		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t		20.453				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		48

								D		PSV		Práce a dodávky PSV   								0.000												0.00000				0.14047				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		722		Zdravotechnika -  vodovod   								0.000												0.00000				0.14047				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						25		K		891213111		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00002		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		50

						26		M		551110027800		Ventil priamy PP-R, rozmer 50x6/4", Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00064		0.00064		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		52

						27		K		891247111		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00036		0.00036		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		54

						28		M		449160000700		Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu, HAWLE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.03150		0.03150		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		56

						29		K		891269111		Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		58

						30		M		551180001400		Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00300		0.00300		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		60

						31		K		899401111		Osadenie poklopu liatinového ventilového		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.06140		0.06140		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		62

						32		M		552410000700		Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.03200		0.03200		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		64

						33		K		722262151.S		Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00668		0.00668		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		66

						34		M		388240002200		Vodomer viacvtokový VM 3-5 V/1		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00078		0.00078		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		68

						35		K		722211200.S		Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00150		0.00150		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		70

						36		M		422010001000.S		Prírubový filter na vodu DN 50, dĺ. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00011		0.00011		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		72

						37		K		722211160.S		Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00022		0.00022		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		74

						38		M		422820002100.S		Klapka prírubová spätná DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ, NBR		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00111		0.00111		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		76

						39		K		722211020.S		Montáž guľového uzáveru prírubového DN 40		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00075		0.00075		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		78

						40		M		551110024900.S		Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 40, dĺ. 140 mm, tesnenie PTFE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00040		0.00040		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		80

						41		K		998722101.S		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		t		0.140				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		82
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						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								M - Práce a dodávky M   												0.00

								    21-M - Elektromontáže   												0.00

								    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   												0.00
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						Stavba:
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						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				10.23744				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		M		Práce a dodávky M   								0.000												0.00000				10.23744				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		21-M		Elektromontáže   								0.000												0.00000				0.33684				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		210010030		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXKVR 50, uložená pevne		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2

						2		M		3450705100		I-Rúrka FXKVR 50		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00017		0.01530		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		4

						3		K		210040391		Montáž svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120 mm2 odb. 25-120 mm2)		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		6

						4		M		354310010200		Svorka prepichovacia 5214/3BL		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00016		0.00064		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		8

						5		K		210100004		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2		ks		50.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		10

						6		K		210100007		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		12

						7		K		210100252		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2		ks		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		14

						8		M		343430001600		Teplom zmrštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm		m		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00015		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		16

						9		M		343430004400		Bužírka zmršťovacia čierna 6,4x3,2 mm, typ ZS064		ks		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00005		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		18

						10		K		210100254		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		20

						11		M		343430001700		Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 25/8-A/U 9-22,5, dĺ. 1000 mm		m		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00005		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		22

						12		M		343430005000		Bužírka zmrašťovacia čierna 12,7x6,4 mm, typ ZS127, dĺ. 1 m		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00001		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		24

						13		M		345840000719		Teplom zmraštiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00033		0.00033		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		26

						14		K		210193056		Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 5 odberatelia		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		28

						15		M		357120009000		Skriňa elektromerová RE 5.0-K402 (W), 5 x hlavný trojpólový istič do B32, 5 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.01900		0.01900		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		30

						16		K		210220021		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm		m		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		32

						17		M		3544224150		Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10		kg		12.500				0.000								znížená				0.00000		0.00100		0.01250		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		34

						18		K		210220245		Svorka FeZn pripojovacia SP		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		36

						19		M		3544219850		Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00015		0.00015		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		38

						20		K		210220253		Svorka FeZn uzemňovacia SR03		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		40

						21		M		3544221300		Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SR 03 A		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00021		0.00042		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		42

						22		K		210800147		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		190.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		44

						23		M		341110000800		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2		m		190.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.03610		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		46

						24		K		210800163		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16		m		190.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		48

						25		M		341110002400		Kábel medený CYKY 5x16 mm2		m		190.000				0.000								znížená				0.00000		0.00105		0.19950		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		50

						26		K		210902364		Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x70		m		28.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		52

						27		M		341110034200		Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2		m		28.000				0.000								znížená				0.00000		0.00188		0.05264		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		54

						28		K		DP		Doprava		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		56

						29		K		MV		Murárske výpomoci		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		58

						30		K		PM		Podružný materiál		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		60

						31		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		62

								D		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach   								0.000												0.00000				9.90060				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						32		K		460050003		Jama pre pilierový rozvádzač		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		64

						33		K		460200163		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		66

						34		K		460300202		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht, sypké steny		m		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		68

						35		K		460420222		Rekonštrukcia káblového lôžka z piesku so zakrytím tehlami naprieč smeru kábla na šírku 35 cm		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		70

						36		M		5831214500		Drvina vápencová zmes  0 - 4		t		9.600				0.000								znížená				0.00000		1.00000		9.60000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		72

						37		M		5961046500		Plastový ocharnný poklop		ks		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00480		0.28800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		74

						38		K		460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		76

						39		M		2830002000		Fólia červená v m		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00021		0.01260		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		78

						40		K		460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		80

						41		K		460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny		m2		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		82

						42		K		DP		Doprava		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		84

						43		K		PM		Podružný materiál		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		86

						44		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		88
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VŠEOBECNE 
Predmetom tejto projektovej dokumentácie je riešenie elektrických rozvodov pre el. zariadenia v priestoroch 
nájomného bytu 
Projekt rieši: 


 NN prípojku 
 umelé osvetlenie 
 silnoprúdové rozvody 
 uzemnenie a bleskozvodovú sústavu 
 el. vykurovanie 


Projekt nerieši: 
 slaboprúdové rozvody 
 audio/video vrátnik 
 elektronický zabezpečovací systém 


Projektová dokumentácia je spracovaná na základe stavebnej časti a poznámok HIP-u bez zvláštnych požiadaviek 
investora. 


NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 
 3+ N+PE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-C-S 


VÝKONOVÁ BILANCIA: 
Nájomné byty /4ks/ 
Inštalovaný výkon [Pi]: 4x 17,37 kW 
Súčasný výkon [PS]: 4x 14,70 kW 
Spoločné priestory /Rspol/ 
Inštalovaný výkon [Pi]: 22,20 kW 
Súčasný výkon [PS]: 18,40 kW 
Celkový výkon : 
Inštalovaný výkon [Pi]: 91.68 kW 
Súčasný výkon [PS]: 77,20 kW 


PROSTREDIE 
Prostredie je určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď. protokol. Protokol o určení prostredia spracovaný 
odbornou komisiou je súčasťou PD (príloha technickej správy). 


ZARADENIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA OBJEKTU: 
Časť riešeného elektrického zariadenia objektu, z hľadiska miery ohrozenia patrí v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 medzi vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny „B“. 


OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude v zmysle STN 332000-4-41  zabezpečená pre sústavu: 
 Normálna prevádzka Porucha 
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-C-S  krytom, izoláciou samočinným odpojením napájania 
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-S  krytom, izoláciou samočinným odpojením napájania 
 
Ochranný prístroj v obvode alebo zariadení v prípade poruchy samočinne odpojí napájanie obvodu alebo zariadenia, 
pre ktoré zaisťuje ochranu pred dotykom neživých častí. Pri poruche medzi živou a neživou časťou alebo ochranným 
vodičom v obvode alebo v zariadení, predpokladané dotykové napätie vyššie než dohodnuté medzné dotykové 
napätie nesmie trvať tak dlho, aby mohlo vyvolať nebezpečný fyziologický účinok u osoby, ktorá sa dotýka súčasne 
prístupných častí. Neživé časti sa musia pripojiť na ochranný vodič. 
V budove sa na hlavné pospájanie musí pripojiť hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná 
uzemňovacia svorka a tieto cudzie vodivé časti:  


 rozvodné potrubia v budove, napríklad plynu, vody 
 kovové konštrukčné časti budovy, ústredného kúrenia a klimatizácie 
 oceľová výstuž konštrukčných betónových prvkov, ak je to prakticky vykonateľné 


Vodivé časti prichádzajúce do budovy zvonku sa musia pospájať čo najbližšie k ich vstupnému miestu do budovy. 
Hlavné pospájanie sa musí urobiť na všetkých kovových plášťoch. Nutný však je súhlas majiteľov alebo 
prevádzkovateľov týchto káblov.  
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Ak v inštalácii alebo jej časti nie je možné splniť podmienky samočinného odpojenia urobí sa miestne pospájanie, 
nazývané aj doplnkové pospájanie.  
Všetky neživé časti inštalácie sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov, ktoré 
sa musia uzemniť v mieste príslušného transformátora, alebo v jeho blízkosti. Uzemňovacím bodom siete je spravidla 
neutrálny bod. Krajný vodič sa nesmie v žiadnom prípade použiť ako vodič PEN.  
V pevných elektrických rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jediný vodič (vodič 
PEN) za predpokladu, že sú splnené požiadavky 546.2 v HD 384.5.54.  
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so zanedbateľnou 
impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie 
došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase.  
Čas odpojenia dlhší ako vyžaduje tabuľka 41A STN 33 2000-4-41, ktorý ale neprevyšuje 5 s, sa dovoľuje pre koncový 
obvod napájajúci iba stacionárne zariadenia za predpokladu, že bude splnená podmienka poľa 413.1.3.5 a,  
413.1.3.5 b. 
Ak podmienky STN 332000-4-41 413.1.3.3, 413.1.3.4 a 413.1.3.5 nemožno splniť použitím nadprúdových istiacich 
prístrojov, musí sa urobiť doplnkové pospájanie v súlade s 413.1.2.2. Inak sa odpojenie napájania musí zaistiť 
pomocou prúdového chrániča. 


BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A TABUĽKY 
Na elektrické rozvodnice umiestniť bezpečnostné tabuľky v zmysle STN 01 8012-1:12/2000, STN 01 8012-
2:12/2000 a nariadenia vlády SR č. 444/2001. Požiadavky pre údržbu, opravu a obsluhu el. zar. musia byť splnené v 
zmysle vyhlášky č. 508/2009  z.Z. 


FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV 
Farebné značenie žíl vodičov musí byť v súlade s STN EN 60446:2002 podľa funkcie jednotlivých žíl. Farebné 
značenie musí byť dodržané aj pri odbočovaní v rozvodných krabiciach, vypínačoch a prepínačoch. Žila zeleno-žltá 
sa nikdy nepreznačuje! 


REVÍZIA, OBSLUHA A ÚDRŽBA 
Pred uvedením projektovaného el. zariadenia do trvalej prevádzky musí byť bezpodmienečne vypracovaná prvá 
odborná skúška v súlade s STN 33 2000-6 a STN 33 1500. 
Pravidelné revízie sa musia vykonávať v lehotách ako to ustanovuje vyhlášky č. 508/2009 Zb. Obsluhovať navrhnuté 
elektrické zariadenie, ale len v rozsahu ZAP-VYP môže aj osoba bez elektrotechnickej kvalifikácie.  
Údržbu a prácu na el. zariadení a rozvodoch môže vykonávať len pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou, 
preskúšaný podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb, pričom je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle  
STN 34 3100 a noriem súvisiacich. 


BEZPEČNOSŤ PRÁCE.  
Počas výstavby a prevádzky navrhovaných objektov musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy, 
podmienky vyhlášky SÚBP, taktiež dodržať STN a to hlavne predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Bezpečnosť technických zariadení jeho funkciu a prevádzkovú spoľahlivosť je potrebné preverovať podľa 
paragrafu 9 vyhl.č. 508/2009 Z.z.. príslušnými skúškami a prehliadkami a zariadenia musia vyhovovať bezpečnej 
prevádzke. Prevádzkovateľ el. zariadenia musí vykonávať odborné prehliadky a skúšky el. zariadení podľa prílohy č.8 vyhl.č. 508/2009 Z.z.. Zostatkové nebezpečenstvo- podľa parag.4 odsek 1 124/2006Z.z. pri dodržaní požiadaviek 
projektu, správnej aplikácie požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a 
údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo. Všeobecne všetky práce ako i použité materiály musia zodpovedať 
platným predpisom a normám. Vybudované dielo pred uvedením do prevádzky musí sa podrobiť východzej odbornej 
prehliadke a skúške (revízii). Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa §20 a údržbárske práce vykonávať 
pracovníci podľa §21-elektrotechnik citovanej vyhlášky. Montáž elektrických zariadení môže vykonávať len firma s 
platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať 
príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl.141-149, čl.161-163. Všetky 
montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť robené za vypnutého 
a bez napäťového stavu. Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková 
revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6. Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie 
vodičov podľa STN IEC 60446 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako 
iný vodič ani zmenou jeho farby. Za bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov 
zodpovedá podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8 prevádzkovateľ. Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky je 
potrebné vykonávať podľa STN 33 1500 tab.č.1, alebo vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8. Rozvádzač môže vyrábať 
len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Rozvádzač musí byť 
vyrobený podľa STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN EN 60439-3+A1, STN EN 60439-4, STN EN 60439- 5. 
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K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu 
a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené 
bezpečnostnou tabuľkou v zmysle STN EN 61310-1. Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používať 
ochranné pracovné pomôcky a náradie. Ručné elektrické náradie a iné prenosné elektrické predmety sa majú vo 
všetkých prostrediach používať v triede ochrany II. 
 


VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA PRI PRÁCI V ZMYSLE 
ZÁKONA SNR Č. 124/2006 Z.Z. 
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. musí byť súčasťou projektu vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a 
užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 
Faktor 
pracovného procesu a prostredia 


Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 


Neodstrániteľné ohrozenie Návrh ochranných 
opatrení 


Elektrina Elektrické napätie a prúdy 
nebezpečné pre zdravie, 
život a majetok 


Elektrický skrat, vznik požiaru Bod 1 - 8 


-„- -„- Dotyk živej časti v normálnej 
prevádzke 


Bod 1 – 6, 8 


-„ - -„ - Dotyk neživej časti pri poruche Bod 1 – 5, 7, 8 
Pri správnej montáži elektrickej inštalácie, pri uplatnení a dodržiavaní právnych predpisov, slovenských technických 
noriem, pokynov na obsluhu a údržbu a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
nevzniknú od elektriny neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia v zmysle uvedeného zákona. 
Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 


 ohrozenie osôb dotykom so živými časťami (priamy dotyk) – rieši v časti technickej správy „Požiadavky na 
základnú ochranu podľa STN 33 2000-4-41“ 


 ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušením 
izolácie (nepriamy dotyk) – rieši v časti technickej správy „Požiadavky na ochranu pri poruche podľa  
STN 33 2000-4-41“ 


 iné javy ako napríklad preťaženie, skratové účinky a podobne – sú riešené istiacimi prvkami 
 z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v technickej 


správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy 
Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri rešpektovaní 
uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové 
riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové. 
Návrh ochranných opatrení: 


 Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia. 
 Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
 Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov. 
 Všetky údržbárske práce vykonávať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou. 
 Práce s otvoreným ohňom – pracovať iba s povolením. 
 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41. 
 Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia, ktoré vykonávajú pracovníci s predpísanou 


kvalifikáciou. 
Možné lokality pre neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia: 
Faktor - Pracovného 
procesu a prostredia 


Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 


Neodstrániteľné 
ohrozenie 


Miesta možného výskytu neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a ohrození 


Elektrina Elektrické napätie 
a prúdy nebezpečné pre 
zdravie, život a majetok 


Elektrický skrat, 
vznik požiaru 


Živé elektrické časti, neživé elektrické 
časti, cudzie vodivé časti 


-„- -„- Dotyk živej časti 
v normálnej prevádzke 


Živé elektrické časti 


-„- -„- Dotyk neživej časti pri 
poruche 


Neživé elektrické časti, cudzie vodivé časti 
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Posúdenie rozsahu rizika: 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo 
neodstrániteľné ohrozenie 


Pravdepodobnosť vzniku 
poškodenia zdravia v prípade 
najlepšom1) 
najhoršom2) 


Možné následky na zdravie 
v prípade 
najlepšom3) 
najhoršom4) 


Elektrický skrat, vznik požiaru žiadna vysoká žiadne veľké 
Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke žiadna vysoká žiadne veľké 
Dotyk s neživou časťou pri poruche žiadna vysoká žiadne veľké 


 
Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví. 
1) najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je ak sa dodržiava pracovná disciplína, 
sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy, súčasný výskyt len jedného nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia 
vzdialenosť od zdroja výskytu nebezpečenstva a ohrozenia 
2) najhorší prípad 
3) najlepší prípad 
4) najhorší prípad 


UPOZORNENIE: 
Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN a súvisiacich predpisov. Všetky práce musia byť prevedené 
podľa platných noriem STN v čase realizácie. Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná 
východzia odborná prehliadka a odborná skúška (v zmysle STN 33 2000-6:2007/Z1), ktorú vykoná elektrotechnik 
špecialista s kvalifikáciou v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb. §24 a spracovaná revízna správa. 
Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle  
STN 33 1500 tab.č.1. 


POZNÁMKY 
1. Táto dokumentácia je vyhotovená v rozsahu potrebnom pre získanie stavebného povolenia a nenahrádza 


realizačný projekt. 
2. Povinnosťou dodávateľskej firmy je zoznámiť sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, tzn. 


technickou správou, výkresmi, atď. Ďalej je povinnosťou dodávateľskej firmy overiť si a skontrolovať všetky 
nadväznosti a požiadavky na ostatné profesie. 


3. Predpokladá sa, že dodávateľská firma je odborne spôsobilá, s plnou zodpovednosťou za vyhotovenie 
kompletného funkčného diela vrátane stanovenia úplného rozsahu prác prostredníctvom preskúmania a 
prediskutovania kompletnej dokumentácie s príslušnými stranami. 


4. Na základe vyššie uvedeného je povinnosťou dodávateľskej firmy upozorniť na prípadné nedostatky, zjavné 
chyby a v prípade nejasností vzniesť otázky k dokumentácii. Táto povinnosť sa predpokladá pred začatím 
prác v termíne stanovenom zástupcom investora. V priebehu prác je potom povinnosťou dodávateľskej firmy 
včas upozorniť na nedostatky a chyby a to takým spôsobom, aby nedošlo k zvýšeniu ceny diela vplyvom 
oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpokladá sa vždy, že dodávka zahrňuje všetky súčasti k 
zaisteniu kompletnosti a funkčnosti diela. 


5. Vzhľadom k fáze projektu nie je projektová dokumentácia kompletná vo všetkých detailoch. 
6. Pri realizácií je dodávateľ povinný koordinovať postup prác so stavbou a ostatnými profesiami, postupovať 


v súlade s príslušnými predpismi a návodmi pre montáž jednotlivých zariadení, dodržiavať všetky platné 
zákony, normy a vyhlášky. 


7. Text technickej správy rovnako ako poznámky vo výkresoch neprešli gramatickou korektúrou. 
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TECHNICKÉ RIEŠENIE 
OPIS EL. PRÍPOJKY 
Elektrická káblová prípojka pre napojenie rozvádzača objektu je riešená z navrhnutého elektromerového rozvádzača 
5xRE. Elektromerový rozvádzač 5xRE bude osadený na hranici pozemku na verejne dostupnom mieste. Elektrické 
napojenie rozvádzača 5xRE je z jestvujúceho vzdušného sekundárneho distribučného vedenia. Elektrická prípojka je 
riešená cez poistkovú istiacu skrinku SPP, ktorá sa umiestni na betónový podperný bod (P.B.) č.23. Skriňa SPP sa 
vyzbrojí poistkami 125A gG. Elektromerový rozvádzač 5xRE sa napája zo vzdušného vedenia cez SPP skrinku s 
káblom NAYY-J 4x70. Káblové vedenie NN prípojky je vedené v zemi až po rozvádzač 5xRE. Z rozv. 5xRE sa 
zaistí dodávka elektrickej energie v navrhnutom objektu. 
 
Hl. istič pred elektromerom: 32A, 3fázový, char. B 
Typ merania: priame dvojtarifné meranie 
 
Hl. istič pred elektromerom: 4x 25A, 3fázový, char. B 
Typ merania: priame dvojtarifné meranie 


ROZVODNICA RSPOL 
V miestnosti č.1.08 bude inštalovaná rozvodnica Rspol, ktorá  zabezpečuje napojenie a istenie jednotlivých obvodov 
v spoločných priestoroch (všetky vývody sú chránené s prúdovým chráničom). Rozvodnica Rspol oceľovo-plechová 
pre zapustenú montáž sa osadí do steny vo výške 1,7m stred skrine od podlahy a bude napojená z rozvádzača 5xRE 
káblom CYKY-J 5x16 a CYKY-J 3x2,5 (prenos signálu HDO, „nočný prúd“). Rozvodnica vyzbrojený s hl. 
vypínačom, označené FQ01, ktorým je možné vypnúť celú elektrifikáciu objektu. Jednopólová schéma, náplň a typ 
rozvádzača Rspol znázornená na výkrese č. E10. Vývody istené z rozvodnice Rspol na výkresoch označené s zelenou 
farbou. 


ROZVODNICA RD1 
V miestnosti č.2.02 bude inštalovaná rozvodnica RD1, ktorá  zabezpečuje napojenie a istenie jednotlivých obvodov 
v jednotlivých bytoch (všetky vývody sú chránené s prúdovým chráničom). Rozvodnica RD1 oceľovo-plechová pre 
zapustenú montáž sa osadí do steny vo výške 1,7m stred skrine od podlahy a bude napojená z rozvádzača 5xRE 
káblom CYKY-J 5x10 a CYKY-J 3x2,5 (prenos signálu HDO, „nočný prúd“). Rozvodnica vyzbrojený s hl. 
vypínačom, označené FQ01, ktorým je možné vypnúť celú elektrifikáciu objektu. Jednopólová schéma, náplň a typ 
rozvádzača RD1 znázornená na výkrese č. E11. Vývody istené z rozvodnice RD1 na výkresoch označené s červenou 
farbou. 


ROZVODNICA RD2 
V miestnosti č.2.06 bude inštalovaná rozvodnica RD2, ktorá  zabezpečuje napojenie a istenie jednotlivých obvodov 
v jednotlivých bytoch (všetky vývody sú chránené s prúdovým chráničom). Rozvodnica RD2 oceľovo-plechová pre 
zapustenú montáž sa osadí do steny vo výške 1,7m stred skrine od podlahy a bude napojená z rozvádzača 5xRE 
káblom CYKY-J 5x10 a CYKY-J 3x2,5 (prenos signálu HDO, „nočný prúd“). Rozvodnica vyzbrojený s hl. 
vypínačom, označené FQ01, ktorým je možné vypnúť celú elektrifikáciu objektu. Jednopólová schéma, náplň a typ 
rozvádzača RD2 znázornená na výkrese č. E12. Vývody istené z rozvodnice RD2 na výkresoch označené s modrou 
farbou. 


ROZVODNICA RD3 
V miestnosti č.2.11 bude inštalovaná rozvodnica RD3, ktorá  zabezpečuje napojenie a istenie jednotlivých obvodov 
v jednotlivých bytoch (všetky vývody sú chránené s prúdovým chráničom). Rozvodnica RD3 oceľovo-plechová pre 
zapustenú montáž sa osadí do steny vo výške 1,7m stred skrine od podlahy a bude napojená z rozvádzača 5xRE 
káblom CYKY-J 5x10 a CYKY-J 3x2,5 (prenos signálu HDO, „nočný prúd“). Rozvodnica vyzbrojený s hl. 
vypínačom, označené FQ01, ktorým je možné vypnúť celú elektrifikáciu objektu. Jednopólová schéma, náplň a typ 
rozvádzača RD3 znázornená na výkrese č. E12. Vývody istené z rozvodnice RD3 na výkresoch označené s červenou 
farbou. 
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ROZVODNICA RD4 
V miestnosti č.2.16 bude inštalovaná rozvodnica RD4, ktorá  zabezpečuje napojenie a istenie jednotlivých obvodov 
v jednotlivých bytoch (všetky vývody sú chránené s prúdovým chráničom). Rozvodnica RD4 oceľovo-plechová pre 
zapustenú montáž sa osadí do steny vo výške 1,7m stred skrine od podlahy a bude napojená z rozvádzača 5xRE 
káblom CYKY-J 5x10 a CYKY-J 3x2,5 (prenos signálu HDO, „nočný prúd“). Rozvodnica vyzbrojený s hl. 
vypínačom, označené FQ01, ktorým je možné vypnúť celú elektrifikáciu objektu. Jednopólová schéma, náplň a typ 
rozvádzača RD4 znázornená na výkrese č. E11. Vývody istené z rozvodnice RD4 na výkresoch označené s modrou 
farbou. 


ELEKTROINŠTALÁCIA NN – SPOLOČNÝCH PRIESTOROV 
Svetelné, silové a zásuvkové vedenia sú navrhnuté káblami typu N2XH-J(O). Káble budú pevne uložené pod 
omietkou. Elektrická inštalácia svetelných rozvodov sa zrealizuje káblami N2XH -J(O) 3x1,5, zásuvkových 
rozvodov sa zrealizuje káblami N2XH -J 3x2,5 a ostatné silové rozvody podľa potreby a charakteru spotrebičov. 
Napojenie a istenie všetkých silnoprúdových rozvodov/vývodov zrealizovať z príslušnej rozvodnice Rspol. 
Ovládacie spínače budú umiestnené pri vstupoch do jednotlivých priestorov vo výške 120 cm nad podlahou. Zásuvky 
inštalovať vo výške min. 30cm nad podlahou a v kuchyni nad pracovnú plochu linky vo výške od podlahy 140 cm.  
Všetky rozvody budú za prúdovým chráničom. V rozvodnici Rspol bude hlavný vypínač, ktorý v prípade nutnosti 
odpojí od prívodu elektrickej energie všetky zásuvkové, silové a svetelné rozvody. Všetky kovové predmety sa 
pripoja na podružnú eqvipotenciálnu zbernicu pre možné meranie uzemnenia. 


ELEKTROINŠTALÁCIA NN – BYTOVÝCH JEDNOTIEK 
Svetelné, silové a zásuvkové vedenia sú navrhnuté káblami typu CYKY-J(O). Káble budú pevne uložené pod 
omietkou. Elektrická inštalácia svetelných rozvodov sa zrealizuje káblami CYKY-J(O) 3x1,5, zásuvkových 
rozvodov sa zrealizuje káblami CYKY-J 3x2,5 a ostatné silové rozvody podľa potreby a charakteru spotrebičov. 
Napojenie a istenie všetkých silnoprúdových rozvodov/vývodov zrealizovať z príslušnej rozvodnice RD1-4. 
Ovládacie spínače budú umiestnené pri vstupoch do jednotlivých priestorov vo výške 120 cm nad podlahou. Zásuvky 
inštalovať vo výške min. 30cm nad podlahou a v kuchyni nad pracovnú plochu linky vo výške od podlahy 140 cm.  
Všetky rozvody budú za prúdovým chráničom. V rozvodnici RD1-4 bude hlavný vypínač, ktorý v prípade nutnosti 
odpojí od prívodu elektrickej energie všetky zásuvkové, silové a svetelné rozvody. Všetky kovové predmety sa 
pripoja na podružnú eqvipotenciálnu zbernicu pre možné meranie uzemnenia. 
Zásuvková inštalácia 
Zásuvková inštalácia je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 2,5 mm2. Rozmiestnenie a počty zásuviek sú 
navrhnuté podľa typu a charakteru miestnosti. Typ zásuvky musí vyhovovať danému prostrediu v ktorom budú 
použité. Samostatne istené zásuvkové obvody sú vedené pre el. zariadenia s príkonom od 2 000 VA. Pre zabezpečenie 
zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody chránené pomocou 
prúdových chráničov s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. Zásuvky inštalovať vo výške min 30cm nad 
podlahou a v kuchynkách nad pracovnú plochu linky vo výške od podlahy 140 cm. 
Svetelná inštalácia 
Svetelná inštalácia je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 1,5mm2. Použité svietidlá musia byť vyhotovené z 
materiálov a v požadovanom krytí tak, aby vyhovovali pôsobeniu vonkajších vplyvov prostredia v ktorom budú 
inštalované. Umelé osvetlenie v jednotlivých miestnostiach, resp. priestoroch musí spĺňať podmienku dobrého 
videnia a vytvárania príjemného prostredia. V svietidlách budú použité zdroje s farbou svetla „neutrálna biela“. 
Ďalším kritériom, ktoré musí umelé osvetlenie spĺňať je ekonomickosť prevádzky. Ovládanie osvetlenia je riešené 
miestne spínačmi inštalovanými pri vstupoch do osvetľovacích priestorov. Spodná hrana svietidiel nad umývadlami 
bude vo výške min.180cm nad podlahou, ak bude svietidlo umiestnené nižšie musí byť chránené pred mechanickým 
poškodením (napr. nárazuvzdorným krytom, ochranným košom a pod.). Ovládanie osvetlenia je riešené miestne 
spínačmi inštalovanými pri vstupoch do osvetľovacích priestorov. Udržiavaná osvetlenosť Em bola navrhnutá podľa 
STN EN 12464-1. Údržba osvetlenia sa bude robiť skupinovo ak intenzita poklesne pod 80% menovitej hodnoty. Čistenie krytov svietidiel robiť aspoň 2x ročne. 
Ochrana doplnkovým pospojovaním 
V priestore kúpeľne, kotolne a technickej miestnosti zrealizovať doplnkové pospájanie všetkých kovových 
predmetov, potrubných vedení inštalovaných v miestnosti pripojiť na ekvipotenciálnu svorku EK. Doplnkové 
pospájanie zrealizovať vodičom H07V-K 6mm2 farba zelenožltá. 
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INŠTALÁCIA V PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU 
Pre elektrickú inštaláciu v priestoroch s vaňou alebo sprchou (tzn. kúpeľne a pod.) platia požiadavky STN 33 2000-
7-701:10/2007. V zmysle predmetnej normy (článku 701.512.2, vonkajšie vplyvy) inštalované elektrické zariadenia 
musia mať aspoň tieto stupne ochrany :  


 v zóne 0 : IPX7; 
 v zóne 1 : IPX4; 
 v zóne 2 : IPX4. 


V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 sa zásuvky a spínače môžu umiestniť iba mimo 
umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho 
priestoru. Ak sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené svojím najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice 
umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov 
priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený. 
Umývací priestor je v zmysle článku N 701.30.5 ohraničený :  


a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj 
nad umývadlom, umývacím drezom,  


b) podlahou a stropom.  Článok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 – doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCD):  
V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden (alebo niekoľko) prúdových chráničov (RCD) s menovitým 
rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA chrániť všetky obvody. Použitie takýchto prúdových 
chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch :  


 s ochranným opatrením „elektrické oddelenie“, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič, 
 s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV“. (zdroj SELV sa musí inštalovať mimo zón 0, 1 a 2). 


V umývacom priestore sa môžu inštalovať ďalšie spotrebiče za predpokladu, že sú ich výrobcom určené na použitie 
v umývacom priestore, a ich vlastnosti umožňujú použitie v umývacom priestore (typovo overené). 
 
INŠTALÁCIA VO VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH  
V priestoroch s prostredím vlhkým a prostredím pod prístreškom je možné inštalovať elektrické stroje, prístroje a 
svietidlá s min. krytím aspoň IP44. V priestoroch s prostredím vonkajším podľa STN EN 33 2000-7-714 čl.714.5 je 
možné inštalovať elektrické stroje, prístroje a svietidlá s min. krytím aspoň IPx4 rsp.IP44. Pokiaľ sa vo vonkajškom 
priestore použije svetelné zariadenie triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou , potom sa nesmie sa zriadiť 
nijaký ochranný vodič a vodivé časti stĺpov osvetlenia nesmú byť zámerne spojené s uzemňovacou sústavou. 
HLAVNÉ OCHRANNE POSPÁJANIE  
 
Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia prípojnica označená ako HUS, umiestnená vedľa rozvádzača RE. Každý 
vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu sa musí dať samostatne odpojiť. Tento spoj musí byť spoľahlivý 
a rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič musí byť dimenzovaný tak, aby minimálne zodpovedal 
prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v inštalácií. Prierez každého ochranného vodiča, ktorý nie je časťou 
kábla alebo ktorý nie je v spoločnom  kryte s krajným vodičom, nesmie byť menší ako : 


 2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chránený pred mechanickým poškodením,  
 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením. 


Ochranné vodiče sa musia vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým, chemickým alebo elektrochemickým 
poškodením, pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Každý spoj (napríklad skrutkové spoje, 
upínacie konektory) medzi ochrannými vodičmi alebo medzi ochranným vodičom a iným zariadením musia 
zabezpečovať trvanlivé a neprerušované elektrické spojenie a primeranú mechanickú pevnosť a ochranu. 
Na prípojnicu MET sa vodičmi označenými ako PB s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými 
svorkami vodivo pripoja: 


 neživé vodivé časti rozvádzača 
 vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov 
 vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy 
 hlavné potrubia (VZT, voda, plyn) 
 neživé časti kotolne a ostatných technických miestností 
 všetky rozvádzače 
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Hlavná uzemňovacia prípojnica MET sa cez skúšobnú svorku pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu drôtom FeZn Φ 10 mm pomocou svoriek SR03. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 článku 544.1, vodiče na ochranné pospájanie 
(v zmysle článku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007) určené na pripojenie na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu nesmú 
mať menší prierez ako : 


 6 mm2 meď,  
 16 mm2 hliník,  
 50 mm2 oceľ. 


Odpor uzemnenia ochranného vodiča má mať odpor najviac 5 Ω. Uzemňovací vodič ochranného pospájania bude v 
zemi pripojený na uzemňovaciu sústavu bleskozvodu objektu, čím bude zabezpečený ich rovnaký potenciál. Prierezy 
uzemňovacích vodičov nesmú byť menšie ako 6 mm2 pre meď alebo 50 mm2 (ϕ8)  pre oceľ. Ak je na uzemňovač 
pripojený systém ochrany pred bleskom, prierez uzemňovacieho vodiča musí byť aspoň 16 mm² pre meď (Cu) alebo 
50 mm² (ϕ8) pre oceľ. 
Hlavné ochranné pospájanie 


 
DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE 
Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa použije sa doplnková ochrana doplnkovým 
pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 čl.415.2. 
Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľne, kuchyne, technickej miestnosti vodičom CY 4 z.ž – 
nechránený pred mechanickým poškodením (vedený voľne v priestore alebo pod omietkou) a CY 2,5 chránený pred 
mechanickým poškodením (vedený v elektroinštalačnej trubke, vo voľnom priestore alebo pod omietkou) podľa STN 
33 2000-5-54 čl.543.1.3. Ochranným vodičom pripojiť všetky prístupné nechránené cudzie vodivé časti a všetky 
neživé vodivé časti upevnených zariadení v miestnosti obsahujúcej kúpaciu a/alebo sprchovaciu vaňu, drez a pod.. 
Toto miestne doplnkové pospájanie môže byť buď priamo v miestnosti s vaňou alebo sprchou alebo i mimo nej, 
prednostne v blízkosti bodu vstupu cudzích vodivých častí do takejto miestnosti. Vodiče na takéto miestne ochranné 
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pospájanie musia byť farby zeleno-žltej. Kovové vaňové a umývadlové batérie na teplú a studenú vodu i pokiaľ sú 
pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plast-hliníkove potrubie (AL-PE) je treba pripojiť na doplnkové ochranné 
pospájanie, najlepšie prostredníctvom typizovanej svorky ZS4.(POHĽAD ,,B“) .Vodič ochranného doplnkového 
pospojovania sa pripojí na ochranný kontakt (PE) zásuvky vodičom Cu s prierezom 2,5mm2, prípadne vodičom Cu 
s prierezom 6mm2 na prípojnicu MET. 
Elektrický kotol 
V miestnosti č. 1.05 je navrhnutý elektrický kotol. Z rozvádzača Rspol je pripravený istený vývod s  ističom  
PL6 25/3/B a prúdovým chráničom PF6 40/4/003 pre jeho napájanie a je spínaný pomocou HDO prepínača cez 
stykač. Pred zahájením kabelážnych prác návrh prekonzultovať dodávateľom zariadení TZB! 
Elektrické podlahové vykurovanie bytov 
Na vykurovanie objektu sú navrhnuté elektrické vykurovacie rohože a fólie, okrem skladovej haly, kde sa kúrenie 
nerieši. Návrh vykurovacích rohoží a fólii rieši projekt TZB, tento projekt rieši ich silové napojenie a termostatické 
spínanie. 
Silové napájacie rozvody sú navrhnuté káblami s prierezom jadra žily 2,5 mm2. Rozmiestnenie a počty výhrevných 
telies sú navrhnuté podľa typu a charakteru miestnosti, a na základe poskytnutých podkladov. 
V každej miestnosti je navrhnutý termostat, ktorý je napojený z hl. rozvádzača RD1-4 a na základe vnútornej teploty 
spína vykurovací rohož/fóliu v danej miestnosti (tento návrh platí do inštalovaného príkonu rohoží/fólii do 2000W).  
Napájané sú z hl. rozvádzača RD1-4, každá miestnosť zvlášť istený s prúdovým chráničom kombinovaným s ističom. 
Okruhy vykurovacie ovládané cez stykače pomocou HDO prepínača, ktoré sa nachádza v elektromerovom 
rozvádzači. 
OCHRANA PRED BLESKOM A PREPÄTÍM LPS - BLESKOZVOD 
Vonkajšia ochrana pred úderom blesku 
Potreba ochrany pred prepätím, ekonomické prínosy inštalácie ochranných opatrení a výber vhodných ochranných 
opatrení sa majú určiť podmienkami manažérstva rizika. Manažérstvo rizika je predmetom normy IEC 62305-2. 
Kritéria pre návrh inštaláciu a údržbu ochranných opatrení na ochranu pred bleskom sa uvažujú v troch oddelených 
skupinách: 


 Prvá skupina zaoberajúca sa ochrannými opatreniami na obmedzenie hmotných škôd a ohrozenia života sa 
nachádza v IEC 62305-3 


 Druhá skupina, zaoberajúca sa ochrannými opatreniami na obmedzenie porúch elektrických a elektronických 
systémov sa nachádza v IEC 62305-4 


 Tretia skupina, zaoberajúca sa ochrannými opatreniami na zníženie hmotných škôd a zlyhaní inžinierskych 
sietí pripojených ku stavbe (najme elektrických a telekomunikačných vedení) sa nachádza v IEC 62305-5 


Zásahy blesku do zeme môžu byť nebezpečné pre stavby a inžinierske siete s nebezpečenstvom pre stavbu ako 
následok môže byť: 


 Poškodenie stavby a jej obsahu 
 Poruchy pridružených elektrických a elektronických systémov 
 Úraz živých bytostí vnútri alebo blízkosti stavby 


Stanovenia rizika je súčasťou projektovej dokumentácie. 
Na vytvorenie LPS budú použité materiály z hliníku a žiarovo pozinkované čo zabezpečí dostatočnú ochranu proti 
korózii. 
Vnútorný systém ochrany pred bleskom musí zabrániť nebezpečným iskreniam vnútri chránenej stavby, ktoré môžu 
byť spojené prechodom bleskového prúdu nielen vo vonkajšom LPS, ale aj v iných vodivých častiach stavby. 
Nebezpečným iskreniam medzi rôznymi časťami sa zabráni: 


 Ekvipotenciálnym pospájaním (kovové časti, kovové inštalácie, vnútorné systémy, vonkajšie vodivé časti a 
vedenie pripojené ku stavbe) 


 Elektrickou izoláciou medzi časťami 
Základné požiadavky: 


 Zemný odpor uzemnenia spoločnej uzemňovacej siete musí byť menší ako 2 Ω. 
 Na zbernú sústavu na streche vodivo pripojiť kovové odkvapové žľaby, oplechovanie atiky a iné kovové 


predmety.  
 Dodržať dostatočnú vzdialenosť. 
 Vodivé spoje v zemi zaizolovať 
 Jednotlivé skúšobné svorky označiť štítkami s číselným označením 


Sústava zvodov bude znižovať pravdepodobnosť škôd spôsobených bleskovým prúdom, ktorý potečie LPS, je 
nevyhnutné zvody umiestniť tak, aby spájali miesto zásahu so zemou viacerými paralelnými cestami, aby dĺžka cesty 







TECHNICKÁ SPRÁVA STRANA 12 Z 20 


bleskového prúdu bola čo najkratšia a aby sa vyrovnanie potenciálov medzi vodivými časťami stavby realizovalo 
podľa požiadaviek STN EN 62305-3 čl. 6.2. 
Bleskozvodná sústava bude realizovaná ako hrebeňová s vodičom FeZn Ø 8mm. Bleskozvodné vedenie bude uložené 
na hrebeni strechy pomocou podpier PV15 a pri odbočkách k jednotlivým zvodom pomocou podpier PV22. 
Vzdialenosť podpier na streche bude max.1.meter. Na jímaciu sústavu na streche vodivo pripojiť kovové okapy, 
oplechovanie a iné kovové predmety. Dodržať príslušné vzdialenosti vodičov bleskozvodovej sústavy od krytiny a 
elektrických vedení v zmysle príslušných ustanovení STN 34 1390. Vonkajšia ochrana pred bleskom bola riešená 
pomocou ochrannej gule. Bleskozvodná sústava doplnená jímacími tyčami a s pomocnými zberačmi  na 
vyvýšeniach, na miestach kde pri aplikácie metódy valivej gule došlo ku kolízii, viď výkres č. E14. 
Jednotlivé zvody budú vyhotovené, ako skryté pod omietku v netrištivej rúrke PVC 40mm. Skúšobné svorky 
inštalovať 1 m nad upraveným terénom v plastovej krabici. Od skúšobných svoriek do zeme bude vedenie realizované 
vodičom FeZn Ø10mm a budú napojené na uzemňovaciu sústavu. Jednotlivé skúšobné svorky označiť štítkami s 
číselným označením. Hodnota vzdialenosti medzi zvodmi a medzi obvodovými vodičmi triedy LPS III. je 15m. 
Zvody sa musia inštalovať priamo a zvisle, aby sa vytvorilo čo najkratšie priame spojenie so zemou. Nesmú sa 
vytvoriť inštalačné slučky (slepé konce). 
Vnútorná ochrana pred prepätím 
Vnútorný systém ochrany pred bleskom musí zabrániť nebezpečným iskreniam vnútri chránenej stavby, ktoré môžu 
byť spojené prechodom bleskového prúdu nielen vo vonkajšom LPS, ale aj v iných vodivých častiach stavby. 
Nebezpečným iskreniam medzi rôznymi časťami sa zabráni: 


 Ekvipotenciálnym pospájaním (kovové časti, kovové inštalácie, vnútorné systémy, vonkajšie vodivé časti a 
vedenie pripojené ku uzemňovacej sústavy) 


 Elektrickou izoláciou medzi časťami 
 Prepäťovou ochranou 


Všetky kovové časti stavby, kovové časti inštalácie, vnútorné systémy a vonkajšie vodivé časti a vedenie priložené 
ku stavbe musia byť pripojené na ekvipotenciálnu zbernicu, aby sa zabezpečilo ekvipotenciálne pospájanie proti 
blesku pre dosiahnutie vyrovnania potenciálu pri pôsobení blesku a mali čo najmenšiu impedanciu max. 0,2Ω. 
Požiadavky na voľbu a spôsob inštalácie prepäťových ochrán v elektrických zariadeniach budov popisuje norma 
STN 332000 „Elektrické zariadenia budov - ochranné zariadenia proti prepätiu“ a IEC 60364-53 „Elektrické 
inštalácie budov“, časť 5-53 „Výber a montáž elektrických zariadení“, sekcia 534 „Zariadenia na ochranu proti 
prepätiu“. V uvedených normách je popísané usporiadanie a zapojenie prepäťových ochrán pre jednotlivé typy sietí 
a špecifikované sú tiež základné parametre prepäťových ochrán pre jednotlivé oblasti použitia. Norma predpisuje 
zaradenie impedancii medzi jednotlivé stupne prepätovej ochrany, ktoré môžu byť dosiahnuté vlastnou impedanciou 
dostatočne dlhého vedenia medzi jednotlivými stupňami. 
Prepäťové ochrany slúžia na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a navrhnutý je na vstup vedenia do objektu 
v rozvádzači Rspol. 
Prepäťová ochrana typu 1 (trieda I, B) je určená pre kategóriu prepätia III podľa STN EN 60664-1:2004-07 je 
koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 4 kV pre sieť 230/400 V. Táto prepäťová ochrana slúži na 
vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a zapája sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači. 
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PRÍLOHY: 
PRÍLOHA Č.1 – POUŽITÉ PREDPISY A NORMY 
STN 33 2000-1: 2009 


Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: 
Základné princípy, stanovenie všeobecných 
charakteristík, definície 


STN 33 2000-2: 2004 
Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: 
Elektrické inštalácie budov 


STN 33 2000-4-41: 2007 + O1 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: 
Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom 


STN 33 2000-4-42: 2012 + Oa, O1, A1 
Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie 
bezpečnosti Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla 


STN 33 2000-4-43: 2010 
Elektrické zariadenia. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. 
43. kapitola: Ochrana proti nadprúdom 


STN 33 2000-4-442: 2013 


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 33 2000-4-443: 2016 - platí od 1. 9. 2016 


Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie 
bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a 
elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana 
pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred 
spínacími prepätiami 


STN 33 2000-4-473: 1995 + O1 


Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť 47. 
kapitola: Použitie ochranných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti 473. oddiel: Opatrenia na ochranu proti 
nadprúdom 


STN 33 2000-5-51: 2010 +A11, O1 
Elektrické inštalácie budov. Časť 5: výber a stavba 
elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá 


STN 33 2000-5-52: 2012 + O1 
Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba 
elektrických zariadení Kapitola 52: Elektrické rozvody 


STN 33 2000-5-523: 2004 
Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba 
elektrických zariadení Oddiel 523: prúdové 
zaťažiteľnosť elektrických rozvodov 


STN 33 2000-5-54: 2012 + O1 


Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: 
Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie 
sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné 
pospájanie 


STN 33 2000-5-559: 2013 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: 
Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá a 
svetelné inštalácie 


STN 33 2000-7-701: 2007 + A11, AC 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: 
Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. 
Priestory s vaňou alebo sprchou 


STN 33 2000-7-715: 2013 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: 
Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. 
Svetelné inštalácie na malé napätie 


STN EN 61140: 2004 + A1  
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné 
hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 


STN EN 62305-1: 2012 
Ochrana pri zásahu blesku. Časť 1: Všeobecné 
princípy 


STN EN 62305-2: 2013 Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika 


STN EN 62305-3: 2012 + O1 
Ochrana pri zásahu blesku. Časť 3: Ochrana stavieb a 
ohrozenie života 


STN EN 62305-4: 2013 
Ochrana pri zásahu bleskom. Časť 4: Elektrické a 
elektronické systémy v stavbách 







TECHNICKÁ SPRÁVA STRANA 14 Z 20 


STN EN 61439-1: 2012 
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1.Všeobecné 
pravidlá. 


STN EN 61439-2: 2012 
Nízkonapäťové rozvádzače. .Časť 2.Vykonové 
rozvádzače. 


STN EN 61439-3: 2012 
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice 
určené na obsluhu laikmi (DBO) 


STN 33 3080: 1978 + a, b 
Elektrotechnické predpisy. Kompenzácia indukčného 
výkonu statickými kondenzátorm 


STN 33 3210: 1986 + Z1 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia 


STN EN 60446:2002  
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-
stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia 
vodičov farbami alebo číslami 


STN EN 60909-0: 2003 
Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách 
Časť 0: Výpočet prúdov 


STN EN 60909-1: 2000 


Výpočet skratových prúdov v trojfázových 
striedavých sústavách. Časť 1: Súčinitele na výpočet 
skratových prúdov v trojfázových striedavých 
sústavách podľa IEC 60909 


STN EN 12464-1: 2012 
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. 
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta 


Vyhláška č.94/2004 Z.z – Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú tech. požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
Vyhláška č.508/2009 Z.z – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, 
vydalo MPSVaR SR 
Zákon 124/2006 Z.z. z 2.februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona 309/2007 Z.z.. 
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PRÍLOHA Č.2 – KÚPEĽŇOVÉ ZÓNY PODĽA STN 33 2000-7-701 
 
 
Výška osadenia el. prístrojov je nasledovná (ak nie je uvedená na prístroji): 


  1,2 m os vypínačov 
  0,3 m   os zásuviek 


 Čelný poh ľad - kúpe ľňa 


 
 


Čelný poh ľad - kuchy ňa 


 
 
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
Inštalácia bude robená : 


 vo vnútorných priestoroch objektu (bežné priestory stavebného objektu – izby, kuchyňa, kúpeľne, sociálne 
zariadenie, chodby a príručné sklady.), 


 vonkajší priestor pod prístreškom , 
 vonkajší priestor . 


Krytie el. prístrojov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-7-701,  
nasledovne: 


 v priestoroch uvedených v bode 1 - el. rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 20 
 v priestoroch uvedených v bode  2 - el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 20 


El. inštalácia v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch musí zodpovedať požiadavkám STN 
33 2000-7-701 
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UMIESTNENIE ZÁSUVIEK A VYPÍNA ČOV V PRIESTORE S UMÝVADLOM 


 
 


Zóny v priestore so sprchovacím kútom a va ňou 
 







TECHNICKÁ SPRÁVA STRANA 17 Z 20 







TECHNICKÁ SPRÁVA STRANA 18 Z 20 


PRÍLOHA Č.3– HĹBKOVÉ ULOŽENIE NN KÁBLOV 
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PRÍLOHA Č.4 – PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
PROTOKOL o ur čení vonkajších vplyvov č.P191120 vypracovaný odbornou 


komisiou ./STN33 2000-5-51/ 


 


Úplný názov organizácie: FBB-ELECTRIC s.r.o. 


 


Zloženie komisie: 


Predseda, zodpovedný projektant: Ing. Bálint Forró 
HIP: Ing. Száraz 
Montážna firma DAISY – Elektro spol. s r.o. Attila Forró 
 Bc. Barnabás Forró 


 


Názov objektu (akcie a pod.): 


Názov stavby: NÁJOMNÉ BYTY- 4 b.j. SEDÍN 
 NADSTAVBA A PRESTAVBA OBECNEJ BUDOVY 
Stavebný objekt: SO 01:  
Miesto: k.ú.: Nové Osady p.č.: 45/1, 45/4 
Investor: Obec Veľké Úľany 


Podklady pre vypracovanie protokolu: 


Stavebné výkresy, technická dokumentácia ostatných profesii 
 
Prílohy: 


Protokol je súčasťou el. projektu 
 
Popis objektu: 


Predmetom PD je riešenie elektrickej inštalácie objektu, elektrickej 1kV prípojky, bleskozvodnej 
a uzemňovacej sústavy. 
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Komisia v súlade STN 33 2000-5-51 stanovuje: 


Č.m. 
Účel miestnosti 


Podmienky 
prostredia 


Využitie Druh stavby 
Norma, podpis 


Priestor 
Klasifikácia 


Podmienok prostredia 
  


 
Vnútorné, 
interiérové 
priestory 


AA5, AB5, AC1, AD1, 
AE1, AF1, AG1, AH1, 
AK1, AL1, AM-XX-1, 


AP2, AQ1, AR1 
 


Neposudzuje sa: 
AN, AS, AT, AU 


BA1 
BB2 
BC2 
BD3 
BE1 


CA1 
CB1 


 


 
Priestory 


s výskytom vody 


AA5, AB5, AC1, AD2, 
AE1, AF1, AG1, AH1, 
AK1, AL1, AM-XX-1, 
AN1, AP2, AQ1, AR1 


 
Neposudzuje sa: 
AN, AS, AT, AU 


BA1 
BB2 
BC2 
BD3 
BE1 


CA1 
CB1 


STN 33 2000-
7-701 


 
Vonkajšie, 
exteriérové 
priestory 


AA8, AB8, AC1,  
AD- dážď, AE4, AF1, 
AG2, AH1, AK1, AL1, 
AM-XX-1, AN3, AP1, 


AQ3, AS1, AT1 
 


Neposudzuje sa: 
AR 


BA1 
BB2 
BC2 
BD3 
BE1 


CA1 
CB1 


 


 
Rozhodnutie: 


Pre dodržanie v norme stanovených podmienok je potrebné používať predpísané krytie el. inšt. materiálu 
a prístrojov a dodržať bezpečnosť práce pri manipulácii. 
V prípade zmien v stavebných konštrukcií, materiálov a účelu treba tento protokol doplniť. 


 
Odôvodnenie:  


Rozhodnutie je v súlade STN a poznatkami komisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galanta, 28.11.2019 ......................... 


 podpis predsedu 
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Technická správa 
- Zdravotechnika - 


 


Zodpovedný projektant  : Ing. Alfréd Gáspár 
Projektant    : Ing. Alfréd Gáspár 
Stavba     : NÁJOMNÉ BYTY- 4 b.j. SEDÍN 
      NADSTAVBA A PRESTAVBA  
      OBECNEJ BUDOVY 
Investor    : Obec Veľké Úľany 
Miesto     :  Veľké Úľany, č.parc.: 45/1, 45/4 
Stupeň PD    :  Projekt stavby k stav. povoleniu 
Dátum     :  11/2019 


  
 
Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola 


projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je 
vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami 
investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú 
dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby. 


 
Vodovod 
 


Účelom stavby je zásobovanie Obecnej budovy s navrhovanými  bytovými 
jednotkami 4BJ, zdravotne nezávadnou pitnou vodou. V rámci stavby budú vytvorené 4 
bytové jednotky na poschodí. Na prízemí sú t.č. vytvorené priestory pre spoločenské 
podujatia. Prízemie ostáva  bez zmeny okrem vyvolaných stavebných úprav 
(sadrokartón, vysprávky, okná a pod.). 


 V projekte je spracované technické riešenie napojenia vodovodnej prípojky na 
verejný rozvod vody, realizácia prípojky, vodomernej šachty včítane fakturačného  
vodomeru a príslušenstva.  Zásobovanie vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu obce 
Veľké Úľany-Nové Osady nachádzajúceho sa v zelenom páse, cez novovybudovanú 
izolovanú vodomernú šachtu, v ktorej bude osadená  vodomerná zostava : vodomer SENSUS 
DN 32, redukcie DN 40/32, spätný ventil DN 40, filter DN 40, uzatvárací ventil DN 40, 
uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom  a prechodky UNIDELTA. 
 Navrhuje sa  vodovodná prípojka  z materiálu   HDPE DN 40 (d 50 mm), dĺžky  
5,30 m  uložená vo vykopanej ryhe v hĺbke 1,2 - 1,4 m,  napojená na verejný vodovod 
samostatným navŕtavacím pásom. V mieste napojenia prípojky na vodovod bude uzáver, 
ktorý je ovládateľný zemnou súpravou ukončenej liatinovým prípojkovým poklopom na 
teréne  s obetónovaním. Hlavné uzávery vody s vypúšťacím ventilom budú umiestnené v 
združenej  vodomernej šachte ZVŠ o vnútorných pôdorysných rozmeroch 1,2 x 1,5 m pri 
svetlej výške 1,8 m. Združená vodomerná šachta je navrhnutá ako monolitická, izolovaná z 
armovaného betónu so zabudovanými vodotesnými prestupmi pre HDPE rúru DN 50. V 
šachte budú osadené stúpadlá (viď. výkres ZVŠ).  
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Vstup do šachty je možný cez štvorcový liatinový uzamykateľný poklop s minimálnym 
rozmerom 600/600 mm pre zaťaženie 250 kN, ktorý je opatrený vetracou hlavicou. 
Vodomerná šachta bude zriadená v prednej časti pozemku za hranicou na verejne prístupnom 
mieste. 


Rozvod pitnej vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP (polypropylén) na 
zvárané resp. závitové spoje. Rozvod vody v objektoch budú vedené v podlahách a múroch 
opatrený tepelnou izoláciou  “Mirelon”, v spáde smerom k vypúšťacím miestam (pozri 
výkresovú časť PD). Na príslušných miestach sú navrhnuté uzatváracie  armatúry.                 
Na  stúpačkach studenej vody  jednotlivých bytov budú zriadené  bytové vodomery  pre 
studenú vodu (aby bolo možné zabezpečiť meranie spotreby vody – podružné meranie). 
Každý vodomer bude prístupný pre oprávnenú osobu, správcu budovy, pre prípadné opravy, 
údržbu a odčítanie aktuálneho stavu cez otvor  na inštalačnej skrinke. 


Na prípravu teplej úžitkovej vody samostatne pre jednotlivé bytové jednotky 
(1BJ) bude slúžiť elektrický zásobníkový ohrievač vody ELÍZ typu EURO 150 o objeme 
150 l, umiestnený v kúpeľni nad práčkou. Pri vstupe studenej vody do ohrievača bude 
inštalovaný poistný ventil so spätným ventilom a uzatvárací ventil (GK), na výstupe teplej 
vody len uzatvárací ventil (GK) a na cirkulačnom potrubí spätný ventil, filter, uzávery a 
čerpadlo. 


Požiarny vodovod sa vyhotoví z rúr oceľových pozinkovaných príslušnej 
dimenzie. Pri výstupe stúpačky požiarneho vodovodu z podlahy sa osadí prechodka  
HDPE/oceľ, príslušnej dimenzie.  


Pre požiarne účely sa navrhuje hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou (hadicový 
navijak) dĺžky 30 m priemeru 25 mm s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným 
priemerom 10 mm s min. prietokom Q = 59 l/min. pri tlaku 0,2 MPa. Hadicový navijak bude 
umiestnený na 1. poschodí (2.NP), v otvorenej chodbe (pavlač), ktorý bude napojený na 
nezavodnenú stúpačku požiarneho vodovodu. Vzhľadom na skutočnosť, že hydrant musí byť 
umiestnený v spoločných priestoroch (pavlač), kde nie je možné zabezpečiť temperovanie 
miestnosti, sa navrhuje nezavodnený požiarny vodovod, ktorého hlavný uzáver s vypúšťacím 
ventilom bude umiestnený v technickej miestnosti na 1.NP.  Ležatý požiarny vodovod bude 
vedená pod stropom 1.NP.  


 
Kanalizácia  
 


Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  plánovanej budovy 
budú odvádzané do navrhovanej izolovanej žumpy 33 m3. ŽB stropná doska žumpy musí byť 
vyhotovená pre príslušné ťažké zaťaženie (viď. realizačná PD statika). Navrhuje sa 
prefabrikovaná žumpa – akumulačná nádrž KL AN 33 z vodostavebného betónu 
o vonkajších pôdorysných rozmeroch  2,80 x 5,50 m pri výške 3,00 m. Prefabrikát bude 
uložený do vykopanej jamy na podkladovú konštrukciu. Presná konštrukcia podkladu bude 
deklarovaná v realizačnom projekte statiky na základe geologických podkladov. Stropnú 
konštrukciu a poklopov bude nutné realizovať podľa statiky na príslušné požadované 
zaťaženie určené statikom.  
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Navrhovaná splašková vonkajšia kanalizácia z rúr PVC d 125 mm – 10,50 a PVC 


d 160 – 21,50 m a sa napája na izolovanú žumpu cez revízne a čistiace šachty (RŠ1 až RŠ4) 
zriadené mimo objektu RD. Revízna šachta na kanalizačnej prípojke musí byť 
vodonepriepustná. Navrhuje sa z materiálu PVC s vnútorným priemerom d 600 mm 
s liatinovým poklopom pre zaťaženie 400 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia 
šachtové prechodky príslušnej dimenzie. 


Kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je 
zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Hlavné kanalizačné zvody budú vedené 
pod stopom 1.NP z rúr PVC d 125 mm v spáde min. 3% na ktorý sa napájajú jednotlivé 
kanalizačné vetvy. Vetranie vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových 
potrubí nad strechu ukončených vetracou hlavicou, resp. pomocou privzdušňovacích ventilov. 


Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané na okolitý 
nespevnený terén tak, aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. 


V rámci komunikačných plôch sa navrhuje  pešia komunikácia (chodník), prístupová 
motorická komunikácia (prístupová cesta) a parkoviská v počte 5 ks. Nenavrhujú sa súvislé 
parkovacie plochy. Vbudujú sa členené parkoviská (skupinové, max. pre 5 aut) bez súvislej 
spevnenej plochy. Manipuláciou s ropnými latkami sa neuvažuje, nepredpokladá sa. 
Jedná sa o bežné komunikačné plochy bez rizika znečistenia krytu s ropnými látkami. 
Medzi jednotlivými spevnenými plochami bude zeleň. Dažďové vody budú odvádzané do 
navrhovanej zelene. 


Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. 
triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych 
sietí a objektov. V miestach pri križovaní s podzemnými vedeniami a súbehu sa zemné práce 
musia realizovať ručne. Pri križovaní trasy potrubia so spevnenými plochami navrhujem 
použiť bezvýkopovú technológiu, t.j.: pretláčanie potrubia. Potrubie sa uloží do vykopanej 
ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do 
výšky min. 300 mm od povrchu rúry sa vykoná pieskom so zhutnením. Zbytok ryhy sa zasype 
štrkopieskom zo zhutnením a vlhčením  po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 
m je nutné pažiť.Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa 
vlastného výberu na základe trhových podmienok. 


 Zariaďovacie predmety budú napojené na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr 
príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver. Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné 
vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. tesnostnú skúšku kanalizácie a žumpy. 


Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. 
Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. 
V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne 
ručne, bez mechanizmov. 
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Hydrotechnické výpočty - podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006 
 


1. Výpočet potreby pitnej vody  – Bytový dom 
       
- špecifická potreba vody : 135 l/osoba, deň 
- počet osôb : 16 osôb                
        
a., Priemerná denná potreba vody : QP  


QP = 135 x 8 = 1080 l/deň = 0,0125 l/s  
b., Maximálna denná potreba vody : QM 


QM= QP x kD = 1080 x 1,4 = 1512  l/deň = 0,0175l/s 
c., Maximálna hodinová potreba vody : QH 


QH = QM x kH = 1512 x 1,8 = 2721,6 l/deň = 0,0315 l/s 
 


kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti                               
kH = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 


 
2. Výpočet množstva splaškových odpadových vôd :  
 


QOV = QP x t = 1080 x 30 = 32400 l/mesiac 
QOV = 32,40 m3 /mesiac 


 
kde :  QP    je priemerná potreba vody (l/deň) 


t      je priemerný počet dní v mesiaci (deň) 
 
Produkcia splaškových odpadových vôd za rok : 


 
QOV,r = QOV x 12 = 32,4 x 12 = 388,8 m3 /rok 


 
 


Splaškové odpadové vody budú odvádzané do vodotesnej žumpy 33 m3, ktorej objem 
postačuje na zdržanie vôd do 30 dní. Obsah  žumpy  bude likvidovaný odvozom 
pomocou fekálneho vozidla na ČOV.  
 
Záver 
 Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely 
zabezpečenia stavebného povolenia.   
Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby 
dopracovanú o podrobnosti a detaily. 
 
 
 


Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                    11/2019 
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Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Sedín

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 05.02.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu








