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I. S P R I E V O D N Á     S P R Á V A 
II.    S Ú H R N N Á  T E C H N I C K Á   S P R Á V A 
 
 
1. Identifikačné údaje stavby 

 
 

 Názov stavby : Informačné centrum 
 
 Miesto stavby : Nová Bystrica 
 
 Číslo parcely : 9523/3 
 
 Druh stavby : novostavba 
 
 Účel stavby : nebytová budova 
 
 Objednávateľ : Obec Nová Bystrica 
 

 
 Dodávateľ stavby : určí sa výberovým konaním 

  
 Spracovateľ projektu : ateliér architektúry VAN JARINA s.r.o. 
   Čajakova 15, 811 05 Bratislava 
  
 Autor : Ing. arch. Ivan Jarina,  
   autorizovaný architekt 
 
 Architektúra : Ing. arch. Martin Kubovský,  
   autorizovaný architekt 
   Ing. arch. Štefan Šuster 
 
 Statika  : Ing. Michal Grec PhD. 
   autorizovaný statik 
  
 Elektroinštalácia : Ing. Ľubomír Keľha 
   autorizovaný stavebný inžinier 
  
 

2. Základné údaje 
 

 Predmetom projektu je realizácia  informačného centra v obci Nová Bystrica. Navrhovaný objekt 
je situovaný na novovybudovanom námestí pri kostole na parcele č. 9523/3.  

 
 Navrhovaný objekt je prízemná jednopodlažná stavba, prestrešená pultovou zalamovanou 
strechou. 

 Objekt bude výužívaný ako informačné centrum obce. 
 Základné rozmery objektu sú 17,2 x 5,0m. 
   

Technické údaje o stavbe  
 Výmery plôch:  

 
 Úžitková plocha 1.np   68,450 m²  
 Zastavaná plocha  75,70 m² 
 Spevnené plochy  100,91       m² 

 +-0,000........................................................................523,26 mn.m.Bpv  
         

 výška vrcholu ............................................................+5,530 m / zalamovaná pultová  /  
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3. Prehľad východiskových podkladov 
  

 - Katastrálna mapa  
 - Zameranie pozemku 
 - Obhliadka staveniska 
 - Požiadavky objednávateľa stavby 
  

4. Stavebno – technické riešenie stavby 
 
Objekt informačného centra  je založený na základovej doske. Nosný systém stavby je riešený 
ako stĺpikovo – väznicová (hrazdená) konštrukcia. Krokvy sú prierezu 100/240mm, stĺpy sú 
prierezu 200/200mm umiestnené ako dvojica alebo trojica v šikmine vychádzajúcej z jedného 
bodu. Všetky časti objektu sú vyhotovené zo smrekového dreva triedy pevnosti C24 (STN 
731701 – S0, S1). Stĺpy sú čiastočne votknuté do základu. Krov je zadebnený hobľovaným 
debnením hr. 24mm na pero a drážku. Stuženie stavby je zabezpečené šikmými stĺpikmi. Všetky 
konštrukcie je nutné vyhotoviť z hobľovaného dreva triedy S0 alebo S1, vlhkosti max. 15%. 
Nosné prvky objektu / stĺpy, krokvy / ako aj podlaha sú navrhnuté z červeného smreku, podbitie 
je navrhnuté zo smrekového reziva. Strešná krytina je navrhnutá z asfaltových modifikovaných 
pásov. Zábradlie je riešené z oceľových joklových profilov. 
Drevené prvky budú impregnované, napr. OSMO WR impregnácia. Farebnosť bude potvrdená 
architektom počas realizácie. 
Obvodové steny sú riešené ako drevené sendvičové steny z rámovej konštrukcie opláštené OSB 
doskami s tepelnou izoláciou. Pohľadovú vrstvu z interiéru aj exteriéru tvorí drevený obklad. 
V obvodovej konštrukcii sú navrhnuté výplne otvorov a zasklené steny s dreveným rámom 
a zasklením s izolačným dvojsklom. 
Podlahy v infocentre sú navrhnuté ako drevené palubové. Rovnako ako exteriérová terasa. 
Okolité spevnené plochy a prístupové komunikácie sú z kamennej dlažby a mlatu. 
Objekt bude napojený na rozvod NN. V objekte budú realizované zásuvkové a svetelné rozvody. 
Vykurovanie bude riešené priamovýhrevnými elektrickými konvektormi. 

 
 
5. Členenie stavby 
 

 Stavba bude členená na stavebné objekty: 
  
 SO 01 Objekt infocentra 
 
 

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
  

  Stavba nemá náväznosti na okolitú zástavbu a bude sa realizovať po vydaní stavebného 
povolenia. 
 

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 

Obec Nová Bystrica 
 

8. Termíny začatia a dokončenia stavby 
 

začatie   2017 
dokončenie   2018 

 
9. Elektroinštalácia 

 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY: 
Podklady pre vypracovanie projektu boli: 
stavebné výkresy predmetných priestorov objektu, M 1:50 
konzultácie so spracovateľmi jednotlivých častí TD 
platné predpisy a STN normy s dôrazom na: 
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, 
STN 33 2000-7-701, 702, 703, STN 33 2000-4-473, STN 33 0300:3/2001, STN 33 2000-5-51, 
STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2200-1,-2, STN 33 0450, 
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STN 33 2130, STN 33 2135, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62 305, STN 60529, STN IEC 
61140  a normy súvisiace 
 
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
ROZVODNÁ SIEŤ:       3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S 
 
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl. 412): 
 - izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (čl. 413): 
samočinným odpojením napájania 
doplnkovým pospájaním (kúpelne, umyvárne) 
Doplnková (čl. 412.5): 
prúdovým chráničom 
 
Energetická bilancia: 
Rozvádzač  RIC  
Pi =  10 kW      Pp =  6 kW    súčastnosť 0,6   
Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia: - „B“– podľa Vyhl. MPSVaR SR         č. 508/2009 
Z. z. §2 odst. 1 a prílohy č. 1 časť III. 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: - 3.stupeň podľa STN 34 1610 §16107 a §16110 
 
Skratové pomery: 
El. zariadenia a káble sú proti skratom a preťaženiu chránené ističmi a poistkami. Rozvádzače 
musia mať tiež zabezpečenú odolnosť  na predpísané skratové prúdy, Iks=6 kA. 
Krytie el. prístrojov je navrhnuté v zmysle určených vonkajších vplyvov prostredia         
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
HLAVNÉ ROZVODY A ROZVÁDZAČE. 
Pre potreby napájania a istenia  jednotlivých obvodov v priestoroch infocentra sa navrhne 
rozvádzač “RIC“ napájaný káblom CYKY-J 5x10 z existujúceho elektromerového rozvádzača 
“RE“ na objekte verejných WC. V rozvádzači “RIC“  bude na vstupe nainštalovaný hlavný vypínač 
QM1 32A, ktorý musí byť označený tabuľkou “Hlavný vypínač“.   
  Rozvody budú vyhotovené káblami CYKY pod povrchom stien alebo v podhľade, hlavné trasy 
na káblových príchytkách pod stropom vedľajšie trasy na klipoch a káblových príchytkách. Zvislé 
trasy pod povrchom stien. Všetky zásuvkové obvody so zásuvkami do 20A používané lajkmi sú 
chránené prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30mA – doplnková ochrana.  
Napojenie jednotlivých zásuvkových obvodov bude káblami CYKY-J 3x2,5mm2 a istené ističmi 
B16/1.  
Umelé osvetlenie predmetných priestorov bude navrhnuté podľa druhu a charakteru miestnosti 
a činností. V priestoroch domu sú navrhnuté stropné a nástenné svetelné vývody z ktorých budú 
napájané typové svietidlá podľa výberu investora alebo interiérového dizajnéra. El. príkon 
pripájaných svietidiel nesmie spôsobiť preťaženie príslušných svetelných obvodov. 
Napojenie svetelných obvodov bude z  rozvádzača “RD“ káblami CYKY-J 3x1,5mm2, CYKY-J 
5x1,5mm2 – svetelné obvody kde je zapínanie vetvy „a“ a vetvy „b“. Rozvody budú vyhotovené 
káblami CYKY uloženými v podhľade.  
 Objekt bude chránený pred priamym zásahom blesku a ostatnými účinkami atmosferickej 
elektriny bleskozvodom, navrhnutým v zmysle STN EN 62305,  LPS III vzdialenosť zvodov 15m, 
polomer valivej gule 45m. 
 Ostatné káble inštalovať v zmysle platných STN.  
 Rozvádzač označiť príslušnými výstražnými tabuľkami podľa STN 33 2200-1, -2. 
UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY: 
V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo EZ zaradené do skupiny „B“ – pred 
uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať. Pred uvedením 
do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ podľa príslušných 
predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61. 
Dodávateľ musí vlastniť všetky certifikáty resp. protokoly o kusových skúškach od materiálov 
a zariadení použitých na stavbe, ktoré budú slúžiť ako doklady k prvej odbornej prehliadke a 
skúške. 



 

 4 

 
SPÔSOB PREVÁDZKY A ÚDRŽBY: 
Prevádzka elektroinštalácie nevyžaduje žiadny zvláštny spôsob údržby. Prevádzkovateľ je 
zodpovedný za ich bezpečný stav a za vykonávanie prehliadok a skúšok EZ počas prevádzky 
a vykonávanie preventívnej údržby. Pri prehliadkach a skúškach je potrebné dodržiavať 
predpísané lehoty podľa druhu prostredia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Pre 
prostredie normálne - 5 rokov, pre vonkajšie - 4 roky. Pri obsluhe a údržbe je nutné dodržiavať 
STN 33 0340.  
Každý rozvádzač resp. rozvodnicu označiť výstražnou tabuľkou resp. značkou blesku.  
Okrem prípadov uvedených v STN 33 0170 je nutné použiť bezpečnostné tabuľky všade tam, 
kde môže dôjsť k nebezpečnému spôsobu činnosti, alebo kde je nutné upozorniť na stav 
zariadenia. 
Bezpečnostné tabuľky a nápisy musia byť trvale udržiavané, čisté a čitateľné. Pracovník pri práci 
na EZ musí mať predpísané ochranné pomôcky, ktoré ho chránia pred nebezpečnými účinkami 
el. prúdu. 
EZ, ktoré nie sú dlhšiu dobu v prevádzke, musia byť pred novým uvedením do prevádzky 
preverené: ako po stránke schopnosti, tak i bezpečnosti. 
 Aby sa neznižovala účinnosť  (intenzita) osvetlenia, je nutné pravidelne podľa plánu čistiť 
svietidlá, vykonávať skupinovú výmenu svetelných zdrojov a pod. v zmysle STN 33 0450. Prístup 
ku svietidlám pri údržbe zabezpečiť z rebríka resp. z pomocného lešenia. 
Všetky práce na EZ vykonávať zásadne bez napätia. 
V prípade požiaru je nutné všetky EZ v príslušnom priestore vypnúť.  

 
 
 
 
 V Bratislave  máj 2017  
          
    Ing. arch. Martin Kubovský 


