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Tato projektov6 dokumentecia slLii pre projektov-6 a realizaif6 pokeby nvestora. Dokumen6cia je

spmcovane na zak ade tj/chio podkladov dodanich nvestorom :

. geonrel cki p an geodetcki e aborat

. obhliadka jestvuluceho stavu reSen6ho [rzen]ia projektantom

. zadan e, poziadavky a konzuftecie s oblednavate'om

. obhliadka a zameran e lestvujuceho slavu oblektu.

III. ARCHITEKTONTCKERIESENIE

Predmetna stavba sa nachAdza v jestvujicom area, ktori slu2i objednevatebvi ako skladovaci a vlircbli
areal

Predmetom rieaen a je zni:enie energetckej riroanost vyt povan:ich obiektov, resp nevrh a realzacia silboru

opdre- p e elelu!'Fjsi" raL 
raoalie 

s ererg ar

IV, FUNKCNE A DISPOZICNE RIESENIE

Oh_".rsO0lla\n/obekt-vyrco.a-ala.l.zatorla.-ivyob"yooehls.rsiao/a.o-,/ioorouLech-r'ogiou
vyuAiania plaslovich kanalizaanich a drenarnych rirr 16znych priemerov

Objektle vzhl'adom na svoiu funkc u vybaveni nas edovnou nfrastruktiirou:
. Privod NN a rozvody elektro
. Rozvody ZTI kanalzacla sp aakova napojenie na vnLitro arealovu kanalizac u

. Rozvody UK napojene najestvujlci kotoliu

. Priprava a rozvody Tl..lV

Ch atakte rl stika abjektu

...Zastavane p ocha objektu je 73J,83 m'

. Ce kova Llrltkov6 plocha obiektu ... ... .. ... ... ..., .... 683,70 m?

ENIE OBJEKTU

Hlavnim predmetom projektu je irprava vonkaiSich povrchov objektu s ciebm m nimalizovat tepeln6 straty cez

obvodovi p 65t oblektu

v 'ar^i 'eienia sa n"v-h-je r a, edo,ri rol.ah prac

Navrhuje sa dodatoane zateplenie oblektu dodatodnim osadenim kompletizovanich sendvidovich paneov na

steny a strechu objektu Pdvodna stena le tvorene murovanou konstrukcou stenovotl do ktolej sl vsaden6

ocelove stipy haiy a stena je u2 pdvodfe ornielane. Stenaje tvorena z keram ckich dut novich teha. Sbna sa

nenavrhuje upravoval Sendviae sa navrhuie osad t na pomocni dreveny rost kotveni do obvodovej steny.

- Navrhuje sa lymena vsetkich bran a vrat za nov6 moderne sekdn6.

- Navrhujesa odslranene podh adu z plechu vratanesvete p6vodnich ne6novli'ch.

- Navrhuje sa kompletn,r vimena stre5n6ho plasla Pdvodn:i' trap6zovi plech sa odstren a nah.adi novim

kompletzovanim sendvidovim panelom metaickim. Navrhuie sa aj doplnene vdzric do stresneho paita
Pozr vlac prolekt stat ky.

- Nawh uje sa osaden e novli,ch edsvietdielsvikonnim skupinamiosvetenia.

- Navihuje sa virnena kotov v kotoln ktoraje pramou sudaslou objektu hay

Navrhuju sa upravy rozvodov kuren a v objekte v nadv;znosti fa vimenu kotlov

2.0.3 V,,tvarne rieienie :

Vzhladom na to 2e sa iedna a abkkt \rirobnej haly, nenavhuje sa iiadne vitvarne doriesenie ,,stavby'

ume eckirn die om. Nepoaita sa anl v remc rleaenla nterldru s doplnenim vitvarnym die om V lamci rieaenla nteri6rbv

a exterl6rovje vhodn6 navfirut riesenia prvkov a konstrukciis kvaltnim povrchom a detaiom prevedenia.

VI. TECHNICKE RIESENIE

Te.hnickii spdva S0 01 H avii objekt-virobna hala



HSV PRACE

1. Priprava [zemia, btracie a demonta:ne price
V r,mci prac na objekte SO 01 sa navrhuju biracie prece v nasledov.om rozsahu

Vyblranie povodn6ho skesn6ho p asta (trcpezovi plech);

- Vybiranie podh'adu v celom rozsahu hay;
- Vyblranie p6vodn6ho osvetienia interi6rov6hol
- Vyburanie komp et bian a dveri v objekte;
- Vyburat komplet kote v kotolfia prs lchajLlrce dasti rozvodov

2. Vikopy a zemn6 prace

Na predmetnej lokalite arealu nebo v nedavnej mnuosti reaizovani GP preskufir apre potreby prciektu sa

ani nepozadujejeho vypracovanie. Pre potreby prolektov6ho esenia sa nenavrhulu zemn6 price anivikopovd

3. Zakladanie,zakladovekonitrukcie
\ ooje^.e sa lerlavr u J love za-lodove \o1slr-1.:e.

zesypy

V objekte sa nenavrhuju nov6 zirsypy.

4. Zvisl6 nosn6 konatrukcie

Vaetky zvisle konatrukce su p6vod n6 lestvujLlce nenavrhuje sa vytvaranie novych kon6trukcli

5. Obvodovi, pl6it

Obvodovi plasl je navrhovani z komp etzovanich tepelnoizo adnich sendviaovich panelov s vipliou z PPS,

resp m ner6lneivlny (syst6m sopan / Kngspan), opl6ltenich 2 xoce'ovim poplastovanym plechom, ocelkovejhrubke
pafelu 150 mm. SLiiaslou obvodov6ho plaala je aj syst6mov6 riesene detailov opechovanie zakladov-aho sokla,

ok-"nnich a dvernych otvorov, rohov, klitov,2'abov odkvapov a spojov so streanimi panelml.

Obvodovi p aal ma dek arovani sira nltel prechodu tep a U - 0,151 Wm'?K

Obvodov:i p aff spolu s murovanou stenou me deklarovafy sudin te' prechodu tepla U - 0,146 Wm'?K.

6. Vodorovnekonitrukcie

Vodorovn6 kofatrukcie sLi jestvuiuce. Nenavrhuje sa ch zmena ani []prava.

7. Podlahov6konatrukcie

Podlaha oblektu jelestvujuca a plne lunkdnA Nenavlhuje sa iiadna zmena.

8. Strein6 konihukcie

Strecha hay le iestvljuca sedoveho tvarLr s plechovou krytinou. V rimci prolektov6ho riesenia ie nutne

odsken povodnir stresnu krytinu v celom rozsahu. Po odstranenl krytiny sa komp etne uprava vsetky dastiocebvich
vaznikov, realzuje sa novi antikorozry neter. Nasledne sa dopln a vdznice do konStrukcie (vlac proiekt stat ky)

Nesledne sa osadi novi stresni plast. Ten sa navrhuje pomocou metalckich sendvitovich pane ov o hrubke

120mm

Stresny plaat ma dek arcvani sira n tel'prechodu tep a U-0,180Wm,K

L Viplne otvorov

V objekte sir favrhnut6 viplne otvorov okfa, vrata brany a dvere



Okenn6 konsirukcie sI p6vodne vymenen6 ako nov6

Su navhovan6 lormou vodorovnich oken v pozdlinei stenach haly. OknA su navrhnul6 z PVC proflov, resp

ako kovo!6 - h inikov6 olviiravo-sk opne a pevn6 zasklen6 lzolaanim dvojsklom (4-164 mm) so siilnitelom

prechodu tepla ll<1,1 Wm)K. Sldaslou dodevkyoknaie aioboistGnni parapet exteri-arovi a inter6rcvi h nikovy'

Vypne otvorov sa zhotovla ako stolarske virobky po zamerafi skuloanich rozmerov stavebnich otvorov

Podrobni viF s okien I vonkaliich dveri le suaastbu d'a Sieho stupia PD

Dvern6 konStrukcie

vankaitie dverc a vreta :

Exteriercve dvere su garaiov6, sekane vreta pre vstup / vistup tovalu, praom de o vrata s elektropohonom

(rozmer upiavil zameranim po montiiii OK), dverne kridlo plne, povrchova Llprava poplastovani plech zabezpe'Lliilce

man pu 6c u s tolarom a materiaom pomocou nekladnich motorovych vozid el. sLidaslou br6n su al vstupf6 dvere pre

pesich. Tle sir otvarave, jednokridlove urdend pre pohyb os6b, prip. ako L.inikov6 pre persona, s[l navrhnuG ako

otvaravd, presk en6 z 1/3, zask end izo adnim dvoisklom 4'16 4.

10. Izolacie
Termoizolacie
Tepene zoacie vobtekte sl pouzle v konitrukcii obvodoveho a stresndho pasla Obvodovi pl6!l (U - 0,151

Wm?K) a stresni plall {u - 0,1s0 Wm2K) v navftovanom syst6me llsopan / Klngspan) ie kompakininr

tepe nozoladnim panelom s vnutornou viplriou z PPS, resp mneranychveken.

11. KlampiarskekonStrukcie

Vsetky potrebn6 kamparske konatrukcle strechy sl navrholan6 vsysteme obvodov6ho a stresfdho plaSta

v rozsahu stri5nych ilabov, oplechovani, kollikov, stresnych zvodov, rohov, hlan a lemovanl tak, aby bo i syst6movo

rie5en6 vsetky;etaily v sulade s navrhovanou konitrukcou obvodov6ho astreSn6ho p!66la syst6mu lsopan i

Klngspan, prip. vonk4!ie oplechovania parapetov okien a dveri, oplechovania prestupov potrubi VZT, vetracie otvory

a p6a., sf sliastou o'ooaviy tyctrto prvkov, resp. sa prevedl z hladk6ho ocelov6ho pop astovafeho p echu hr' 0 63

mm pod'a STN 733610 vo faibe odpovedaiicej okolllim kon5turkciam. L/ateria pou2iti na klanrplarske virobky ie

popla.-o/a1y plech -laoLy. l-- 0 6-' 0 -n

12. Ostatn6konstrukcie

Zamoanicke virobky
Vsetky potrebn6 zamodnicke virobky a konstrukcie bud[]podrobne Specfikovan6 v d'al6om stupn PD

Zamodnicke konSlrukcie pouiil6 v objekte s[] nasledovn-a:

- konStrukcie pre rozvody energonosidov

- pomocn6 konstrukcie pre prcstupy v stresrom pleSt (vimeny pre VZT prvky).

VS-"tky tieto konstrukcle su navrhnut6 z ocele 037 aje nutn6 ich natel zekladninr a 2x kryclm syntetickim nalerom-

Fareb;i odtiei blde upresneni objednavate'om vdaSom stupni PD Pomocnd kongtrukcie sL:t navrhnut6

z valco;anich prollov ra kto{ch budu zavesen6 rozvody VZT. Osiatn6 rozvody budit zavesene na z6vesoch

a nosnikoch. Prestupy cez strech! je potrebr6 rea l pod a vzorovich deta Lov dodavatela systemu strein6ho p asta

'13. lJpravy povrchov

Steny

Vnut;rnd povrchy sten obvodove steny, uZ mailr konedni povrchovu Lipravu - akoplastovani plech'

Betonovy prefabikovaii aoklik sa opatriinterierovinr akrylatovim naterom 6celova konitrukca sa okrem zekadneho

proUkorozneho a proiipoijarneho n,rteru opatridvoinasobnim syntetickim naterom bleleifarby'

Technicka spr5va SO 01 Hlavni objekt-vircbna haa



Vonkala e povrchy - vaetky obvodove steny malu koneanu povrchovir upravu poplastovani p ech Betonovi
prelabrlkovafi sokel sa opatrl exterierovim akryetovim natercm Ostatne vonkajSie Llrpravy sLl popisand v Legende

povrchovich uprav' vo vikrese ' Poh'ady
V Adm n strativnej budove sri povrchy stien upraven-a omletkamia ma'bam

Stropy

Povrchovd iipravy stropov vychadzaju zpou:tei technologle stropu, resp. stresfeho pleita - lakoplastovani
pech.

Nabry a rnalby

Zemoaficke virobky vyrobene z oce e 5235 su natrete 2x krycim naterom a 1x syntetickim n6terom. Farebni

odtiei Standadfe farba biela RAL 9010, resp. bude upresneny u2ivatelom.
Vnlrlornd natery v admln:strativne] budove budu riesen6 na zakade usmernenia irvestora.

14. Protiko.6znaochrana

Koncepcia protikor6znei ochrany sa dotika OK. 0bsahuje po: adavky na sp6sob pripravy povrchov ocebvich
konStrukci podliehaiucich proUkoroznei ochrane, principy aplkAce ako ai ostatn-a stim suvis ace poZiadavky

vyplivajuce z rea izAce protikoroznel ochrany

Spdsob rea izece ochrarnich niiterovich systbmov je zavisli ai fa sp6sobe dodavky OK. Dodavatel tychto

prac zatia' nie je znemy, preto ie mo:n6 :e sposob riesen a neterovich syst6mov OK bude upraveny po jeho vibere.
Zasadou je nutnosl dodrial kvaltu aplkovan6ho raterov6ho syst6mu sobvyke poskytovanimi garanclami jeho

2ivotfosti(m n 7 rokov).

Vaasina oce'ovich konstrukcii sa bude nachadzat vexterieri priaom budL:r ovplyvnend negalivnymi
poveternostnim vplyvmi

Stupei kadznei aarcsivit / Drcstrcdia:
Na zaklade ustanoveni EN ISO 12944 2 je s ohl'adom na predp-okladani stav prcstred a v objekte virobfej a

skladovej haly, v ktorom sa budI nachadzat ocelbv6 konatrukcie tejto stavby, stanoveni nasleduiuci stupefr kor6znej

agreslvity atmosf6ry

stupei kor6znej agresivity C1 - vel'mi nizka

15. Okolie objektu
Prjestor 6hky 500 mm od obvodov6ho plaita (soklika) sa tealzrje ako okapovi chodnik. Okolle oblektu

najb i:aiter6n, sa viskovo upravizem nou z vikopov, bezprostredne okole sa vydistiod naetoveizelene a krov

16. Poiiadavky na technick6 vybavenie

Vykurovanie - citacia projektoveho rieienia

Projekt riesi na irrovni dokumentac e pre stavebn6 povo enie Iekonstrukc u vykurovafia obiektu HALY . Jedna

sa o 1-podlainL, budovu Ako zdroi tepla bude s u2il kotol na spalovan e zemf6ho p ynu.

2. TEPELNA BILANCIA

Vstupn6 idale :

- nadmorska vli,Ska cca 240 m n.m.

- oblastna teplota -12 "C

Potreba tep a:

Vykurovaf e :

max melna potreba tep a 40 kW

- premern6 spotreba tep a 30 kW

Technick6 spreva . SO 01 Hlavni objeki-virobnd haa /



Spolreba zemn6ho plynu l

'maxlmum 4,0 m3ih

'pierrer 3,0 m3/h

- rodna spotreba 5400 m3/hod

3, TECHNICKE RIESENIE

ZdRAJ TEPLA

V siiastnostiie hala vykurovana staclonarnymi kot amityp PAV GAS, kote su v havarijnom techn ckom stave,

vyiaduje sa kompletna obnova zdroja tepla prc vykurovan e vrakre regul6ce

Ako novi zdroi tep a ie navrhnuti plynovi koto, situovari v m estnosti kololne na prizemi objektu. Kotol bude

,,asoho{al replo"r celi objFtr p? Jdely !yr .rola1ia

Pre pokrytie vyS6ie uvedenet potreby tepla le navrhovani zavesny kondenzadni kotol, typ ,JUNKERS ZBR 42-

3,Q*.=40kW,Q.,=10kW,P..=03MPa,palivozemnipyn,p=2,0kPa,S".=4,0m3.h0d1,N=230V-50N2,
P=200W

Resp, ekvivalent rovnak6ho vikonu a podobn6ho typu.

Navrhnuti koto je s nirtenim odvodom spalin a nLjten:im privodom spalovacieho vzduchu.

Umiestnenle kotlaje v silade s prisluanymiSTN a daleis normamiEN 483, EN 677, a DIN 4702 6.

iSIEN/E

ore vy.urcvoc sys.en sr'lavrh'ule rabezpeco,a.ie zaiader a. ttole abelpe.ia

- udrzan e tlakovejhladiny vykurovacieho syst6mu a vyrovnan e zmien objemovej rozlainosti vody beziejstraty

lstenie vyk!rovacieho syst6mu prot prekroaeniu max malneho prevadzkov6ho t aku

Ako zariaden e na udrTanie tlakovej hladiny vyk!rovacieho syst6mu a vylovnanie zmien obiemovej lozlazlost
vody bez jej straty je navrhnuta expanzn6 nedoba s membranou s obiemom 80 . P niaci pretlak expanznel nadoby je

potiebre uora! r ra '50 loa.

Ako poistnd zariadenie prot prekroaenlu maxima neho prevedzkov6ho tlaku ie navrhnuli poistni venti . Tento

poistny vent je sLiriastbu navrhovaf6ho kot a aje nastaveni na odfuk priprel aku 0,25 [,']Pa.

OBEHOVE EERPADLA

Syst6m vykurovania bude tvorit leden okruh s lepotnim sp6dom 70/50. Chod derpad a je ov edany syst6mom

riadenia kotia

REGULACIA

Suaasto! navrhovan6ho kot a je radiaca modu aane eektron ka s ekvitermickim reguliitorom. Tato regulacia

blrde doplnene snimadom vonkajSei tepoty vzduchu. Snimai vonkajaej teploty bude osadeni na severnei (resp.

neos nenej aasti) fasede.

VEIRANIE a advad spalin

Navthovani kolol le vo vyhotoveni C - uzavreti pynovi spotrebii (s atmosf-a ckim horakom s nitenim
privodom spalovacieho vzdLrchu a s nutenim odvodom spalin, do zabezpedi vstavani spallnovi ventl ator)

Privod vzduchu na horenie a odvod spalin je navrhnuli potrubim dymovodu O 80/125 mm, ktori bude bude

plynulo pokraiovatako komin, ktori bude vyvedeni nad strechu objekt!.

Viika vidlchu komina bude cca 6 m nad terdnom Dymovod ai komjnov6 teleso budii preveden6 pre

kondenzadnir pret akovl prevedzku.

Technickl spr6va SO 0l Hlavnyobjekl vircbna haa



VYKURAVACIE TELESA

Na pokrytie tepeliich strat vjednotlivych miestnost ach sLi navrhnut-6:

- existujr]ce panelov-6 vykurovace te esa typ K0RAD 22K 900/1600

ARMAfURY

Pre vykurovaci syst6m su navrhnute armatiry zavitov6, pris uinich dimenzii pre tlak PN 3, ato uzatveraci

gLrlovi kohut, vypuslaci gulovi kohut, automaticki odvzduaiovaci vent SLlraaslou navfiovanich zaradeni sil vsetky

potrebn6 armatury pre bezpean[] obsLuhu

RAZVADNE POTRUBIE

Pre vykurovacl systbm sil navrhnut6 exlstujuce / nov6 / rozvodn6 potrubia ocelov6 bezivovd. mat. 11 353.

ZAUCIE

Tepena zolaca je navrhnuta pre vietky hlavbn6 pokubn6 rozvody. lzoecia bude prevedena syst6mom

ARIVIACELL, typ Arrnaflex SH (lzo aca na baze syntetckdho kalauku), ktora je vo forme samo epiacch hadlc, a to

lednovrstvi hrirbky 10-20 mm

DAPLNANIEVADY

Prv6 napustefie vykurovacieho syst6mu po preplachnuti bude vodou zodpovedajircoLr pozadavkem

STN 07 7401, po2adovane mno2stvo cca 250 .

Daliie doplianie vykurovacieho syst6mu bude ruane pllnou vodou cez napuSlaci kohut koua tak aby pretlak v

syst6me bol 0,15 I\.lPa.

5, I\/!ONTAZ A SKOSKY

Vaetky zaradenia budu nitalovan6 cez dvere, rovnako pripadna vimena zarladeni bude cez ueto otvory

[,4onta: musi byl prevedenA v zmys e pris uinich STN. Pred uvedenim zarladeni do prevadzky budu t eto preskuSane

a prep echnut6

Skuaky zarladenia bud[] preveden6 fa tesnost a prevadzkov6 (dilataane a vykurovacle) Vykurovaca

previdzkove skulka bude vykonana po uspeinich skuakach tesnosti a diatadnich. S0dastou bude hydraulck6

vyregu ovanie syst6mu pomocou nastavenia prietokovich charakteristik na rad atorovich ventiloch. Poaas skusky bude

preveden6 zaikolen e obslLrhy

6, OBSLUHA, [dribA, BEZPE.NOSi A OCHRANA ZDRAVIA

Obsluha kotla bude obaasna, musi to byl osoba stalaia ako J8 rokov, telesne a duaevne schopna. Obs uha

musl radne ovl6dal obsluhu kotla aostatfich zarladeni podla poiiadaviek virobcov iednotivich zaradeni. Udrzba

vykurovacleho syst6mu bude uU ivate om a odbornou organizaciou Kotol m62e byt uvedeni do prevadzky len k tomu

opr6vnenou organizac oLl

7, OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

V zmysle Zakona NR SR i.47812a022.2. a actuare ovzduS a v zneni neskolaich predpisov (zekon o ovzduSi)

a vyh esky [,4zP SR a 7066120A2 Z.z. v zneni \yhlasok lVzP SR d. 410i20 03 Z z ,2A612A05 Z.z a 575i2AA6 Zz. sa 
"]

pripade stavby objektu jedne o zriadenie noveho maleho zdroja zneaistbvan a ovzdusia (tepe ni prikon 24.7 kW).

Na tuto kategoru nie su stanoven6 zevazn6 emisnd pripadne lmlsn6 lmity Virobca kota garantuje

maximalne emisie v zmysle po:adaviek titulu,Ekologcky Setmi virobok". Svoiimi parametrcm koto vyhovule

nasaden u v zmysle naiich pravnych prcdp sov.

Na zaklade to ho le moznd konstatoval 2e real za. a prole [tu spin a pod m en k u nasaden a i]ajlepi e dostu pnei

technlky s prih iadnutim na prmeranosl vidavkov na jej obstaranie a prevadzku v zmysle S 18 ods (3) zakona o

ovzduai a vzhladom na hodnoty koncentrac e Skod ivin v spal nach predstavuje minimalnu zalaz 2ivotf6ho prostred a v

danej okalte.

8, POZIADAVKY NA PROFESIE

SO 01 H avni objekl-virob.a hala



Elektro - napoli koto , napoji regulac u, prepoji vsetky sfimaae regu acle

Stavba - zabezpeai prerazy. prestupy, pre potrub a a komin

Plynofkacia - pripoji kotol na zemni p yn

ZTI prpojlkotolna studen[ vodu napoji odpad kondenz:]tu z kot a a z dymovod! na kanal zaciu

Vzduchotechnika

Reae ienelepo2adovane.

Zdravotechnika - citacia rieSenia

N eje navrhovane 2iadna zmena reSen a

PlynoinStalacia - citecia dokumeht,cie

Predmetom tohto projektu ie Plynolkacia PREDl\IETNEJ STAVBY.

2.PARAI!'IETRE SPAI-OVACIEHO IlIEDIA

m-ACji1.im.. ... ... ........... .. .. zemni plyn nafiovi

vihrevnost. ... ... ... ... .. .. ... 33,50-36,0 lvl,l m3

praoovnitlak .. ... .... ......1,70-2,0kPa

mnozstvo m6dla ... .. ... .. ... .... max.4.0 m3.h-1

3,tjDAJE O SPOTREBIEOCH

V RD budu osaden6 ueto plynove spotrebiaei

1 ks Pl Kolol typ JUNKERS ZBR 42-3 , max vikon 40 kW

spotreba plynu . ... ... .. .. .. ... 4,0 m3.h'1

N,4ax. hod spotreba p yfu ............40 m3.h1

Roifa spotreba pa iva : Qp=5400 m3/rok

4,POPIS ROZVODU PLYNU

Bod napoienla pre novy KOToL bude na existujircl NTL plynovi rozvod DN 50 v kotolni Daiej bude"potrubni

rozvod vedeni k! kotlu Junkers, kde bude na polrubi pred kotom umlestneni uz6ver p ynu a tlakomer.

Pri prechode plynov-Aho potrub a cez murivo le potrebn6 ho uloiil do chranidky a dok adne utesl'rit

Rozvodn6, polrubieje navrhn!t6 z rL]r ocelbvich bezivovich. akost

materia u 11 353 1 pod'a STN 42 5710. Pokubie bude spojovan6 zvarom okrcm nutri/ch zavltovych spoio!

Pred p ynomerom a p ynoviml spotreblam budu osaden-a uzavery plynu kohut priechodzi K80oresp Gulovi

kohuUprisluanej dirnenzie.

5,BEZPEENOSTNE PREDPISY

Technicke sprava SO 0l H avny obje[t virobfa haa 10



- vlastr'r6 montezne prace m6ie previest len mont6r s p atnimizvaraaskinr skLlrikamipodlaSIN050Tl0

' rea zaclu vnLltomich rozvodov prevlest v su ade s TPP 704 01

- nizkotakL:r dasf plynovodu spolu s prechodom do budovy prevesl podla TPP 704 01.

- Priestor resp skrnka kde je umiestfefi hlavni uzaver musi byt trvale pristupni, vekate'ni aoznaaeni
fep scrn llUP, zakaz man pulecie s otvorenim ohiom v oko i 1,5m oko o skrnky.

- fStalacia a u m iestnen e plynovich s potrebiaov m usi z h 'ad iska po:iarnej bezpea nosti od povedat ST N 06 1 0 08.

' kominovi pdeduch pre kotol ,.lunkers previesl z dymovodu o 80/125

umelejhmoty (PPs) nad strechu objektu, viska komina od tereJru nin. 5m

- nasavanie vzduchu pre horenle bude z dymovodu 80/125 mm.

po Lrkondeii moftainich prac je nutfe prevesl t akovu skiiku tesnosti rozvodov pynu v sLirlade s TPP 704

01 o aom sa spise zapis /skuSobiy pretlak 5 kPa meral manometrom po dobu min 15 min pr ust6lenei tepote/
Tesnosl p ynovod! sa sk0sa vzduchom aebo nertnim plynom.

Je zakezan6 hl'adat'inik plynu pomocou otvoren6ho ohrial

6.PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENi PLYNOViCH

Projektovany rozvod pynu (rozvod plynu) je vyhradei6 te hnick6 zariadenle plynov6 s vyiiou merou

ohrozenia podla par. 4. vyhlasky a. 508/2009 t.j sklrp ny B, pism. g, (priloha a I teito vyh,aky)

Projektovani rozvod pyrlu (napoienie kotov )je vyhraden6 technicke zaradenie plynovd s vyiaou merou

ohrozefia podla par. 4. vyhlasky a 508/2009 t.j skup ny B, pism. h, (priloha a.9 teito vyh a6ky)

Rozvody pynu a zariadeni je nutnd preveroval v zmysle vyhlbiky d 5ABl2AAg Zbz. Plevedene vykonava

odborni pracovfik odborniml prehliadkami a skuskarni v rozsahu a ehotech urdenich bezpeanostnimi poiiadavkami.

Technick6

zariadenie

plynov6

SKUPINA

YiROBA UVEDENIE DO

PREVADZKY

0svedden e

konStrukdfej

dokume
ntace

Typova

viroba Kusove Prva

Uradna

skuaka

Odborn6

prehladka

alebo
odborna

skLlraka

Typov6

sku6ka

Skuika
dalSlch

kusov

I1,/lont

eirc
sklSka

oP0 RT
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pism. f oPo OV/RT OV/RT X

B

pism. g
oP0

X X X oPo ix/
RT

B
pism. h

oPo
0P0 OV/RT OV/RT X

RT

Technick6

zariadenie

plynov6

SKUPINA

PREVADZKA

0pakovanii

Uradn6

skiika

po

oprave

odbonra preh adka

a odborna sklska

hliadka

Skuika

B-
pism. f

X RT RTilr RT/3 r

B

Dtsm. o

X RT RTi3r RT/6r

B-
oism. h

X RT RTilr RT/3r

/ll - vyzaduje sa en pre p yfovody z nekovovich mate alov

0D0 op'aviela p'avr cka osoba

TPV- podla technickli'ch podmienok virobcu

OV - v:i'robcom urdeni osoba

RT - revizny techn k

O- prevadzkovate om uraena osoba

X nepo2aduie sa

7.SKIsKY

fulont. organizeca pred lvedenim do prevadzky Pyn zariaden a vykonavych. revizu a vyhotovi spravu o

revizl. Dalej prevede kontro u ovladacich, reg. orgefov a oboznami majtel'a s ch man pulaciou Po itspeinei tak.

skrske a osadeni pynorneru sa uvede plynovod clo prevadzky pI ldast zastupcu plyn. organzacie o dom sa vyslavi

orcto,olo ,ousle_ o yt I

8.NATERY, POVRCHOVA OCHRANA POTRUBIA
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Netery budLl preveden6 po uradnejtlakovel skuike na rozvodnom potrubi zekadni'm n6terom proti kor6zj a

potom aj dvojf,sobnym krycim naterorn 2ltejfarby odtieri 6200 podla STN 67 3067.

Elektroinitalacia
Jedna sa o kompletnu \,^imenu osvetlenia. P6vodf6 osvetlenie interidru sa odstlani a nav uie sa osadit nov6

osvetlenie pomoco! novych modemich led svietidiel u

VII. CHARAKTERISTIKAPROSTREDIA

Protokol o prostredi bude vypracovani pre ce ir stavbu ako siiasl dokladovej dasti stavby.

VIII, BEZPEdNOSi A OCHRANA ZDRAVIA

Orcanizacia, ktora bude rea izovat vistavbu musi investorovl predlo:it spracovani technologicki postup prac,

ktori musi byt v si ade s bezpeanostniml a vnutrcpodnikovymi smern cami, predpismi a nariadeniami. Organizacia ie
povinna dodr:iavat nasledovnd naiadenia v znenitichb zakonov i

. C. 59/1982 - Vyhlaska Slovensk6ho iradu bezpednosti prace

. e 374/1990 Vyhlaska Slovensk6ho irradu bezpeinosii pr6ce a Slovensk6ho banskdho rirradu

. e. 484/1990 - Vyhlaska Slovensk6ho Lirradu bezpeanosu prace

lx. .R"iSBlqFoZrARNEfoeI-RANYn

Projekt poziamejochrany bo qpracovani pre celLi siavbu aje v samostatnom elabor6te.

V Kosiciach,20. j[na 2018 Vypracoval :

Technicka spr5va 13
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,J, UdEL PROJEKTU

Tato projektove dokumentaca su2 pre prolektove a reaizaan6 potreby investora. Dokumentaca je

spracovane ra zak ade tychto podkladov dodanich nveslorom
. geornetrlcki p an, geodetcky e aborbt
. obh iad ka jestvuitceho stavu reiendho [rzen] a projektantom

. zadane po2adavkyakonzultacesoblednavatebm

. obh iadka a zameran e lestvujirceho stavu obiektu.

III, ARCHITEKTONICKERIESENIE

Predmetna stavba sa nachedza v jestvujucom areel, ktori s iZ oblednavatebvi ako skladovovaci a vyrobni
are6l.

Predrnetom reSenlaje zni:efe energeuckel narodnosti vytipovanich obiektov resp navrh a real ziic a sirboru

orane_ 0." ere._ .ne.i e 'ra[ aoa-ie c Fna'g.a^] .

IV, FUNKCNE A DISPOZICNE RIESENIE

oblekt SO 02 Satne s [Zit pre zamestnancov firmy N TRAWEX ako iatne a sprcha.

Obiektje vzhladom na svoju funkci! vybaveni fas edovnou infrastr!ktL:rrou l

. Privod NN a rozvody elektro

. Rozvody ZT kanalizecia splaSkova napoienle na vr[]tro arealovu kafalziiciu.

. Rozvody UK napolenie na leslvuluc koto iu.

. Pnprava a rozvody IUV

Ch a rakte ti sl ika objekl u

...Zastavanaplochaobjektuie ...... ... ............. 5127nr

. C".o/aJz1o?apio'1aoo_"1U.. .. I0.21

V, KONSTRUKENE RIESENIE OBJEKTU

Hlavnim predmetorn prolektu je uprava stavby Satni, kde sa nawhuie realjzacia osadenia novich solarnych

panelov na strechu oblektu pre potreby viroby teplel u:itkovei vody pre potreby zamestnancov, ako suaasl uprav j-" aj

vimefa zasobnlka TUV pdvodn6ho eekkickeho za novi kombinovani

2.0 3 Vitvarna rieaenie :

Vzhladom na to, ,e sa jedna o obl'eki Salre, nenavrhuje sa iiadne vitvarnd dorieaenie ,stavby' umeleckim

deom.Nepoiitasaafivramcirieienalnter6rusdopnenimvytvalnymdieom.V*mclrieseniantel6rovaexteri6rcv

ie vhodn-a navrhnul reaen a prvkov a konstrukc I s kvalltnim povrchorn a detallom preveden a.

VI, TECHNICKE RIESENIE

HSV PRACE

1. Priprava izemia. biracie a demoniaine prace

V rilmc pr6c na obiekle S0 02 sa navrhuiir blrace prece len viasti kde sa nachAdza povodni ako aj novo

navrhovar'ri bojler

2. Vikopy a zemn6 prece

Na prednetJrel lokallte areau nebo v rredavnej minuosti reaizovani GP preskum apre potreby proiektu sa

an nepoiadule jeho vypracovanre. Prc potieby prolektovdho rieSenia sa nenavrhuju zemn6 prace ani vikopov6.

3. Zakladanie,zakladov6konatrukcie
V objekte sa irenavrhuju nove zAkadove konstrukce
Z6sypy

Techn ck5 sprdva SO 02 Satne



V objekte sa nenavrhujLl nov6 zesypy.

4. Zvisl6 nosn6 konitrukcie

Vaelky zvislb konstrukce su povodne jestvujuce ,renavrh uje sa vytueranie novich

5. Obvodovi plast'

obvodovi p ait jejestvuiuci. Nenavrhuje sa an zmena anlich irprava.

6. Vodorovn6konStrukcie

Vodorovn6 kofskukcie sir jestvuluce Nenavrhule sa ich zmena an [prava.

7, Podlahovekonskukcie

Pod aha objektu ie jestvuiica a p ne funkana Nenavrhuje sa iiadna zmena

8, Stresn6 konitrukcie

Strecha haly je jestvujuca sedlov6ho tvaru s keramlcko! resp betonovou stresnou krytinou. Vramci
rekorlitruk6nich prac sa navrhuie diastoane rozobratie krytiny, osadenie novich stojanov na solarre panely a nas edne

osadenie povodnej krytiny s vsadenim solernych panelov do namontovanich stojanov. Napojenle le riesene

v samoslatnei aasti teito dokurnentac e

9, Viplne otvorov

Nenavrhuje sa zmefa otvorov ani ch viplni. Tleto su toho aasu osadend novimi plastovimi oknami a dverami

10. lzolicie

V objekte s[ toho dasu pouiit6 izolacle prot vode a vlh kosti ako ai izo ac e tepe ne ploSn6 N e navrh uji] sa nov6

izolacie.

11. Klampiarrkekonitrukcie

Vaetky potrebn6 kampiarske kofstrukcie strcchy sLlr navrhovan6 vsyst6me obvodov6ho a strein6ho plaSta

v rozsahu stresr'rich :'abov, oplechovani, kot ikov. streanich zvodov, rohov, hran a lemovani tak, aby bo i systenlovo

rjeien6 vsetky detaily vsuade sleslvujucim stavom, prip. vonkajie oplechovan a parapetov okien a dverl

oplechovania prestupov potrubi VZT, vetracie otvory a pod., su suaastou dodavky tichto prvkov, resp. sa prevedu z

hadk6ho ocelov6ho pop asiovandho plechu hr.0,63 mm podla STN 733610, vo farbe odpovedajucel okoitim
konstrukc am. [,4ateral pou:ti na k]ampiarske virobky je pop astovani plech hladki hr 0,6 - 1 0 mm. Nove v:irobky

sa navrhulir len v rozsahu nahradenla poskodenich pr osadeni kolektolov na stresnom p eau.

12. ostatnekonstrukcie

Zemodnicke virobky
Vsetky potrebn6 zAmodnicke virobky a konstrukcie budLi podrobne Specfikovane v dodavateleskej PD

Zemoanicke kofSkukcie pouiite v objekte sLr nasledovn6 :

konStrukcie pre osadenle ko ektorov,

pomocne konstrukcie pre prestupy v streanom p e!fi (vimefy pre rozvody od kolektorov)

V6etky ueto konstrukcie s[ navrhnut6 z oce e 5237 a je nutn6 ich natrel z6kladnim a 2x krycim syntetickim
naterom. Farebni odteii bude upresnenli obiednavabbm vdalsom stupni PD. Pomocne konstrukcie su navrhnui6

z valcovanich profilov, na ktorich budu zavesene rozvody VZT Ostatnd rozvody budLi zavesen6 na zavesoch

a nosnlkoch Prestupy cez strechu je potrebn6 reS t podla vzorovich detailov dodavatela syst6mu stresn6ho p asta.

13. [pravy povrchov
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Slenv
V aastiach bez keramick6ho obkladu sa navhule hygien ck6 ma'ba

Siroov
Navrhuje sa nove hygienick6 malba.

[lileJy a@lby
Zamodiicke virobky vyroben6 z ocele 037 su natrct6 2x krycim neterom a 1x syntetickim n,rterom. Farebni

odtiei Slandatue farba blela RAL 9010, resp bude upresneni uzivatelom.
Vn[tofire natery v admin strativnej budove budu rieaen-6 na zak ade usmernenia investora.

14. Protikor6znaochrana

Koncepc a protikor6znej ochrany sa dot:i'ka OK. Obsahuje poziadavky na spdsob pripravy povrchov ocelovych

konstrukcii podliehajircich protikor6zrej ochrane, principy aplikace ako ai ostalnd s tli'nr suvisace po2iadavky

vyp ivajice z rea zacie proUkoroznejochrany.

Spdsob realizacie ochranr'rich neterovich syst6mov le zavsly aj na sp6sobe dodavky OK. Dodiivatel tichto
preczatal nie je znam y, preto je mozne, 7e sposob esenla neterovich syst6mov OK bude upraveni pojeho vibere.
Zasadou le nutnost dodrat kvalitu aplikovaneho neteroveho syst6mu s obvykle poskytovaniml garancami jeho

zivotnostl (m n 7 rokov).

Vadsina ocelovich konatrukcli sa bude nachedzal v exteri6ri, p dom budu ovplyvnen6 negativnymi

poveternostnim vpyvmi.

Stupeh kar1znei aqrcsivitv ptostredia :
Na zaklade uslanoveni EN S0 12944 2je s ohladom na predpokadani stav prostredia vobiekte virobnei a

skladovej haly, v ktorom sa budri nachedzat ocebvd koistrukce tejto stavby, staroveni nas edujuci stupeh korozrei

agresivty atmosf6ry

stuperi koroznej agresivity Cl - velmi nizka

15, okolie objektu
Prestor airky 500 mm od obvodov6ho paila (sok lka) sa zrea izuie ako okapovi chodnik. oko e obiektu,

nalblzai teren, sa vyskovo upravi zeminou z vikopov, bezprostredn6 okolie sa vydisti od nelelovei zelene a krov.

16. Poiiadavky na technicke vybavenie

Vykurovanie

Jedne sa olestvujuce vykurovanle ajeho koncepcia sa nemeni.

Vzduchoiechnika

Rlesenje n eje pozadovane.

Zdravoiechnika - citacia rieienia

V suaastnosti je tepla voda vsociarnom zaradeni ohrievana velektrckom zasobniku vody Tento zesobrik

bude demontovani a nam esto neho bude nitalovani ziisobnik tep ej uzitkovej vody olrrievani solarnym syst6mom.

Situovanie solarneho systdmu a zesobnika TUVje zrejm6 z vykresu d. 2.01.

Schema sobrneho syst6rnu pre pripravu TL]Vle na vikrcse a 2.02.

MONTAZ A ShUSr r

Zasobnik s prislusenstvom bude lnitalovani cez dvere solarne paney budi osaden6 na strechu podla

predplsov dodarvatela syst6mu lvlonbi musi byl prevedene v zmysle prls uSnich STN Pred uvedenim zariadeni do

prevbdzky budLl t eto preskuaan-A.
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Bezpednosl a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii prac je nutn6 dodrziaval vsetky platn6 bezpeanostn6 predpisy a norr.y pre stavebn6 a montezne prece,

naimazekonNRSR t.12412A06 2.2. \tyhbaku ltlPSVaR a. 14712013 Z.z. \ zneni neskoriich predpisov, noma STN

EN 806

Elekhoinital6cia
Jedfa sa ojestvujioe rieienie a nefavrhuje sa zrnena ie6enia.

.Viii. ct

Protokolo prostredi bude vypracovany pre celi siavbu ako suaasi dohladovej aasti stavby.

Organizacia, ktora bude realizovat vistavbu musi irvestotovi predlozil spracovani technologicky postup prac,

klori musi by,t v sirlade s bezpednoslnimi a vnirtropodnlkovim smernicami, predpismj a nadadeniami. Orcanizacia je

pov'1na dod r2iavai 'as edov"e na adelia v z1e1 lyLhto r,konov:

. a. 59/'1982 - vyhl6ska Slovensk6ho rradu bezpednosti pdce

. 0. 374/1990 Vyhlaska Slovensk6ho irradu bezpeanosti prace a Slovensk-aho bansk6ho tradu

. a. 484/1990 - VyhlaSka Slovensk6ho lradu bezpednosti pdce

x.

Prcjekt pozlamejochrany bolvypracovani pre celu stavbu aje v samostatnom elaborAte.

V Koiiciach,20. iuna 2018 Vypracoval :

lng. JifiBrda

Technick6 spr;va



 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

k projektu statiky na ohlásenie stavby 

 

Podklady pre spracovanie konštrukčného riešenia  

Ako podklady na vypracovanie projektu statiky a návrh konštrukčného riešenia boli:  

 Podklady od investora a zisťovanie skutkového stavu; 

 Projektová dokumentácia; 

 Odborná literatúra; 

     STN EN 1990 Eurokód:    Zásady navrhovania konštrukcií 
     STN EN 1991 Eurokód 1:  Zaťaženie konštrukcií 
     STN EN 1992 Eurokód 2:  Navrhovanie betónových konštrukcií 
     STN EN 1993 Eurokód 3:  Navrhovanie oceľových konštrukcií 
     STN EN 1992 Eurokód 4:  Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií 
     STN EN 1995 Eurokód 5:  Navrhovanie drevených konštrukcií 
     STN EN 1996 Eurokód 6:  Navrhovanie murovaných konštrukcií 

          STN EN 1996  Eurokód 7:  Navrhovanie geotechnických konštrukcií 

Názov stavby 

PREVÁDZKOVÁ STAVBA-VÝROBNÁ HALA 

Nitrawex spol. s r.o., Novozámocká 179,949 05 Nitra 

Účel projektu 

Projektové riešenie oceľovej konštrukcie na streche výrobnej haly. 

1. Umiestnenie stavby 
 

Veľké Ripňany 

2. Východzie podklady a prieskumy 

Podkladom pre spracovanie projektu statiky bolo zadanie investora a preskúmanie skutkového 

stavu, zameranie skutkového stavu výrobnej haly. 

3. Stručná charakteristika stavby 

NAVRHOVANÉ  RIEŠENIE 

Z konštrukčného hľadiska sa jedna o stredne zložitú skrutkovanú  oceľovú nosnú konštrukciu.  

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE 

Nosná oceľová konštrukcia. 

Objekt je navrhovaný ako stredne zložitá oceľová konštrukcia, skrutkovaná. Všetky profily sú 

navrhnuté válcované, spoje sú navrhované ako skrutkované. 

 

 



 

TECHNICKÁ SPRÁVA STATICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU 

Návrh statického riešenia 

 

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie oceľovej konštrukcie strešných väznic 

a odmontovanie podhľadovyćh nosníkov,doplnenie väznic kvôli vyššej únosnosti na sneh 

a sendvičových panelov. Nosné  väznice sú navrhnuté z profilov UE160.Tieto väznice sa ukladajú 

na horný pás priehradových väzníkov. Celá konštrukcia haly je jestvujúca. Nové sú len doplnené 

väznice.  

Ďalšie detaily sú zrejme z výkresovej dokumentácie. 

Konštrukcia je rozoberateľná kvôli dobrej manipulácii a z bezpečnostných dôvodov. Všetky spoje 

musia byť prevedené skrutkami. 

Konštrukcia bude je chránená proti atmosférickým vplyvom nátermi. 

 

Pred realizáciou je nutné spracovať realizačný projekt oceľovej . Výrobu a montáž oceľovej 

konštrukcie prevádzať podľa vypracovanej výrobnej dokumentácie oceľovej konštrukcie. 

Oceľová konštrukcia bude vyrobená vo výrobnej skupine “B“.   

Na základe realizovaného výpočtu je možné konštatovať, že konštrukcia je schopná plniť 

funkcie na ktoré bola navrhnutá a je ju možné považovať za bezpečnú a spoľahlivú. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vypracoval: Ing. Ľuboslav Marko,                                                          v Poprade 11.7.2018 

autorizovaný stav.inžinier v obore statika 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

 Investor :   NITRAWEX spol. s.r.o., Novozámocká 179, 949 05 Nitra 

 

 Stavba :                        PREVÁDZKOVÁ STAVBA - VÝROBNÁ HALA 

 Miesto stavby :            VEĽKÉ RIPŇANY, Č. PARCELY: 691/ 105 

 Stupeň projektu : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

 Objekt :   SO 01 HLAVNÝ OBJEKT - VÝROBNÁ HALA 

 Diel projektu :  D4 - REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA 

 Zodp. Projektant: JÁN VARHOL 

 

1. Ú v o d : 

Projekt rieši na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukciu vykurovania objektu 
HALY . Jedná sa o 1-podlažnú budovu. Ako zdroj tepla bude slúžiť kotol na spalovanie 
zemného plynu. 

 

2. TEPELNÁ BILANCIA 
Vstupné údaje : 
- nadmorská výška cca  240 m n.m. 
- oblastná teplota  -12 °C 
 
Potreba tepla : 
Vykurovanie : 
- maximálna potreba tepla   40 kW 
- priemerná spotreba tepla   30 kW 
 
Spotreba zemného plynu : 
- maximum  4,0 m3/h 
- priemer  3,0 m3/h 
- ročná spotreba  5400 m3/hod 
 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

ZDROJ TEPLA 

V súčastnosti je hala vykurovaná stacionárnymi kotlami typ PAVIGAS, kotle sú v havarijnom 
technickom stave, vyžaduje sa kompletná obnova zdroja tepla pre vykurovanie vrátane 
regulácie.  

Ako nový zdroj tepla je navrhnutý plynový kotol, situovaný v miestnosti kotolne na prízemí 
objektu. Kotol bude zásobovať teplom celý objekt pre účely vykurovania .  

Pre pokrytie vyššie uvedenej potreby tepla je navrhovaný závesny kondenzačný kotol, typ 
JUNKERS ZBR 42-3, Qmax = 40 kW, Qmin = 10 kW , Pmax = 0,3 MPa, palivo zemný plyn, p = 2,0 
kPa, Smax = 4,0 m3.hod-1, N = 230 V - 50 Hz, P = 200 W.  

Resp. ekvivalent rovnakého výkonu a podobného typu.  

Navrhnutý kotol je s núteným odvodom spalín a núteným prívodom spaľovacieho vzduchu. 



 2 

Umiestnenie kotla je v súlade s príslušnými STN a ďalej s normami EN 483, EN 677, a DIN 
4702-6. 

ISTENIE 

Pre vykurovací systém sú navrhnuté zabezpečovacie zariadenia, ktoré zabezpečia : 

- udržanie tlakovej hladiny vykurovacieho systému a vyrovnanie zmien objemovej rozťažnosti 
vody bez jej straty 

- istenie vykurovacieho systému proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku. 

Ako zariadenie na udržanie tlakovej hladiny vykurovacieho systému a vyrovnanie zmien 
objemovej rozťažnosti vody bez jej straty je navrhnutá expanzná nádoba s membránou s 
objemom 80 l . Plniaci pretlak expanznej nádoby je potrebné upraviť na 150 kPa. 

Ako poistné zariadenie proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku je navrhnutý 
poistný ventil. Tento poistný ventil je súčasťou navrhovaného kotla a je nastavený na odfuk pri 
pretlaku 0,25 MPa. 

OBEHOVÉ ČERPADLÁ 

Systém vykurovania bude tvoriť jeden okruh s teplotným spádom 70/50. Chod čerpadla je 
ovládaný systémom riadenia kotla. 

REGULÁCIA 

Súčasťou navrhovaného kotla je riadiaca modulačná elektronika s ekvitermickým regulátorom. 
Táto regulácia bude doplnená snímačom vonkajšej teploty vzduchu. Snímač vonkajšej teploty 
bude osadený na severnej (resp. neoslnenej časti) fasáde. 

VETRANIE A ODVOD SPALÍN 

Navrhovaný kotol je vo vyhotovení C – uzavretý plynový spotrebič (s atmosférickým horákom, 
s núteným prívodom spaľovacieho vzduchu a s núteným odvodom spalín, čo zabezpečí 
vstavaný spalinový ventilátor).  

Prívod vzduchu na horenie a odvod spalín je navrhnutý potrubím dymovodu Ø 80/125 mm, 
ktorý bude bude plynulo pokračovať ako komín, ktorý bude vyvedený nad strechu objektu.  

Výška výduchu komína bude cca 6 m nad terénom. Dymovod aj komínové teleso budú 
prevedené pre kondenzačnú pretlakovú prevádzku. 

VYKUROVACIE TELESÁ 

Na pokrytie tepelných strát v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté : 

-    existujúce panelové vykurovacie telesá typ KORAD 22K 900/1600 

ARMATÚRY 

Pre vykurovací systém sú navrhnuté armatúry závitové, príslušných dimenzií pre tlak PN 3, a to 
uzatvárací guľový kohút, vypúšťací guľový kohút, automatický odvzdušňovací ventil. Súčasťou 
navrhovaných zariadení sú všetky potrebné armatúry pre bezpečnú obsluhu. 

ROZVODNÉ POTRUBIE 

Pre vykurovací systém sú navrhnuté existujúce / nové / rozvodné potrubia ocelové bezšvové, 
mat. 11 353. 
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IZOLÁCIE 

Tepelná izolácia je navrhnutá pre všetky hlavbné potrubné rozvody . Izolácia bude prevedená 
systémom ARMACELL, typ Armaflex SH (izolácia na báze syntetického kaučuku), ktorá je vo 
forme samolepiacich hadíc, a to jednovrstvá, hrúbky 10-20 mm.  

DOPĹŇANIE VODY 

Prvé napustenie vykurovacieho systému po prepláchnutí bude vodou zodpovedajúcou 
požiadavkám STN 07 7401, požadované množstvo cca 250 l. 

Ďalšie dopĺňanie vykurovacieho systému bude ručne pitnou vodou cez napúšťací kohút kotla 
tak, aby pretlak v systéme bol 0,15 MPa. 

5. MONTÁŽ A SKÚŠKY 

Všetky zariadenia budú inštalované cez dvere, rovnako prípadná výmena zariadení bude cez 
tieto otvory. Montáž musí byť prevedená v zmysle príslušných STN. Pred uvedením zariadení 
do prevádzky budú tieto preskúšané a prepláchnuté. 

Skúšky zariadenia budú prevedené na tesnosť a prevádzkové (dilatačné a vykurovacie). 
Vykurovacia prevádzková skúška bude vykonaná po úspešných skúškach tesnosti a 
dilatačných. Súčasťou bude hydraulické vyregulovanie systému pomocou nastavenia 
prietokových charakteristík na radiátorových ventiloch. Počas skúšky bude prevedené 
zaškolenie obsluhy. 

6. OBSLUHA, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Obsluha kotla bude občasná, musí to byť osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne 
schopná. Obsluha musí riadne ovládať obsluhu kotla a ostatných zariadení podľa požiadaviek 
výrobcov jednotlivých zariadení. Údržba vykurovacieho systému bude užívateľom a odbornou 
organizáciou. Kotol môže byť uvedený do prevádzky len k tomu oprávnenou organizáciou. 

7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V zmysle Zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov 
(zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 7066/2002 Z.z. v znení vyhlášok MŽP SR č. 410/2003 
Z.z., 206/2005 Z.z. a 575/2006 Z.z. sa v prípade stavby objektu jedná o zriadenie nového 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia (tepelný príkon 24,7 kW). 

Na túto kategóriu nie sú stanovené záväzné emisné, prípadne imisné limity. Výrobca kotla 
garantuje maximálne emisie v zmysle požiadaviek titulu „Ekologicky šetrný výrobok“. Svojimi 
parametrami kotol vyhovuje nasadeniu v zmysle našich právnych predpisov. 

Na základe toho je možné konštatovať, že realizácia projektu spĺňa podmienku nasadenia 
najlepšie dostupnej techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie 
a prevádzku v zmysle § 18 ods. (3) zákona o ovzduší a vzhľadom na hodnoty koncentrácie 
škodlivín v spalinách predstavuje minimálnu záťaž životného prostredia v danej lokalite. 

8. POŽIADAVKY NA PROFESIE 

Elektro - napojí kotol, napojí reguláciu,  prepojí všetky snímače regulácie 

Stavba – zabezpečí prierazy, prestupy, pre potrubia a komín 

Plynofikácia - pripojí kotol na zemný plyn  

ZTI –pripojí kotol na studenú vodu, napojí odpad kondenzátu z kotla a z dymovodu na 
kanalizáciu  
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CHRÁNIČKA

50m

DN 50

EXISTUJÚCI NTL ROZVOD

PLYNU DN50 PN 2kPa

EXISTUJÚCI NTL ROZVOD
PLYNU DN50 PN 2kPa

BOD NAPOJENIA NA

DN 20

GUL. KOHÚT D
N

 5
0

R50/20

ROZSAH 0-6kPa

TLAKOMER TYP 033 13



 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
 Investor :  NITRAWEX spol. s.r.o., Novozámocká 179,  

    949 05 Nitra 

 
 Stavba :            PREVÁDZKOVÁ STAVBA - VÝROBNÁ HALA 

 Miesto stavby :       VEĽKÉ RIPŇANY, Č. PARCELY: 691/ 105 

 

 Stupeň projektu : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

 Objekt :   SO 01 HLAVNÝ OBJEKT - VÝROBNÁ HALA 

 Diel projektu :  D4 - REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA 

 

 Zodp. Projektant: JÁN VARHOL 

 

 

1.Úvod 
Predmetom tohto projektu je Plynofikácia  PREDMETNEJ STAVBY. 

 

2.PARAMETRE SPAĽOVACIEHO MÉDIA 
médium ................................zemný plyn naftový 

výhrevnosť.............................33,50-36,0 MJ.m3 

pracovný tlak..........................1,70 - 2,0 kPa 

množstvo média.........................max. 4,0  m3.h-1 

 

3.ÚDAJE O SPOTREBIČOCH 
V RD budú osadené tieto plynové spotrebiče: 

1 ks Pl. Kotol typ JUNKERS ZBR 42-3 , max. výkon 40 kW 

  spotreba plynu ..........................4,0  m3.h-1 

 

Max. hod. spotreba plynu ..................4,0  m3.h-1 

 

Ročná  spotreba paliva :   Qp=5400 m3/rok 

 

 

4.POPIS ROZVODU PLYNU 
Bod napojenia pre nový KOTOL bude na existujúci NTL plynový rozvod 

DN 50 v kotolni. Dalej budeˇpotrubný rozvod vedený ku kotlu 

Junkers, kde bude na potrubí pred kotlom umiestnený uzáver plynu a 

tlakomer. 

Pri prechode plynového potrubia cez murivo je potrebné ho uložiť 

do chráničky a dôkladne utesniť. 

Rozvodné‚ potrubie je navrhnuté z rúr oceľových bezšvových, akosť   

materiálu 11 353.1 podľa STN 42 5710. Potrubie bude spojované 

zvarom okrem nutných závitových spojov. 

Pred plynomerom a plynovými spotrebičmi budú osadené uzávery plynu 

- kohút priechodzí K800/resp.Guľový kohút/príslušnej dimenzie.  

 

 

5.BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
- vlastné montážne práce môže previesť len montér s platnými 

zváračskými skúškami podľa STN 05 0710 

- realizáciu vnútorných rozvodov previesť v súlade s TPP 704 01. 

- nízkotlakú časť plynovodu spolu s prechodom do budovy 

previesť podľa TPP 704 01. 



- Priestor resp. skrinka, kde je umiestnený hlavný uzáver musí 

byť trvale prístupný, vetrateľný a označený nápisom HUP, zákaz 

manipulácie s otvoreným ohňom v okolí 1,5m okolo skrinky. 

- Inštalácia a umiestnenie plynových spotrebičov musí z hľadiska 

požiarnej bezpečnosti odpovedať STN 06 1008. 

- komínový prieduch pre kotol Junkers previesť z dymovodu ø 80/125 
umelej hmoty (PPs) nad strechu objektu, výška komína od terénu min. 

5m 

- nasávanie vzduchu pre horenie bude z dymovodu 80/125 mm. 

- po ukončení montážných prác je nutné previesť tlakovú skúšku 

tesnosti rozvodov plynu v súlade s TPP 704 01 o čom sa spíše zápis 

/skúšobný pretlak 5 kPa merať manometrom po dobu min. 15 min. pri 

ustálenej teplote/. Tesnosť plynovodu sa skúša vzduchom alebo 

inertným plynom. 

 

Je zakázané hľadať únik plynu pomocou otvoreného ohňa! 

 

 

6.PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH 

 
Projektovaný rozvod plynu  ( rozvod plynu) je vyhradené technické 

zariadenie plynové s vyššou mierou ohrozenia podľa par. 4. 

vyhlášky č. 508/2009 t.j. skupiny B, písm. g, (príloha č.9 tejto 

vyhlášky). 

Projektovaný rozvod plynu  ( napojenie kotlov ) je vyhradené 

technické zariadenie plynové s vyššou mierou ohrozenia podľa par. 

4. vyhlášky č. 508/2009 t.j. skupiny B, písm. h, (príloha č.9 

tejto vyhlášky). 

Rozvody plynu a zariadení je nutné preverovať v zmysle vyhlášky 

č. 508/2009 Zb.z. Prevedenie vykonáva odborný pracovník odbornými 

prehliadkami a skúškami v rozsahu a lehotách určených 

bezpečnostnými požiadavkami.  

 

 

 
 

   Technické 

   zariadenie 

     

plynové 

 

   SKUPINA 

                                      VÝROBA            UVEDENIE DO  

             PREVÁDZKY 

 Osvedčenie  

konštrukčnej 

dokumentacie 

       Typová   

výroba 

  Kusová 

   

výroba 

      Prvá 

     Úradná 

     skúška 

      Odborná 

     

prehliadka 

alebo odborná 

        

skúška 

  Typová  

   skúška 

 Skúška 

ďalších 

  kusov 

Montážna        

skúška 

B – pism. f     OPO   OPO     OV/RT   OV/RT          

X 

        RT           

B – pism. g     OPO       

X 

      X       X   OPO /x/         RT           

B – pism. h     OPO   OPO    OV/RT     OV/RT            

X 

        RT           

 

 

 

 
   Technické 

   zariadenie 

    

plynové 

 

   SKUPINA 

                                      PREVÁDZKA 

        

      Opakovaná 

  Úradná    skúška 

 

    Skúška po oprave 

 Odborná prehliadka 

a odborná skúška 

   

 

 Prehliadka       Skúška 



B – pism. f             X              RT     RT / 1 r     RT / 3 r 

B – pism. g             X              RT     RT / 3 r     RT / 6 r 

B – pism. h             X               RT     RT / 1 r     RT / 3 r 

/x/ - vyžaduje sa len pre plynovody z nekovových materiálov 

OPO –    OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA 

      TPV-      podľa technických podmienok výrobcu   

      OV –      výrobcom určená osoba 

      RT –      revízny technik 

      O-        prevádzkovateľom určená osoba 

      X –       nepožaduje sa 

 

 

 

7.SKÚŠKY 
Mont. organizácia pred uvedením do prevádzky Plyn. zariadenia 

vykoná vých. revíziu  a  vyhotoví správu o revízii. Ďalej prevedie 

kontrolu ovládacích, reg. orgánov a oboznámi majiteľa s ich 

manipuláciou. Po úspešnej tlak. skúške a osadení plynomeru sa 

uvedie plynovod do prevádzky pri účasti zástupcu plyn. organizácie 

o čom sa vystaví protokol o vpustení plynu. 

 

8.NÁTERY, POVRCHOVÁ OCHRANA POTRUBIA 
  Nátery budú prevedené po úradnej tlakovej skúške na rozvodnom 

potrubí základným náterom proti korózii a potom aj dvojnásobným 

krycím náterom žltej farby odtieň 6200 podľa STN 67 3067.  

 

 



 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

k projektu statiky na ohlásenie stavby 

 

Podklady pre spracovanie konštrukčného riešenia  

Ako podklady na vypracovanie projektu statiky a návrh konštrukčného riešenia boli:  

 Podklady od investora a zisťovanie skutkového stavu; 

 Projektová dokumentácia; 

 Odborná literatúra; 

     STN EN 1990 Eurokód:    Zásady navrhovania konštrukcií 
     STN EN 1991 Eurokód 1:  Zaťaženie konštrukcií 
     STN EN 1992 Eurokód 2:  Navrhovanie betónových konštrukcií 
     STN EN 1993 Eurokód 3:  Navrhovanie oceľových konštrukcií 
     STN EN 1992 Eurokód 4:  Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií 
     STN EN 1995 Eurokód 5:  Navrhovanie drevených konštrukcií 
     STN EN 1996 Eurokód 6:  Navrhovanie murovaných konštrukcií 

          STN EN 1996  Eurokód 7:  Navrhovanie geotechnických konštrukcií 

Názov stavby 

PREVÁDZKOVÁ STAVBA-VÝROBNÁ HALA 

Nitrawex spol. s r.o., Novozámocká 179,949 05 Nitra 

Účel projektu 

Projektové riešenie oceľovej konštrukcie na streche výrobnej haly. 

1. Umiestnenie stavby 
 

Veľké Ripňany 

2. Východzie podklady a prieskumy 

Podkladom pre spracovanie projektu statiky bolo zadanie investora a preskúmanie skutkového 

stavu, zameranie skutkového stavu výrobnej haly. 

3. Stručná charakteristika stavby 

NAVRHOVANÉ  RIEŠENIE 

Z konštrukčného hľadiska sa jedna o stredne zložitú skrutkovanú  oceľovú nosnú konštrukciu.  

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE 

Nosná oceľová konštrukcia. 

Objekt je navrhovaný ako stredne zložitá oceľová konštrukcia, skrutkovaná. Všetky profily sú 

navrhnuté válcované, spoje sú navrhované ako skrutkované. 

 

 



 

TECHNICKÁ SPRÁVA STATICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU 

Návrh statického riešenia 

 

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie oceľovej konštrukcie strešných väznic 

a odmontovanie podhľadovyćh nosníkov,doplnenie väznic kvôli vyššej únosnosti na sneh 

a sendvičových panelov. Nosné  väznice sú navrhnuté z profilov UE160.Tieto väznice sa ukladajú 

na horný pás priehradových väzníkov. Celá konštrukcia haly je jestvujúca. Nové sú len doplnené 

väznice.  

Ďalšie detaily sú zrejme z výkresovej dokumentácie. 

Konštrukcia je rozoberateľná kvôli dobrej manipulácii a z bezpečnostných dôvodov. Všetky spoje 

musia byť prevedené skrutkami. 

Konštrukcia bude je chránená proti atmosférickým vplyvom nátermi. 

 

Pred realizáciou je nutné spracovať realizačný projekt oceľovej . Výrobu a montáž oceľovej 

konštrukcie prevádzať podľa vypracovanej výrobnej dokumentácie oceľovej konštrukcie. 

Oceľová konštrukcia bude vyrobená vo výrobnej skupine “B“.   

Na základe realizovaného výpočtu je možné konštatovať, že konštrukcia je schopná plniť 

funkcie na ktoré bola navrhnutá a je ju možné považovať za bezpečnú a spoľahlivú. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vypracoval: Ing. Ľuboslav Marko,                                                          v Poprade 11.7.2018 

autorizovaný stav.inžinier v obore statika 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

 Investor : NITRAWEX spol. s.r.o., Novozámocká 179, 949 05 Nitra 

 Stavba : PREVÁDZKOVÁ STAVBA - SOCIÁLNE ZARIADENIE 

 Miesto stavby : VEĽKÉ RIPŇANY, Č. PARCELY: 691/ 105 

 Stupeň projektu : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 Objekt : PREVÁDZKOVÁ STAVBA – SOCIÁLNE ZARIADENIE 

 Diel projektu : ZDRAVOTECHNIKA 

 Zodp. projektant: ING. ONDREJ JASENČÁK 

 

1. ÚVOD 

Projekt rieši na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie ohrev teplej vody v sociálnom 
zariadení. 
 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

V súčastnosti je teplá voda v sociálnom zariadení ohrievaná v elektrickom zásobníku vody. 
Tento zásobník bude demontovaný a namiesto neho bude inštalovaný zásobník teplej úžitkovej 
vody ohrievaný solárnym systémom. 

Situovanie solárneho systému a zásobníka TUV je zrejmé z výkresu č. Z.01. 

Schéma solárneho systému pre prípravu TUV je na výkrese č. Z.02. 

 

3. MONTÁŽ A SKÚŠKY 

Zásobník s príslušenstvom bude inštalovaný cez dvere, solárne panely budú osadené na 
strechu podľa predpisov dodávateľa systému.. Montáž musí byť prevedená v zmysle 
príslušných STN. Pred uvedením zariadení do prevádzky budú tieto preskúšané. 

 

4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri realizácii prác je nutné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a normy pre 
stavebné  a montážne práce, najmä zákon NR SR  č. 124/2006 Z.z., vyhlášku MPSVaR č. 
147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, norma STN EN 806. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

 Investor :   NITRAWEX spol. s.r.o., Novozámocká 179, 949 05 Nitra 

 

 Stavba :                        PREVÁDZKOVÁ STAVBA - VÝROBNÁ HALA 

 Miesto stavby :            VEĽKÉ RIPŇANY, Č. PARCELY: 691/ 105 

 Stupeň projektu : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

 Objekt :   SO 01 HLAVNÝ OBJEKT - VÝROBNÁ HALA 

 Diel projektu :  D4 - REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA 

 Zodp. Projektant: JÁN VARHOL 

 

1. Ú v o d : 

Projekt rieši na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukciu vykurovania objektu 
HALY . Jedná sa o 1-podlažnú budovu. Ako zdroj tepla bude slúžiť kotol na spalovanie 
zemného plynu. 

 

2. TEPELNÁ BILANCIA 
Vstupné údaje : 
- nadmorská výška cca  240 m n.m. 
- oblastná teplota  -12 °C 
 
Potreba tepla : 
Vykurovanie : 
- maximálna potreba tepla   40 kW 
- priemerná spotreba tepla   30 kW 
 
Spotreba zemného plynu : 
- maximum  4,0 m3/h 
- priemer  3,0 m3/h 
- ročná spotreba  5400 m3/hod 
 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

ZDROJ TEPLA 

V súčastnosti je hala vykurovaná stacionárnymi kotlami typ PAVIGAS, kotle sú v havarijnom 
technickom stave, vyžaduje sa kompletná obnova zdroja tepla pre vykurovanie vrátane 
regulácie.  

Ako nový zdroj tepla je navrhnutý plynový kotol, situovaný v miestnosti kotolne na prízemí 
objektu. Kotol bude zásobovať teplom celý objekt pre účely vykurovania .  

Pre pokrytie vyššie uvedenej potreby tepla je navrhovaný závesny kondenzačný kotol, typ 
JUNKERS ZBR 42-3, Qmax = 40 kW, Qmin = 10 kW , Pmax = 0,3 MPa, palivo zemný plyn, p = 2,0 
kPa, Smax = 4,0 m3.hod-1, N = 230 V - 50 Hz, P = 200 W.  

Resp. ekvivalent rovnakého výkonu a podobného typu.  

Navrhnutý kotol je s núteným odvodom spalín a núteným prívodom spaľovacieho vzduchu. 
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Umiestnenie kotla je v súlade s príslušnými STN a ďalej s normami EN 483, EN 677, a DIN 
4702-6. 

ISTENIE 

Pre vykurovací systém sú navrhnuté zabezpečovacie zariadenia, ktoré zabezpečia : 

- udržanie tlakovej hladiny vykurovacieho systému a vyrovnanie zmien objemovej rozťažnosti 
vody bez jej straty 

- istenie vykurovacieho systému proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku. 

Ako zariadenie na udržanie tlakovej hladiny vykurovacieho systému a vyrovnanie zmien 
objemovej rozťažnosti vody bez jej straty je navrhnutá expanzná nádoba s membránou s 
objemom 80 l . Plniaci pretlak expanznej nádoby je potrebné upraviť na 150 kPa. 

Ako poistné zariadenie proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku je navrhnutý 
poistný ventil. Tento poistný ventil je súčasťou navrhovaného kotla a je nastavený na odfuk pri 
pretlaku 0,25 MPa. 

OBEHOVÉ ČERPADLÁ 

Systém vykurovania bude tvoriť jeden okruh s teplotným spádom 70/50. Chod čerpadla je 
ovládaný systémom riadenia kotla. 

REGULÁCIA 

Súčasťou navrhovaného kotla je riadiaca modulačná elektronika s ekvitermickým regulátorom. 
Táto regulácia bude doplnená snímačom vonkajšej teploty vzduchu. Snímač vonkajšej teploty 
bude osadený na severnej (resp. neoslnenej časti) fasáde. 

VETRANIE A ODVOD SPALÍN 

Navrhovaný kotol je vo vyhotovení C – uzavretý plynový spotrebič (s atmosférickým horákom, 
s núteným prívodom spaľovacieho vzduchu a s núteným odvodom spalín, čo zabezpečí 
vstavaný spalinový ventilátor).  

Prívod vzduchu na horenie a odvod spalín je navrhnutý potrubím dymovodu Ø 80/125 mm, 
ktorý bude bude plynulo pokračovať ako komín, ktorý bude vyvedený nad strechu objektu.  

Výška výduchu komína bude cca 6 m nad terénom. Dymovod aj komínové teleso budú 
prevedené pre kondenzačnú pretlakovú prevádzku. 

VYKUROVACIE TELESÁ 

Na pokrytie tepelných strát v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté : 

-    existujúce panelové vykurovacie telesá typ KORAD 22K 900/1600 

ARMATÚRY 

Pre vykurovací systém sú navrhnuté armatúry závitové, príslušných dimenzií pre tlak PN 3, a to 
uzatvárací guľový kohút, vypúšťací guľový kohút, automatický odvzdušňovací ventil. Súčasťou 
navrhovaných zariadení sú všetky potrebné armatúry pre bezpečnú obsluhu. 

ROZVODNÉ POTRUBIE 

Pre vykurovací systém sú navrhnuté existujúce / nové / rozvodné potrubia ocelové bezšvové, 
mat. 11 353. 
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IZOLÁCIE 

Tepelná izolácia je navrhnutá pre všetky hlavbné potrubné rozvody . Izolácia bude prevedená 
systémom ARMACELL, typ Armaflex SH (izolácia na báze syntetického kaučuku), ktorá je vo 
forme samolepiacich hadíc, a to jednovrstvá, hrúbky 10-20 mm.  

DOPĹŇANIE VODY 

Prvé napustenie vykurovacieho systému po prepláchnutí bude vodou zodpovedajúcou 
požiadavkám STN 07 7401, požadované množstvo cca 250 l. 

Ďalšie dopĺňanie vykurovacieho systému bude ručne pitnou vodou cez napúšťací kohút kotla 
tak, aby pretlak v systéme bol 0,15 MPa. 

5. MONTÁŽ A SKÚŠKY 

Všetky zariadenia budú inštalované cez dvere, rovnako prípadná výmena zariadení bude cez 
tieto otvory. Montáž musí byť prevedená v zmysle príslušných STN. Pred uvedením zariadení 
do prevádzky budú tieto preskúšané a prepláchnuté. 

Skúšky zariadenia budú prevedené na tesnosť a prevádzkové (dilatačné a vykurovacie). 
Vykurovacia prevádzková skúška bude vykonaná po úspešných skúškach tesnosti a 
dilatačných. Súčasťou bude hydraulické vyregulovanie systému pomocou nastavenia 
prietokových charakteristík na radiátorových ventiloch. Počas skúšky bude prevedené 
zaškolenie obsluhy. 

6. OBSLUHA, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Obsluha kotla bude občasná, musí to byť osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne 
schopná. Obsluha musí riadne ovládať obsluhu kotla a ostatných zariadení podľa požiadaviek 
výrobcov jednotlivých zariadení. Údržba vykurovacieho systému bude užívateľom a odbornou 
organizáciou. Kotol môže byť uvedený do prevádzky len k tomu oprávnenou organizáciou. 

7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V zmysle Zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov 
(zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 7066/2002 Z.z. v znení vyhlášok MŽP SR č. 410/2003 
Z.z., 206/2005 Z.z. a 575/2006 Z.z. sa v prípade stavby objektu jedná o zriadenie nového 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia (tepelný príkon 24,7 kW). 

Na túto kategóriu nie sú stanovené záväzné emisné, prípadne imisné limity. Výrobca kotla 
garantuje maximálne emisie v zmysle požiadaviek titulu „Ekologicky šetrný výrobok“. Svojimi 
parametrami kotol vyhovuje nasadeniu v zmysle našich právnych predpisov. 

Na základe toho je možné konštatovať, že realizácia projektu spĺňa podmienku nasadenia 
najlepšie dostupnej techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie 
a prevádzku v zmysle § 18 ods. (3) zákona o ovzduší a vzhľadom na hodnoty koncentrácie 
škodlivín v spalinách predstavuje minimálnu záťaž životného prostredia v danej lokalite. 

8. POŽIADAVKY NA PROFESIE 

Elektro - napojí kotol, napojí reguláciu,  prepojí všetky snímače regulácie 

Stavba – zabezpečí prierazy, prestupy, pre potrubia a komín 

Plynofikácia - pripojí kotol na zemný plyn  

ZTI –pripojí kotol na studenú vodu, napojí odpad kondenzátu z kotla a z dymovodu na 
kanalizáciu  
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 Miesto stavby :       VEĽKÉ RIPŇANY, Č. PARCELY: 691/ 105 

 

 Stupeň projektu : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

 Objekt :   SO 01 HLAVNÝ OBJEKT - VÝROBNÁ HALA 

 Diel projektu :  D4 - REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA 

 

 Zodp. Projektant: JÁN VARHOL 

 

 

1.Úvod 
Predmetom tohto projektu je Plynofikácia  PREDMETNEJ STAVBY. 

 

2.PARAMETRE SPAĽOVACIEHO MÉDIA 
médium ................................zemný plyn naftový 

výhrevnosť.............................33,50-36,0 MJ.m3 

pracovný tlak..........................1,70 - 2,0 kPa 

množstvo média.........................max. 4,0  m3.h-1 

 

3.ÚDAJE O SPOTREBIČOCH 
V RD budú osadené tieto plynové spotrebiče: 

1 ks Pl. Kotol typ JUNKERS ZBR 42-3 , max. výkon 40 kW 

  spotreba plynu ..........................4,0  m3.h-1 

 

Max. hod. spotreba plynu ..................4,0  m3.h-1 

 

Ročná  spotreba paliva :   Qp=5400 m3/rok 

 

 

4.POPIS ROZVODU PLYNU 
Bod napojenia pre nový KOTOL bude na existujúci NTL plynový rozvod 

DN 50 v kotolni. Dalej budeˇpotrubný rozvod vedený ku kotlu 

Junkers, kde bude na potrubí pred kotlom umiestnený uzáver plynu a 

tlakomer. 

Pri prechode plynového potrubia cez murivo je potrebné ho uložiť 

do chráničky a dôkladne utesniť. 

Rozvodné‚ potrubie je navrhnuté z rúr oceľových bezšvových, akosť   

materiálu 11 353.1 podľa STN 42 5710. Potrubie bude spojované 

zvarom okrem nutných závitových spojov. 

Pred plynomerom a plynovými spotrebičmi budú osadené uzávery plynu 

- kohút priechodzí K800/resp.Guľový kohút/príslušnej dimenzie.  

 

 

5.BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
- vlastné montážne práce môže previesť len montér s platnými 

zváračskými skúškami podľa STN 05 0710 

- realizáciu vnútorných rozvodov previesť v súlade s TPP 704 01. 

- nízkotlakú časť plynovodu spolu s prechodom do budovy 

previesť podľa TPP 704 01. 



- Priestor resp. skrinka, kde je umiestnený hlavný uzáver musí 

byť trvale prístupný, vetrateľný a označený nápisom HUP, zákaz 

manipulácie s otvoreným ohňom v okolí 1,5m okolo skrinky. 

- Inštalácia a umiestnenie plynových spotrebičov musí z hľadiska 

požiarnej bezpečnosti odpovedať STN 06 1008. 

- komínový prieduch pre kotol Junkers previesť z dymovodu ø 80/125 
umelej hmoty (PPs) nad strechu objektu, výška komína od terénu min. 

5m 

- nasávanie vzduchu pre horenie bude z dymovodu 80/125 mm. 

- po ukončení montážných prác je nutné previesť tlakovú skúšku 

tesnosti rozvodov plynu v súlade s TPP 704 01 o čom sa spíše zápis 

/skúšobný pretlak 5 kPa merať manometrom po dobu min. 15 min. pri 

ustálenej teplote/. Tesnosť plynovodu sa skúša vzduchom alebo 

inertným plynom. 

 

Je zakázané hľadať únik plynu pomocou otvoreného ohňa! 

 

 

6.PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH 

 
Projektovaný rozvod plynu  ( rozvod plynu) je vyhradené technické 

zariadenie plynové s vyššou mierou ohrozenia podľa par. 4. 

vyhlášky č. 508/2009 t.j. skupiny B, písm. g, (príloha č.9 tejto 

vyhlášky). 

Projektovaný rozvod plynu  ( napojenie kotlov ) je vyhradené 

technické zariadenie plynové s vyššou mierou ohrozenia podľa par. 

4. vyhlášky č. 508/2009 t.j. skupiny B, písm. h, (príloha č.9 

tejto vyhlášky). 

Rozvody plynu a zariadení je nutné preverovať v zmysle vyhlášky 

č. 508/2009 Zb.z. Prevedenie vykonáva odborný pracovník odbornými 

prehliadkami a skúškami v rozsahu a lehotách určených 

bezpečnostnými požiadavkami.  

 

 

 
 

   Technické 

   zariadenie 

     

plynové 

 

   SKUPINA 

                                      VÝROBA            UVEDENIE DO  

             PREVÁDZKY 

 Osvedčenie  

konštrukčnej 

dokumentacie 

       Typová   

výroba 

  Kusová 

   

výroba 

      Prvá 

     Úradná 

     skúška 

      Odborná 

     

prehliadka 

alebo odborná 

        

skúška 

  Typová  

   skúška 

 Skúška 

ďalších 

  kusov 

Montážna        

skúška 

B – pism. f     OPO   OPO     OV/RT   OV/RT          

X 

        RT           

B – pism. g     OPO       

X 

      X       X   OPO /x/         RT           

B – pism. h     OPO   OPO    OV/RT     OV/RT            

X 

        RT           

 

 

 

 
   Technické 

   zariadenie 

    

plynové 

 

   SKUPINA 

                                      PREVÁDZKA 

        

      Opakovaná 

  Úradná    skúška 

 

    Skúška po oprave 

 Odborná prehliadka 

a odborná skúška 

   

 

 Prehliadka       Skúška 



B – pism. f             X              RT     RT / 1 r     RT / 3 r 

B – pism. g             X              RT     RT / 3 r     RT / 6 r 

B – pism. h             X               RT     RT / 1 r     RT / 3 r 

/x/ - vyžaduje sa len pre plynovody z nekovových materiálov 

OPO –    OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA 

      TPV-      podľa technických podmienok výrobcu   

      OV –      výrobcom určená osoba 

      RT –      revízny technik 

      O-        prevádzkovateľom určená osoba 

      X –       nepožaduje sa 

 

 

 

7.SKÚŠKY 
Mont. organizácia pred uvedením do prevádzky Plyn. zariadenia 

vykoná vých. revíziu  a  vyhotoví správu o revízii. Ďalej prevedie 

kontrolu ovládacích, reg. orgánov a oboznámi majiteľa s ich 

manipuláciou. Po úspešnej tlak. skúške a osadení plynomeru sa 

uvedie plynovod do prevádzky pri účasti zástupcu plyn. organizácie 

o čom sa vystaví protokol o vpustení plynu. 

 

8.NÁTERY, POVRCHOVÁ OCHRANA POTRUBIA 
  Nátery budú prevedené po úradnej tlakovej skúške na rozvodnom 

potrubí základným náterom proti korózii a potom aj dvojnásobným 

krycím náterom žltej farby odtieň 6200 podľa STN 67 3067.  
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STÚPA ZO ZEME 
G.K. DN 50

EXISTUJÚCE POTRUBIE - 
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vyviesť nad strechu

EXISTUJÚCI NTL ROZVOD
PLYNU DN50 PN 2kPa

BOD NAPOJENIA NA
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PL.02
 D5 - PLYNOFIKÁCIA

STL.,,PE´´ , PRÍPOJKA DN 32
DL= 4,0m, V ZEMI

STL. ,,PE´´ ULIČNÝ PLYNOVOD 

DN 32

J = 7,5%

G.K.DN 32

VODIVÉ PREPOJENIE

PLYNOMER ,,ROMBACH 6-16
Q-max - 25m3/h; min - 0,16m3/h

REGULÁTOR ,,ALZ - 6U / BD´´

ASFALTOJUTOVANÝ NTL. ODVOD - 
ŇOVAČ +82/89

DN 50

J = 0,5%

G.K.DN 32

G.K.DN 15

G.K.DN 50

CHRÁNIČKA

50m

DN 50

EXISTUJÚCI NTL ROZVOD

PLYNU DN50 PN 2kPa

EXISTUJÚCI NTL ROZVOD
PLYNU DN50 PN 2kPa

BOD NAPOJENIA NA

DN 20

GUL. KOHÚT D
N

 5
0

R50/20

ROZSAH 0-6kPa

TLAKOMER TYP 033 13
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1. ÚVOD 

Projekt rieši na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie ohrev teplej vody v sociálnom 
zariadení. 
 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

V súčastnosti je teplá voda v sociálnom zariadení ohrievaná v elektrickom zásobníku vody. 
Tento zásobník bude demontovaný a namiesto neho bude inštalovaný zásobník teplej úžitkovej 
vody ohrievaný solárnym systémom. 

Situovanie solárneho systému a zásobníka TUV je zrejmé z výkresu č. Z.01. 

Schéma solárneho systému pre prípravu TUV je na výkrese č. Z.02. 

 

3. MONTÁŽ A SKÚŠKY 

Zásobník s príslušenstvom bude inštalovaný cez dvere, solárne panely budú osadené na 
strechu podľa predpisov dodávateľa systému.. Montáž musí byť prevedená v zmysle 
príslušných STN. Pred uvedením zariadení do prevádzky budú tieto preskúšané. 

 

4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri realizácii prác je nutné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a normy pre 
stavebné  a montážne práce, najmä zákon NR SR  č. 124/2006 Z.z., vyhlášku MPSVaR č. 
147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, norma STN EN 806. 
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