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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Názov stavby: „Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci  
  Juskova Voľa“ 

Miesto stavby: Budova OcÚ Juskova Voľa  

Č. parcely: 14/1, 565/1 

Okres: Vranov nad Topľou 

Kraj: Prešovský 

Obec: Juskova Voľa 
 
Katastrálne územie: Juskova Voľa 

Charakter stavby: Stavebná úprava 
 
Investor:           Obec Juskova Voľa                                                                         
 

Predpokladané zahájenie stavby: 07/2016 

Predpokladané ukončenie stavby: 11/2017 

Doba výstavby: 16 mesiacov 
 
 

1. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku 

1.1 Územie 

Záujmové územie stavby - stavebná úprava nadzemného objektu - obecného úradu sa 
nachádza  v obci Juskova Voľa, v jeho centre.  

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu obecného úradu, ktorý sa nachádza 
v centrálnej zóne zastavaného územia obce Juskova Voľa.  
 

2.1 Stavba 

Objekt obecného úradu je samostatne stojaci jednopodlažný objekt obdĺžnikového 
pôdorysu, s výrezmi vonkajších vstupov do objektu. Je osadený v prevažne rovinatom teréne. 
Strecha navrhovaného objektu je uvažovaná ako sedlová, s vonkajším odvodom dažďovej 
vody. 
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2. Prehľad východiskových podkladov 

- Obhliadka a zameranie existujúceho objektu 
- čiastočná projektová dokumentácia 
- predložené požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie 

 

3. Klimatické podmienky 

Oblasť výstavby sa nachádza v nadmorskej výške 273 m n. m. 
Snehová oblasť II. (Snehové zaťaženie 0,7 kN/m2) 
Veterná oblasť IV. (Základný tlak vetra 0,55 kN/m2) 
Prevládajúci smer vetra v oblasti je severný 

4. Členenie stavby 

Objektová skladba: 
SO 01 – Obecný úrad – stavebná úprava 
SO 01.1 – NN prípojka 
SO 01.2 – Odberné el. zariadenie 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolie 

Z hľadiska výstavby nie sú kladené na okolité budovy a prevádzky žiadne požiadavky. 

6. Zabezpečenie prevádzky počas výstavby 

Z hľadiska súčasnej prevádzky priestorov objektu a okolitých stavieb bude nutné pri zahájení 
stavebných prác dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny zo strany priameho užívateľa 
priestoru (dodávateľ stavebných prác), z dôvodu zamedzenia kolíznych situácií a zbytočného 
znečisťovania existujúcich vnútorných a vonkajších priestorov ako aj miestnych  komunikácií. 
Pri preprave, ukladaní a manipulácií s materiálom je nutné dodržať predpísané trasy vjazdov 
a plochy skládok. 

7. Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 

Existujúci komunikačný dopravný systém tvoria spevnené asfaltové a betónové vozovky 
rôznej šírky v celom blízkom okolí objektu. Územie priestoru je napojené na dopravný 
systém obce Juskova Voľa. 
Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase 
realizácie výstavby predmetného objektu a preto definitívne schválenie všetkých úprav 
dopravného systému lokality môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len 
pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné 
užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlášky 
MDPaT SR č. 116/1997 Z.z. O podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných 
komunikáciách,  budú upresnené pri samotnej realizácií stavby. 
Navrhovaný vstup i výjazd  rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 83/76 Zb., v znení 
Vyhlášky č. 45/79 Zb. a Vyhlášky č. 376/92 Zb., v znení neskorších predpisov a rešpektuje 
dopravný režim v lokalite. Areál  objektu je priamo napojený na dopravný systém SR. 
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8. Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie 

Navrhovaná výstavba bude mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie   
priestoru. Tento vplyv súvisí: 

- s nutnosťou zabezpečenia uvoľnenia riešeného územia pre výstavbu 
- s nutnosťou nakladania so stavebným odpadom 
- s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom 

Samotné dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude 
mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona 
nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, 
oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad 
prípustnú mieru t.j. nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby resp. 
následne vydaným stavebným povolením. 

9. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 
nároky na poľnohospodársku pôdu, iné nároky 

Vzhľadom k polohe riešeného územia, v rámci obce Juskova Voľa, k záberu PPF resp. LPF 
realizáciou stavebných prác nedochádza. 

10. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom stavby je obec. 

11. Náklady 

Orientačné náklady celkom: vid celkové náklady stavby. 
 
 
 
 
 
 
V Prešove, december 2015      Zostavil: Ing. Marek Kovaľ 
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1. Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby:   „Zlepšenie občianskej infraštruktúry  
    v obci Juskova Voľa“ 
 
Miesto stavby:   Budova OcÚ Juskova Voľa č.82 
Č. parcely:   14/1, 565/1 
Okres:    Vranov nad Topľou 
Kraj:    Prešovský 
Obec:    Juskova Voľa 
 
Katastrálne územie:  Juskova Voľa 
Charakter stavby:  Stavebná úprava 
 
Investor:   Obec Juskova Voľa                                                                      
 
Predpokladané zahájenie stavby: 07/2016 
Predpokladané ukončenie stavby: 11/2017 
Doba výstavby:   16 mesiacov 
 

2. Charakter územia stavby 
Záujmové územie stavby - stavebná úprava obecného úradu sa nachádza v centre obce Juskova Voľa. 
Pred objektom zo severovýchodnej strany vedie miestna komunikácia, z ktorej je situovaný hlavný vstup 

do objektu. Z južnej strany riešený objekt susedí s parkoviskom. Z juhozápadnej strany objektu preteká okolo 
objektu potok Lomnica.  

2.1. Zhodnotenie staveniska. 
Objekt obecného úradu je v súčasnosti voľne prístupný zo siete miestnych komunikácií. Stavenisko je 

z hľadiska zakladania hodnotené ako vhodné. Objekt obecného úradu je situovaný na parcele č. 14/1 a 565/1.  

2.2. Údaje o prieskumoch. 
Inžiniersko – geologický prieskum pre danú stavbu vykonaný nebol.  

2.3. Prehľad mapových a geodetických podkladov. 
Pre účely spracovania projektovej dokumentácie bolo vyhotovené polohopisné a výškopisné zameranie 

územia.  

2.4. Príprava územia na výstavbu. 
Počas stavebných prác dôjde k obmedzeniu prevádzky obecného úradu.. Obecný úrad bude dočasne 

premiestnený do voľného objektu v priestore obce Jusková Voľa. Postup stavebných prác je potrebné vykonávať 
tak, aby sa minimalizoval dopad na obyvateľov. 

Počas stavebných prác dôjde k vytvoreniu stavebnej sute, ktorá sa bude zhromažďovať na vyhradenej 
časti existujúcich spevnených plôch. Stavebné úpravy nepredpokladajú výrub ani presadenie porastov jestvujúcej 
zelene. 

3. Účel stavby 
Zámer komplexnej obnovy budovy obecného úradu vychádza z nevyhovujúceho stavu tepelno-

výmenného obalu a statických porúch objektu, prejavujúcich sa na viacerých konštrukciách objektu. Zámerom je 
prispôsobiť dispozíciu objektu požiadavkám investora, vyriešiť bezbariérový vstup, znížiť náklady na energie a 
zároveň riešiť stavebno-technické nedostatky budovy vyplývajúce z opotrebovania a morálneho zastarania 
objektu.  

4. Použité podklady 
 Obhliadka a zameranie existujúceho objektu 
 Predložené požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie 
 Geodetické zameranie územia  
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 Katastrálna mapa 
 Rokovania s objednávateľom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii. 

5. Členenie stavby 

5.1. Objektová skladba 
SO 01 – Obecný úrad – stavebná úprava 
SO 01.1 – NN prípojka 
SO 01.2 – Odberné el. zariadenie 

5.2. SO 01 – Obecný úrad – stavebná úprava 

5.2.1. ASR 
Navrhované architektonické riešenie zohľadňuje funkciu budovy a prostredie, v ktorom je situovaná. 

Dochádza k zmene tvaru a celkového farebného vzhľadu budovy. Podlažnosť objektu sa nemení. 

Účelové jednotky 
Úžitková plocha:    150,15 m2 
Plocha závetria a rampy       17,18 m2 

Celk.zastavaná plocha:  200,38 m2 
Obostavaný priestor:   975 m3 

Architektonické a stavebno-technické riešenie 
Objekt obecného úradu je samostatne stojaci jednopodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu, s výrezmi 

vonkajších vstupov do objektu. Je osadený v prevažne rovinatom teréne. Strecha navrhovaného objektu je 
uvažovaná ako sedlová so sklonom 18° s vonkajším odvodom dažďovej vody. 

Búracie práce 
Budú predstavovať asanáciu existujúcej budovy v plnom rozsahu, t.j. konštrukciu strechy vrátane 

plechovej krytiny a klampiarskych prvkov, demontáž drevených okien a dverí, vybúranie obvodových 
a vnútorných montovaných umakartových stien, búracie práce nášľapných vrstiev podláh vrátane podkladných 
betónov a vrstiev. 

Zemné práce 
Podľa podmienok určených v stavebnom povolení sa pred zahájením zemných prác objekt vytýči 

lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. 
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, ktorá sa uloží na vhodnom 

mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa odporúča prevádzať strojne a tesne pred betónovaním 
základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. 

Zemné práce budú pozostávať z hĺbenia rýh šírky 600 mm, hĺbky cca 1000 mm od úrovne zrovnaného 
terénu.Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina 
určená na spätné zásypy.V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteľnosti 2. a únosnosť zeminy na základovej 
škáre Rdt=0,15 MPa.V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob 
zakladania stavby. 

Základové konštrukcie a spodná stavba 
Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy majú šírku 600 mm, výšku 

600 mm, sú obojstranne rozšírené oproti hrúbke debniacich tvárnic. Základové pásy sú navrhnuté z betónu C 
12/15 . 

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutý asfaltový pás, prípadne 2x asfaltový pás + Np, natavená 
na podkladný betón. (Alt. pri tlakovej vode 2x asfaltový pás hr. 4 mm). Hydroizoláciu vyviesť nad odkvapový 
chodník min. 300 mm. 

V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie. V 
prípade, že max. hladina podzemnej vody zasahuje základové konštrukcie je potrebné prehodnotiť spôsob 
zakladania. 

Základy pod všetky zvislé konštrukcie sa zamerajú a prevedú podľa stavebného výkresu: 02 - Pôdorys 
základov. 

Základy, ktoré nesiahajú do nezámrznej hĺbky pod upravený terén (pod podestou pred vstupom) je 
potrebné podsypať štrkopieskom až na úroveň nezamŕznej hĺbky. 

Podkladné betóny sú navrhnuté z betónu C 12/15 hr. 150 mm a vystužené KARI sieťami 150/150/6,0 
mm. Pod podkladné betóny je navrhnutý štrkopieskový podsyp hr. 100 mm. Podkladný betón sa zhotoví po 
uložení ležatého rozvodu kanalizácie a po zhutnení vrstvy štrkopiesku na min Rdt=0,15 MPa. 
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Spodná soklová časť objektu je vymurovaná v jednom rade betónovými tvárnicami „DT 30“, vystužená 
a vyplnená betónovou zálievkou C16/20.   

Obvodová soklová betónová časť betónového muriva bude zateplená extrudovaným polystyrénom hr. 
min. 100 mm. Tepelnú izoláciu lepiť plus kotviť tanierovými príchytkami, na ktorú naniesť lepidlo na sieťku, 
sklolaminátovú sieťku a soklovú mozaikovú omietku.  

Zvislé konštrukcie 
       Predstavujú murované obvodové a vnútorné nosné konštrukcie z pórobetónových tvárnic P4-500 PDK  
v hrúbke 300 mm, vnútorné priečkové konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic P2-500, hrúbky 100 
mm a hr. 150 mm.  

Všetky murované a montované zvislé konštrukcie zhotoviť až po uložení hydroizolácie. 
Objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z expandovaného fasádneho 
polystyrénu EPS 70F, hr. 150 mm, v soklovej časti z extrudovaného polystyrénu XPS, hr. 100 mm. 
 
Skladba zateplenia obvodovej steny 1.NP: 

- vnútorná štuková omietka 
- cementové lepidlo + výstužná sieťka 
- obvodové murivo z pórobetónových tvárnic P4-350 PDK, hr. 300 mm    
- lepiaca stierka, 3,5 kg/m2 
- tepelná izolácia z expadovaného polystyrénu „EPS 70F“, hr.150 mm  
- sklotextilná mriežka 4x4 mm, 1,1m2/m2, do cementového lepidla 4,5 kg/m2 
- univerzálny základ 0,2 kg/m2 
- silikátová omietka, max.veľkosť zrna 2 mm 

 
Skladba kontaktného zateplenia - sokel: 

- obvodové murivo z pórobetónových tvárnic (betónové tvárnice)  
- flexibilné cementové lepidlo 

- tepelná izolácia, extrudovaný polystyrén, hr. 100 mm 
- sklotextilná mriežka do cementového lepidla  
- penetračný náter 
- soklová mozaiková omietka, hr. 2 mm 

Vodorovné konštrukcie 
Nad otvormi v obvodových stenách budú zhotovené nadpražia z prefabrikovaných pórobetónových 

prekladových trámov a prefabrikovaných nosných prekladov. 
Vertikálne nosné konštrukcie budú ukončené železobetónovým vencom šírky 300 mm, výšky 300 mm, 

lokálne výšky 200 mm. Pre presný popis vencov a prekladov viď výkresy statiky. Strop medzi 1.NP a povalou je 
navrhnutý ako drevený trámový strop z drevených trámov KVH 140/240 mm, ktorý bude zateplený minerálnou 
tepelnou izoláciou hr.250+100 mm, ktorá bude vkladaná medzi a nad drevené trámy. 

Konštrukcia strechy 
Strecha je riešená ako šikmá sedlová so sklonom 18º, so stojatou stolicou, pozostávajúca z väzníc a 

krokiev. Hlavnými prvkami konštrukcie krovu sú krokvy r.100/200 ukladané na pomúrnice r.160/140 a väznice 
r.150/250, ukladané na stĺpiky 150/150. Konštrukcia strechy je uvažovaná ako prevetrávaná s 
plechovou krytinou.  

Celá konštrukcia krovu bude opatrená náterom proti škodcom a hnilobe. 

S1 - Skladba konštrukcie strechy bude nasledovná: 
 Strešná plechová  krytina so stojatou drážkou – Click systém 
 Laťovanie 50x50 mm 
 Kontralaťovanie 50x70 
 Bezkontaktná vysokodifúzna poistná podstrešná fólia  
 Krokva 

S2 - Skladba konštrukcie strechy s podbitím: 
 Strešná plechová  krytina so stojatou drážkou – Click systém 
 Laťovanie 50x50 mm 
 Kontralaťovanie 50x70 
 Bezkontaktná vysokodifúzna poistná podstrešná fólia  
 Krokva 
 Opláštenie z obkladových dosiek s perodrážkou zo smrekovca hr. 15 mm 
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ST1 -  skladba stropu nad 1.NP: 
 Plný drevený záklop z OSB dosiek hr. 22 mm (stredová pochôdzna ulička) 
 Minerálna tepelná izolácia hr. 100 mm, voľne položená nad drevené stropné trámy  
 Minerálna tepelná izolácia hr. 250 mm, vkladaná medzi drevené stropné trámy r.140/240 mm 
 Zavesený rošt z „CD“ profilov 
 Parozábrana 
 Plnoplošný sadrokartónový podhľad  

Povrchové úpravy 
Vnútorné omietky sú navrhované ako štukové hladké. Ako finálna úprava povrchov sa použije 

hygienická maľba. Keramický obklad stien je navrhovaný z veľkoformátových svetlých  hladkých obkladov. 
V mokrých prevádzkach sa pod obklad nanesie hydroizolačná stierka.Ako povrchová úprava zateplenej fasády je 
navrhnutá po napenetrovaní výstužnej vrstvy fasádna omietka silikátová. V soklovej časti je navrhnutá silikátová 
omietka s max. veľkosťou zrna 2 mm. 

Podlahy 
Konštrukcie podláh sú riešené v celej ploche ako ťažké plávajúce podlahy zhotovené na podkladný 

betón hr. 150 mm odizolovaný proti zemnej vlhkosti hydroizoláciou z asfaltových pásov. V celom objekte sú 
podlahy zateplené expandovaným polystyrénom EPS 150 S v hrúbke 130 mm (v dvoch vrstvách). Navrhované sú 
nášľapné vrstvy keramické a drevené. Jednotlivé typy podláh podľa miestností sú zrejmé z výkresovej časti. 
Odkvapový chodník je riešený ako betónový v štrkovom lôžku. 

Výplne otvorov 
Výplne otvorov v obvodových stenách predstavujú plastové okná, presklené steny a dvere s izolačným 

trojsklom s koeficientom prechodu tepla Ug = 0,6 W/m2.K. Rozmery, typ kovania a zasklenie je uvedené pri 
všetkých oknách a dverách vo výkaze.  

Vnútorné dvere podľa požiadaviek investora. V návrhu sú uvažované drevené dvere s drevenými 
obložkovými zárubňami. Styky podláh v úrovni dverných otvorov je možné prekryť prechodovými lištami, podľa 
požiadaviek investora. 

Pred realizáciou stavebných otvorov je vhodné prekonzultovať a prípadne upraviť stavebné rozmery 
otvorov podľa konkrétnych technických požiadaviek dodávateľa otvorových výplní. 

Ostatné konštrukcie: 
 Klampiarske výrobky 
 Zámočnícke výrobky 

5.2.2. Elektroinštalácie 
Projekt rieši vnútorné svetelné, zásuvkové, rozvody a bleskozvod. NN prívod je riešený samostatným 

projektom. 

Základné údaje.  
Napäťová sústava:  3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S 
                                2, AC, 24 V, 50 Hz 
                                 2, DC, 12 V 
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41: 
- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
- základná izolácia živých častí – príloha A1 technickej správy objektu 
- kryty – príloha A2 technickej správy objektu 
- doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1 
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1 
- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2 
- doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3 
- doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2 
- ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
- ochrana pred priamym a nepriamym dotykom: 
- živých a neživých častí: malým napätím SELV 
Určenie vonkajších vplyvov STN 332000-5-51 protokolom č. 079/15 . 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610:  3. 
Inštalovaný výkon Pi (celkový)   = 20,5 kW  
Koeficient súčasnosti     = 0,73 
Výpočtový výkon: Pp ( celkový)   = 15 kW 
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Technický popis. 
Rozvádzač RE je typový plastový rozvádzač osadený v pilieri pri fasáde  objektu. V rozvádzači RE bude 

meranie spotreby el. energie pre rekonštruovaný objekt. V rozvádzači RE osadiť pre vývod do rozvádzača RH 
istič B/3 - 25 A. Z rozvádzača RE napojiť rozvádzač RH káblom CYKY-J 4x16. Rozvádzač RH osadiť v chodbe 
tak, aby vrchná hrana bola max. 1,8 m od podlahy. V rozvádzači RH  je istenie všetkých podružných vývodov pre 
celý objekt a technologický rozvádzač R-ČOV. Rozvody previesť káblami CYKY prísl. prierezu uloženými pod 
omietkou, v betónovej podlahe a stropoch káble uložiť v trubkách. Pre núdzové osvetlenie el. rozvody previesť 
káblom 1-CHKE-V 3x1,5. Farebné značenie vodičov dodržať podľa STN EN 60446. Pri kladení vedení  dodržať 
inštalačné zóny podľa STN 33 21 30 Z2.      

Vypínače pri dverách umiestniť vo zvislej inštalačnej zóne vo výške 1150 mm od hotovej podlahy. 
Zásuvky nad pracovnými plochami, vonkajšie a pri umývadlách osadiť vo výške 1150 mm od hotovej podlahy, 
ostatné zásuvky a zásuvky osadiť 300 mm od upr. podlahy. Pre sklokeramickú varnú platňu zriadiť samostatný 3-
fázový vývod CYKY-J 5x4. Vývody upresniť podľa konkrétneho návrhu kuchynskej linky. Osvetlenie miestností 
je navrhnuté prevažne žiarivkové, intenzity osvetlenia viď tab. na výkrese. Vývody ukončiť svorkovnicou. 
Vývody pre nástenné svietidlá previesť vo výške 2,1 m od podlahy, nad umývadlami 1,8 m od podlahy. 
V umývacích priestoroch musia byť nástenné svietidlá tr. II, resp. halogénové alebo LED sv. 12 V. Vývod pre  
digestor previesť vo výške 2200 mm od podlahy. Na únikových cestách zriadiť núdzové osvetlenie svietidlami so 
vstavaným zdrojom a vyznačením smeru úniku.  Príprava TÚV bude el. ohrievačom 5 l pri výlevke a batériami 
s el. ohrevom napájaným zo zásuvky. MaR pre vykurovanie objektu je navrhnuté programovateľným 
ekvitermným regulátorom RC35 s modulmi VM10. Snímač vonkajšej teploty osadiť na vonkajšej severnej stene 
vo výške cca 2,5 m od UT.    

V technickej miestnosti osadiť hlavnú uzemňovaciu svorku (HUS), na ktorú vodičom CYA 10 pripojiť 
kovové rozvody vodovodu, ÚVK kov. Konštrukcie, kovový komín a prípojnicu PEN v rozvádzači RH. HUS 
uzemniť cez skúšobnú svorku na uzemnenie bleskozvodu, ktoré bude tvoriť pások FeZn 30x4 uložený vo 
výkope, Rzmax = 10 ohm. Ochrana pred prepätím je navrhnutá prepäťovými ochranami typu „B+C“ (T1+T2) 
v rozvádzači RH. Prepäťové ochrany typu „D“ (T3) osadiť do konkrétnych zásuviek podľa požiadaviek 
užívateľa. Ochranu slaboprúdových zariadení pred prepätím zabezpečí montážna organizácia týchto zariadení.  

Pri kladení vedení na a do horľavého podkladu dodržať ustanovenia STN 332312. El. rozvody pre 
všetky zásuvky a motorické zásuvky napojiť cez prúdové chrániče s citlivosťou 30 mA.  

Bleskozvod. 
Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4  a predpisov súvisiacich.  

Charakteristika stavby. 
Rozmery – viď PD 
Činiteľ polohy – v jestv. zástavbe 
LPS – LPS tr. IV 
Tienenie na hranici stavby – žiadne 
Tienenie vnútri stavby - žiadne  
Prítomnosť ľudí mimo objekt – nie 
Prítomnosť ľudí v stavbe – každý deň 
Hustota úderov blesku – 4 km2/rok 
Rezistivita pôdy – 500 ohmm 
Prevaž. typ podláh – betónová podlaha 
Riziko požiaru – viď projekt PO 
Zvláštne nebezpečenstvo – žiadne 
Straty násl. dotykových a krokových napätí- nie 
Straty následkom hmotných škôd - áno 
Požiarna ochrana – nie 
Vnútorné silnoprúdové rozvody – napájané z NN kábelových rozvodov 
Vnútorné telefónne vedenie – nie je 
Dostatočná izolačná vzdialenosť medzi zachytávacou sústavou a kovovými časťami stavby, kovovými 
inštaláciami a vnútornými systémami s = 0,17 m (vzduch). 

5.2.3. Ústredné vykurovanie 
Koncepcia návrhu je založená na použití a spolupráci tepelných zariadení s vysokou účinnosťou. Pri 

tepelných výkonoch, aké sú potrebné pri konkrétnych prevádzkach zariadenia, je výhodné použitie tzv. 
kondenzačnej techniky /kondenzačný kotol/, ktorá využíva aj zbytkové teplo spalín, čo významne prispieva 
k zníženiu spotreby energie cca o 10 – 14 % oproti plynovým kotlom klasického typu a menej zaťažuje životné 
prostredie. Hospodárnosť tohto systému je daná aj hydraulickým zapojením a súpravou riadenia jednotlivých 
prvkov, keď zdroj tepla ako celok môže pracovať už od 10 % inštalovaného výkonu bez zníženia účinnosti.  
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Výpočtové podmienky 
Vonkajšia výpočtová teplota                      –15°C  
Teplota vnútorného prostredia                   20 °C  
Počet vykurovacích dní                       250 
Priemerná ročná vonkajšia teplota      5,9 °C  
 

Ročná bilancia potrieb tepla : ( STN 38 3350 ) 
ÚVK - Vykurovanie objektu: 
Ročná potreba tepla = 30,821 GJ/rok = 8,561 MWh/rok 
 
TV – Príprava teplej vody 
Qtvr = 5,69 GJ/rok = 1,581 MWh/rok 
Spolu Qrc = 10,142  MWh/rok 
 

Navrhovaný stav  
Zdroj tepla  Technická miestnosť  
Rozvody tepla  Oceľ, plast 
Vykurovacia sústava Vykurovacie telesá  
Príprava túv  Lokálne 
Tepelné izolácie  Syntetický kaučuk, polyetylén 
 
Zariadenia budú umiestnené v technickej miestnosti, 1. NP. Ako zdroj tepla sa inštaluje závesný 

kondenzačný kotol na navrhovanú priečku. Na kotlový okruh sa napojí rozdeľovač a zberač. Odtiaľ povedú vetvy 
UK do jednotlivých prevádzok.  

Uvažovaný systém je založený na hydraulickom zapojení, ktoré je vhodné pre kombináciu 
kondenzačných kotlov. Súčasťou systému je aj strojné vybavenie a skladba základných regulačných prvkov. 

Zdroj tepla 
Na základe bilancie tepelných strát je navrhnutá plynová kotolňa zásobujúca teplom uvažované objekty. 

V kotolni sa inštaluje  závesný kondenzačný  kotol s celkovým tepelným výkonom 1 x 25 kW. Maximálny 
tepelný výkon kotolne je 25 kW. Modulovaný plynový horák je inštalovaný v kotle. Pri návrhu výkonu zdroja 
tepla sa neuvažuje s vplyvom súčasnosti. Kotolňa so svojím inštalovaným výkonom dokáže zabezpečiť  

Umiestnenie zdroja tepla 
Technická miestnosť sa zriadi v priestore jestvujúceho stavebného objektu, umiestnená bude na 1. NP. 

Zásobovať teplom bude všetky priestory objektu pre súčasné požiadavky.  

Príprava TÚV  
Ohrev úžitkovej vody pre potreby vybranej prevádzky objektu je zabezpečený lokálnym elektrickým 

zariadením. Nie je predmetom projektu UK. 

Rozvod potrubia 
Systém vykurovania je nízkotlaký, teplovodný, s núteným obehom vykurovacej vody  s navrhovaným 

teplotným spádom uvedeným vyššie. Navrhované rozvody v kotolni od kotla po rozdeľovač budú vyhotovené z 
oceľových závitových bezošvých rúr mat. tr. 11.353.1. Potrubie bude uložené na konzolách osadených v stene a 
závitových závesných držiakoch upevnených v strope. Na najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú 
automatické odvzdušňovacie ventily, na ich najnižších miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty. 

Rozvody od rozdeľovačov k vykurovacím telesám sú tvorené ležatým rozvodom pod stropom, zvislými 
rozvodmi stúpacieho potrubia.  

Oceľové potrubie vedie ďalej k jednotlivým zariadeniam navrhovanej vykurovacej sústavy. Potrubia na 
pripojenie vykurovacích telies budú vyhotovené z oceľových závitových bezšvových rúr mat. tr. 11.353.1.  

Vykurovacie telesá   
Navrhované sú vodné oceľové doskové telesá 
typ    oceľové doskové telesá  
rozmery stavebnej výšky  600 – 900 mm  
vyhotovenie   so štandardnou čelnou plochou 
systém    dvojrúrkový 
navrhované armatúry prívodné:  termostatický radiátorový ventil 
   vratné:    regulačné šrúbenie uzatváracie  
   ostatné:   termostatická hlavica  
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      odvzdušňovací ventil 
V prípade nedostatočnej teploty konkrétneho telesa regulačný člen príslušnej armatúry postupne 

uvoľňovať. V jednej fáze sa navrhuje hydraulicky nastaviť jednu vetvu.  

Zapojenie sústavy, regulovanie teploty   
Sústava pozostáva z kotlového okruhu a vetvy jednotlivých miestností. Prúdenie vykurovacej vody 

v kotlovom okruhu je navrhnuté hydraulicky závislé na prietoku vetiev.  
Navrhované výstupné teploty kotlový okruh 
K1  55 – 85°C  

Zabezpečenie sústavy 
Zabezpečovacie zariadenie predstavuje poistné ventily, membránové tlakové expanzné nádoby, poistné 

potrubia. Navrhované zariadenia expanzného systému sú navrhnuté podľa STN EN 12828. 
Expanzné potrubie kotlov sa napojí na vratné potrubie vykurovacej vody za uzatváracie armatúry 

kaskády kotlov. Expanzné potrubie sústavy sa napojí na vratné potrubie vykurovacej vody sústavy. Proti 
prekročeniu dovoleného tlaku je vykurovacia sústava istená poistným ventilom v kotle s otváracím pretlakom 
nastaveným na 300 kPa.  

Odvod spalín, komín 

Pripojenie kotla na odvod spalín 
Kotly sú vybavené špeciálnymi hrdlami na pripojenie tesného nekorodujúceho potrubia pre odvod 

spalín. Odvod spalín sa vybaví hrdlami pre teplomer na meranie teploty spalín a pre havarijný termostat 
zariadenia na odvod spalín. Kondenzát stekajúci zo systému na odvod spalín je ukončený do odpadového 
potrubia, rieši časť ZTI. 

Pripojenie odvodu kondenzátu z komínov 
Odvodnenie komínov možno uskutočniť potrubím z plastu alebo nehrdzavejúcej ocele (max. 100 °C), 

vedeným so spádom, s minimálnym priemerom DN 20. Potrubie pre odvod kondenzátu musí byť z rovnakých 
materiálov a má byť vedené so spádom do najbližšej vpuste kanalizácie. Treba ponechať možnosť na 
pozorovanie vytekajúceho kondenzátu. Zapojenie komína rieši projekt plynoinštalácie. 

Vetranie kotolne 
Kotolňa musí mať zabezpečený prívod spaľovacieho vzduchu pre horenie  a otvor pre vetranie. Vetranie 

kotolne musí byť vyhotovené s 3 - násobnou výmenou vzduchu + vzduch potrebný na spaľovanie. Vetranie bude 
samočinné, prirodzené. Vetranie kotolne a prívod vzduchu na horenie komplexne rieši projekt plynoinštalácie. 

5.2.4. Plynoinštalácia 
Projekt plynofikácie rieši prívod plynu z jestvujúcej skrinky merania do domového plynovodu k 

plynovému kotlu umiestnenému v technickej miestnosti. 

Regul. a odberné meracie zariadenie - jestvujúce 
Domový regulátor tlaku plynu a jestvujúci plynomer je osadený v skrinke umiestnenej pred objektom. 

Skrinka je prístupná z ulice. 

Domový plynovod 
Domový plynovod slúži pre rozvod zemného plynu k spotrebičom pod nízkym tlakom. Začína 

uzáverom, ktorý je umiestnený pred plynomerom. Ntl domový plynovod je vedený v zemi cez plynotesnú 
chráničku do kotolne. 

Rozvod potrubia k jednotlivým spotrebičom je vedený voľne po stene, resp. pod stropom. Pred 
plynovým spotrebičom budú osadené uzatváracie armatúry, GK príslušnej dimenzie. Prechody potrubia cez steny 
a stropy budú vedené cez oceľové chráničky, ktoré budú presahovať konštrukciu na každú stranu 50mm. Konce 
chráničiek sa utesnia v zemine asfaltom, v murive tmelom. Pred uložením do chráničky sa potrubie musí natrieť 
základným náterom proti korózii. Voľne vedené potrubie, z oceľových rúr závitových čiernych spájaných 
zváraním akosť mat.11 353.1, upevniť na konzole, alebo príchytkami vo vzdialenosti cca 3,0m. 

Potrubie vedené v zemi je z rúr PE, pri výstupe zo zeme osadiť prechodku USTR PE/ocel. 

Odvod spalín 
Pripojenie plynových spotrebičov na komín previesť podľa STN 73 4210. Dymové rúry musia byť 

prevedené z materiálu uvedeného výrobcom pre napojenie plynových kotlov. Priemer dymovodu je daný 
vývodom plynového spotrebiča. 

Odvod spalín a prívod vzduchu sa prevedie potrubím určeným pre kondenzačné kotly. Navrhovaná je 
súosá sústava odvodu spalín a prívodu vzduchu priemeru 60/100mm vedená vertikálne objektom s vyústením nad 
strešnou rovinou. 
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Vetranie 
Prívod vzduchu do kotolne má byť zaistený otvorom, príp. vzduchovodom vyústeným nad podlahou 

kotolne o celkovej veľkosti voľného prierezu 0,001 m2 na 1kW inštalovaného výkonu kotla. 
Pri kotloch v prevedení "turbo" nie je požiadavka na veľkosť a vetranie kotolne. Vetranie kotolne 

prirodzené, okenným otvorom. 

5.2.5. Zdravotechnika 
Projekt ZTI rieši odvodnenie objektu od splaškových a dažďových vôd, rozvod vody a prípravu teplej 

vody pre zariaďovacie predmety navrhovaného objektu. 

Kanalizácia 
Odkanalizovanie objektu od splaškových vôd je navrhnuté ležatou kanalizáciou z PVC rúr priemeru 140 

a 160 mm vedenou v základoch objektu cez revíznu šachtu na trase kanalizácie so zaústením do jestvujúcej 
žumpy pri objekte. Spád ležatej kanalizácie je min.  2%. 

Odpadové potrubie K1 je vyvedené nad strešnú rovinu a ukončene vetracou hlavicou DN 110. 
Pripojovacie potrubie od zariaďovacích predmetov je z rúr PVC pripojovacích príslušnej dimenzie. 

Návrhový prietok odpadových vôd 
Výpočtový pretok podľa STN 73 6655 
Qs = Qv + 3√ n x qn 

Qs = 0,58 + 3√ 1,6 x 1 = 1,74 l/s 
 
Odvodnenie strechy systémom pododkvapových žľabov a odpadových potrubí D1 - D4 vyústených na 

terén s odvodnením na miestnu komunikáciu a recipientu. 

Navrhovaný prietok dažďových vôd / STN 73 6760/ - strecha 
- súčiniteľ odtoku strechy zrážkovej vody  C = 1 
- výdatnosť dažďa l/s.m2    r = 0,015 
- odvodňovaná plocha strechy   A = 227,30 m2 
Qd = r . A . C 
Qd = 0,015 x 227,30 x 1 = 3,40 l/s 

Vodovod 
Prívod vody do objektu napojením za meraním v jestvujúcej vodomernej šachte umiestnenej pri objekte. 

Potrubia z PE D32. Rozvod studenej vody (SV) v objekte je navrhnutý z plastového materiálu, z viacvrstvového 
plastového potrubia (Pe-Al-Pe) a bude vedený v tepelnej izolácii podlahy a v drážkach murovaných priečok. 

Všetky rozvody v celej dĺžke musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu. 
Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľna a musí umožňovať dilatáciu potrubia.  

Všetky vodovodne rozvody budú vyspádované k výtokovým ventilom a batériám pre prípad vypustenia. 
Na odbočke zo stúpačky osadiť uzatváracie ventily.  

Požiarne zabezpečenie stavby 
V chodbe je osadený hydrantový navijákový hadicový systém s tvarovo stálou hadicou DN25, 

umiestnený v nike. 

Príprava teplej vody 
Pre objekt prebieha lokálne pre každé odberne miesto. Ku každému umývadlu a drezu je navrhnutá 

stojanková páková batéria pre okamžitý ohrev vody.  
Nad výlevkou je osadený beztlakový zásobníkový ohrievač vody o objeme 10 l. 

Bilancia potreby vody 
Na základe " Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo 14.novembra 2006“. 

Priemerná denná potreba 
prevádzkarne miestneho významu, administratíva 
počet zamestnancov .............. 6 osôb a 80 l/(os.d) = 480 l/d 
Qp ............................................................................ 480 l/deň 

Maximálna denná potreba 
Q max = Qp x 1,2= 576 l/deň 

Ročná potreba vody 
Qr = 480 x 250 = 120,00 m3 
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Výpočtový pretok podľa STN 73 6655 
Qv = Σ qi x √ ni 
Qv = 0,1 x √2 + 0,2 x √5 = 0,58 l/s 

5.3. SO-01.1: NN prípojka 
Projekt rieši rekonštrukciu NN prípojky a premiestnenie merania spotreby el. energie pre obecný úrad z 

dôvodu rekonštrukcie obecného úradu. 

Základné údaje. 
Napäťová sústava:  3 /PEN, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C 
Ochrana pred úrazom el. prúdom: Podľa STN 342000-4-41: 
- v normálnej prevádzke (živých častí): krytmi, izolovaním živých častí, umiestnením mimo dosah 
- pri poruche (neživých častí): samočinným odpojením napájania v sieti TN.  
Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 079/15. 
Inštalovaný výkon:          Pi(celk) = 20,5 kW          
Koeficient súčasnosti:      β = 0,73     
Výpočtový výkon:           Pp(celk)  = 15 kW 

Technický popis. 

SO-01.1: NN prípojka. 
Jestv. vzdušnú prípojku prevedenú závesným káblom AYKYz 4x16 a jestv. strešník na obecnom úrade 

demontovať. Obecný úrad bude  znova napojený z jestv. NN vzdušnej siete z jestv. podperného bodu na druhej 
strane miestnej komunikácie káblom NAYY-J 4x25 do prípojkovej skrinky SPP2 CD IV P21 – 6 x PN000/50 A 
umiestnenej na jestv. betónovom stĺpe výške 2,5 m od UT.  Z SPP2 NN prívod previesť káblom NAYY-J 4x25 
do nového rozvádzača RE, ktorý bude osadený pri fasáde nového objektu obecného úradu – rieši SO-02.   Kábel 
na stĺpe je uchytený pomocou upevňovacej pásky. Odbočenie z jestv. NN vzdušného vedenia je prevedené 
pomocou odbočnej C lisovacej svorky. Kábel ukončiť rozdeľovacou hlavou. Farebné značenie vodičov dodržať 
podľa STN EN 60446. V SPP2 pre vývod do RE osadiť poistky PN 000/40 A. Demontáž a montáž novej prípojky 
a rozvádzača RE zrealizovať pred započatím výstavby.  

SO-01.2: Odberné el. zariadenie. 
Nový rozvádzač RE bude umiestnený v plastovom pilieri pri fasáde nového objektu. Rozvádzač RE 

osadiť počas výstavby cca 3 m od objektu. V zemi ponechať stočenú rezervu prívodného káblu. Po ukončení 
výstavby rozvádzač RE preložiť ku fasáde objektu. Rozvádzač RE je typový plastový rozvádzač RE 2.0 F403, 25 
A, IP44/20 s plombovateľným krytom. Rozvádzač RE bude voľne prístupný z verejného priestoru. V rozvádzači 
RE osadiť hlavný istič B/3 – 25 A. V rozvádzači RE bude meranie spotreby el. energie pre celý objekt obecného 
úradu. Rozvádzač RE bude napojený z SPP2 káblom NAYY-J 4x25. Z rozvádzača RE položiť kábel CYKY-J 
4x16 do rozvádzača RH, ktorý bude umiestnený v objekte obecného úradu na chodbe. Kábel uložiť v zemi v rýhe 
hĺ. 80 cm v pieskovom lôžku hr. 10 cm, cez chodník v chráničke KSX – PEG 75 v rýhe hĺbky 50 cm, v ceste 
a spevnených plochách kábel uložiť v chráničke KSX – PEG 75 v hĺbke 1m. Nad kábel v rýhe po celej trase 
položiť výstražnú fóliu š. 33 cm. Kábel na stĺpe od SPP2 po UT chrániť v tuhej trubke KSX-PE 75. Pri križovaní 
a súbehu s jestv. podzemnými vedeniami dodržať vzdialenosti a ustanovenia STN 736005. Pred započatím 
výkopových prác je investor povinný prizvať užívateľov podzemných vedení k vytýčeniu trasy. Výkopové práce 
prevádzať ručne so zvýšenou opatrnosťou. Farebné značenie vodičov dodržať podľa STN EN 60446.    

6. Etapy výstavby 
Predmetná stavba nevyžaduje rozdelenie na etapy.  

7. Podmienky prípravy územia, bilancia zemných prác 

7.1. Príprava územia a búracie práce 
a)  Po odovzdaní staveniska a pred samotným zahájením stavebnej činnosti bude nutné pripraviť územie 

pre stavbu tak aby na území stavby sa nenachádzali cudzie zariadenia, porasty doporučené na 
odstránenie, odborné ošetrenie a ochrana porastov, ktoré nemajú byť odstránené.   

b) Búracie práce (búracie práce v jestvujúcich objektoch budú uskutočňované štandardným spôsobom 
t.j. formou postupného rozrušovania, rozoberania resp. demontáže a nekontaminované (0-ostatné) stavebné sute 
budú likvidované odvozom na riadenú skládku. 
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7.2. Bilancia zemných prác spolu 
Prevládajúcimi zemnými prácami na stavbe sú výkopové a zásypové práce.  
Výkop :      104,75 m3  
Prebytok zeminy - odvoz na skládku:  104,75 m3   
Prebytočná zemina sa použije na vyrovnanie terénnych nerovností v katastri obce Juskova Voľa.  

8. Hospodárenie s odpadmi 
Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. 

o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

Odpady, ktoré sa uložia na riadenej skládke odpadov budú zhromažďované bez predchádzajúceho 
triedenia. Zhotoviteľ stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 7, ods. 1, písm. j, 
zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a § 43 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim 
kontamináciám životného prostredia. 

Zoznam odpadov z výstavby 

Názov Zatriedenie Druh Množstvo Zneškodnnie 

Betón 17-01-01 O 107,70 m3  D1 
Tehly 17-01-02 O 2,0 m3  D1 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek 17-01-07 O 64,5 m3 D1 
Oceľ 17-04-05 O 2500 kg D1 
Zemina a kamenivo 17-05-04 O 115,0 m3  D1 
Výkopová zemina 17-05-06 O 104,75 m3 D1 
     

Spracovanie odpadov vznikajúcich počas výstavby 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 
Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný,  vznikne počas stavebných prác v množstve 107,70 m3 , 

bude odvezený na najbližšiu skládku TKO.  
Odpad č. 17 01 02 – Tehly, kategória ostatný, vznikne počas stavebných prác, v množstve 2,0 m3 , bude 

odvezený na najbližšiu skládku TKO. 
Odpad č. 17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, 

kategória ostatný, vznikne počas stavebných prác, v množstve 64,5 m3 , bude odvezený na najbližšiu skládku 
TKO. 

Odpad č. 17 04 05 – Oceľ, kategória ostatný, vznikne počas stavebných prác, v množstve 2500 kg , bude 
odvezený na najbližšiu skládku TKO. 

Odpad č. 17 05 04 – Zemina a kamenivo, kategória ostatný, vznikne počas výkopových prác, 
v množstve 115,0 m3 , sa použije na zarovnanie terénnych nerovností v katastri obce Jusková Voľa. 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, vznikne počas výkopových prác, v množstve 
104,75 m3  sa použije na zarovnanie terénnych nerovností v katastri obce Jusková Voľa. 

Poznámka: 
Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, investor predloží na OÚŽP mesta 

Vranov nad Topľou, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení. Počas 
nakladania s odpadmi bude investor, resp. dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR 
SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a s ním súvisiace predpisy ( Nariadenie vlády č. 606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z.z. ). 

9. Vplyv stavby na životné prostredie 
Výstavbou obecného úradu v obci Jusková Voľa nedôjde k zhoršeniu životného prostredia v obci. Počas 

výstavby dôjde vplyvom stavebnej činnosti k dočasnému zhoršeniu životného prostredia - prašnosť, hlučnosť, 
zhoršenie prístupu k jednotlivým domom. 

Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého a dočasného záberu. Od dodávateľa 
stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Počas 
výstavby je dodávateľ stavby povinný dbať na zvýšenú pozornosť pri znečistení vozovky jej čisteniu.  
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Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje zvláštne riešenie z hľadiska civilnej a požiarnej ochrany. 
Stavba nevyžaduje špeciálnu protikoróznu ochranu podzemných a nadzemných vedení.  

10. Energetická hospodárnosť budov 
Z hľadiska významnej obnovy objektu a navrhovaných stavebných úprav dochádza k významnému 

zásahu do tepelnej ochrany objektu (jeho celkovým zateplením (podlaha, stena, strop 1.NP), výmenou pôvodných 
otvorových výplní budovy, čo má podstatný vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. Navrhované stavebné 
úpravy predstavujú riešenia (postupy a opatrenia), cieľom ktorých bolo optimalizovať vnútorné prostredie 
a zníženie oxidu uhličitého z prevádzky budovy.  

Optimálna energetická hospodárnosť budov bola určená na základe výpočtu všetkých energetických 
potrieb súvisiacich s normalizovaným využívaním budov, najmä s množstvom energie potrebnej na vykurovanie, 
na vetranie a na osvetlenie.  

Všetky výpočty zohľadňujú požiadavku  zákona  

Posúdenie vychádza z požiadaviek vyhlášky a súvisiacich noriem: 
STN EN 73 0540 - časť 1-4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a prvkov STN EN ISO 

13 370 Tepelnotechnické vlastnosti budov - Šírenie tepla zeminou STN EN ISO 13 789 Tepelnotechnické 
vlastnosti budov - Merná tepelná strata prechodom tepla STN EN ISO 6946 Stavebné konštrukcie - Tepelný 
odpor a súčiniteľ prechodu tepla STN EN ISO 13 790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie 
na vykurovanie a chladenie. 

STN EN ISO 13 790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a 
chladenie. Národná príloha, STN   EN   15217:2008   Energetická   hospodárnosť   budov.   Metódy   
vyjadrovania   energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov, STN EN  15  603:2008 Energetická 
hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. STN EN 12 207:2001 Okná 
a dvere. Prievzdušnosť. Klasifikácia. 

Vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/20005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov. Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov.  

Pre presný výpočet a posúdenie objektu z energetického hľadiska pozri časť projektu B3 –Projektové 
energetické hodnotenie! 

11. Úprava plôch a priestranstiev. 
Po zrealizovaní stavby sa okolie objektu vyčistí a upraví. Po ukončení stavebných prác sa všetky plochy 

dotknuté výstavbou sa uvedú do pôvodného stavu.  V miestach poškodenia trávnatého porastu sa táto plocha 
zatrávni.  

12. Základná koncepcia protikoróznej ochrany 
Oceľové prvky konštrukcií budú chránené syntetickým náterom - základným 1x  a 2 x vrchným 

syntetickým náterom. 

13. Protipožiarne zabezpečenie. 
(viď časť B1/ Protipožiarne zabezpečenie stavby). 

14. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany 

zdravia pri práci – Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášku č.374/90 o zabezpečení bezpečnosti práce pri 
stavebných prácach a nariadenie vlády SR o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 
396/2006 Zb. 
 
 
 
 
 
V Prešove  12/2015                            Zostavil: Ing. Marek Kovaľ  
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1.   VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBE 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY   

Názov stavby:      ZLEPŠENIE OBCIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  V OBCI JUSKOVÁ VOĽA     
Investor:                  OBECNÝ ÚRAD JUSKOVÁ VÔĽA  
Miesto stavby:       OBECNÝ ÚRAD k.ú. JUSKOVÁ VÔĽA  
Kraj:                        Prešovský                       
  
Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti je posúdenie projektu rekonštrukcie stavebného nadzemného objektu - 
obecného úradu, ktorý  sa nachádza  v obci Juskova Vôľa, v jeho centre.  
V objekte sa nachádzajú okrem priestorov obecného úradu, aj priestory zasadačky, klubu dôchodcov a klubu mládeže. Pred 
objektom zo severovýchodnej strany vedie miestna komunikácia, z ktorej je situovaný hlavný vstup do objektu. Z južnej 
strany riešený objekt susedí s parkoviskom. Z juhozápadnej svetovej strany objekt preteká okolo objektu potok Lomnica.  
Objekt obecného úradu je samostatne stojaci jednopodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu, s výrezmi vonkajších vstupov 
do objektu. Je osadený v prevažne rovinatom teréne. Strecha navrhovaného objektu je uvažovaná ako sedlová so sklonom 
18° s vonkajším odvodom dažďovej vody. 
Zámer komplexnej obnovy budovy vychádza z nevyhovujúceho stavu tepelnovýmenného obalu a statických porúch objektu, 
prejavujúcich sa na viacerých konštrukciách objektu. Zámerom je prispôsobiť dispozíciu objektu podľa požiadaviek investora, 
vyriešiť bezbariérový vstup a znížiť náklady na energie a zároveň riešiť stavebno-technické nedostatky budovy vyplývajúce 
z opotrebovania a morálneho zastarania. 
 
Navrhované architektonické riešenie zohľadňuje funkciu budovy a prostredie, v ktorom je situovaná. Dochádza k zmene 
tvaru a celkového farebného vzhľadu budovy. Podlažnosť objektu sa nemení.  
 
SKLADBA STAVEBNÝCH OBJEKTOV: 
SO 101 – Hlavný objekt 
 

ÚČELOVÉ JEDNOTKY 
Úžitková plocha:  150,15 m2 
Plocha závetria a rampy    17,18 m2 

Celk.zastavaná plocha:  200,38 m2 
Obostavaný priestor:      975 m3 
 
1.3  STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE  
Búracie práce budú predstavovať asanáciu existujúcej budovy v plnom rozsahu, t.j. konštrukciu strechy vrátane plechovej 
krytiny a klampiarskych prvkov, demontáž drevených okien a dverí, vybúranie obvodových a vnútorných montovaných 
umakartových stien, búracie práce nášľapných vrstiev podláh vrátane podkladných betónov a vrstiev. 
Zemné práce -Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, ktorá sa uloží na vhodnom 
mieste stavebnej parcely. Zemné práce budú pozostávať z hĺbenia rýh šírky 600 mm, hĺbky cca 1000 mm od úrovne 
zrovnaného terénu.Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina 
určená na spätné zásypy.V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteľnosti 2. a únosnosť zeminy na základovej škáre 
Rdt=0,15 MPa.V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby. 
Základové konštrukcie a spodná stavba -Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy majú 
šírku 600 mm, výšku 600 mm, sú obojstranne rozšírené oproti hrúbke debniacich tvárnic. Základové pásy sú navrhnuté z 
betónu C 12/15 . 
Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutý asfaltový pás, prípadne 2x asfaltový pás + Np, natavená na podkladný betón. 
(Alt. pri tlakovej vode 2x asfaltový pás hr. 4 mm). Hydroizoláciu vyviesť nad odkvapový chodník min. 300 mm. 
Podkladné betóny sú navrhnuté z betónu C 12/15 hr. 150 mm a vystužené KARI sieťami 150/150/6,0 mm. Pod podkladné 
betóny je navrhnutý štrkopieskový podsyp hr. 100 mm. Podkladný betón sa zhotoví po uložení ležatého rozvodu kanalizácie 
a po zhutnení vrstvy štrkopiesku na min Rdt=0,15 MPa. 
Spodná soklová časť objektu je vymurovaná v jednom rade betónovými tvárnicami „DT 40“, vystužená a vyplnená betónovou 
zálievkou C16/20.   
Obvodová soklová betónová časť betónového muriva bude zateplená extrudovaným polystyrénom hr. min. 50 mm. Tepelnú 
izoláciu lepiť plus kotviť tanierovými príchytkami, na ktorú naniesť lepidlo na sieťku, sklolaminátovú sieťku a soklovú 
mozaikovú omietku.  
Zvislé konštrukcie -  Predstavujú murované obvodové a vnútorné nosné konštrukcie z pórobetónových tvárnic P2-350 PDK  
v hrúbke 450 mm, vnútorné priečkové konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic P2-500, hrúbky 100 mm a hr. 150 
mm. Zateplenie sokla je navrhnuté z extrudovaného polystyrénu hr.min.50 mm s povrchovou úpravou silikátovou omietkou. 



Stavba:    ZLEPŠENIE OBCIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  V OBCI JUSKOVÁ VOĽA   
Obsah:    TECHNICKÁ SPRÁVA  DSP                                                         Strana:  2/13 

 

 
 
 RIEŠENIE PROTIPOŽAIRNEJ BEZPEČNOSTI  STAVBY                   

  

 

 

 
Fasádna povrchová úprava obvodových stien: 

- obvodové murivo z pórobetónových tvárnic P2-350 PDK hr. 450 mm    
- univerzálny základ 

          -   sklotextilná mriežka do cementového lepidla, hr. 3 mm  
               -    penetračný náter 
          -   silkátová omietka, hr. 2 mm 
 

Skladba kontaktného zateplenia - sokel: 
- obvodové murivo z pórobetónových tvárnic (betónové tvárnice)  
- flexibilné cementové lepidlo 

          -    tepelná izolácia, extrudovaný polystyrén, hr. 50 mm 
               -    sklotextilná mriežka do cementového lepidla  
               -    penetračný náter 
          -   silkátová omietka, hr. 2 mm 

 
Vodorovné konštrukcie -Nad otvormi v obvodových stenách budú zhotovené nadpražia z prefabrikovaných 
pórobetónových prekladových trámov a prefabrikovaných nosných prekladov. 
Vertikálne nosné konštrukcie budú ukončené železobetónovým vencom šírky 300 mm, výšky 300 mm, lokálne výšky 200 
mm. Strop medzi 1.NP a povalou je navrhnutý ako prefabrikovaný montovaný zo stropných vložiek z pórobetónu P4-500, 
železobetónových nosníkov a monolitickej zálievky .z betónu C20/25. Na strope budú uložené drevené trámy r. 150/220 mm 
s ukončením v mieste nosných stien s celoplošným pochôdznym debnením hr. 25 mm. Medzi jednotlivé trámy bude 
vkladaná tepelná izolácia na báze minerálnej vlny. 
Konštrukcia strechy - Strecha je riešená ako šikmá sedlová so sklonom 18º, so stojatou stolicou, pozostávajúca z väzníc a 
krokiev. Hlavnými prvkami konštrukcie krovu sú krokvy r.100/200 ukladané na pomúrnice r.160/140 a väznice r.150/250, 
ukladané na stĺpiky 150/150. Konštrukcia strechy je uvažovaná ako prevetrávaná s plechvou krytinou.  

Celá konštrukcia krovu bude opatrená náterom proti škodcom a hnilobe. 

S1 - Skladba konštrukcie strechy bude nasledovná: 
- Strešná plechová  krytina so stojatou drážkou – Click systém 

- Laťovanie 50x50 mm 

- Kontralaťovanie 50x70 
- Bezkontaktná vysokodifúzna poistná podstrešná fólia  

- Krokva 

S2 - Skladba konštrukcie strechy s podbitím: 
- Strešná plechová  krytina so stojatou drážkou – Click systém 

- Laťovanie 50x50 mm 

- Kontralaťovanie 50x70 
- Bezkontaktná vysokodifúzna poistná podstrešná fólia  

- Krokva 

- Opláštenie z obkladových dosiek s perodrážkou zo smrekovca hr. 15 mm 

S3 - Skladba konštrukcie polykarbonátovej striešky: 
- Strešná krytina – číre plné polykarbonátové dosky hr. 10 mm, vrátane podkladných tesniacich pások 

- Krokvy z drevených lepených nosníkov 

ST1 -  skladba stropu nad 1.NP: 
- Plný drevený záklop z OSB dosiek hr. 22 mm 

- Minerálna tepelná izolácia hr. 220 mm, vkladaná medzi drevené stropné trámy r.150/220 mm 

- Parozábrana 
- Strop z pórobetónových stropných vložiek a monolitickej zálievky s nadbetonávkou z betónu C20/25 

 
Povrchové úpravy -Vnútorné omietky sú navrhované ako štukové hladké. Ako finálna úprava povrchov sa použije 
hygienická maľba. Keramický obklad stien je navrhovaný z veľkoformátových svetlých  hladkých obkladov. V mokrých 
prevádzkach sa pod obklad nanesie hydroizolačná stierka. Ako povrchová úprava zateplenej fasády je navrhnutá po 
napenetrovaní výstužnej vrstvy fasádna omietka silikátová. V soklovej časti je navrhnutá silikátová omietka s max. veľkosťou 
zrna 2 mm. 
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Podlahy -Konštrukcie podláh sú riešené v celej ploche ako ťažké plávajúce podlahy zhotovené na podkladný betón hr. 150 
mm odizolovaný proti zemnej vlhkosti hydroizoláciou z asfaltových pásov. V celom objekte sú podlahy zateplené 
expandovaným polystyrénom EPS 150 S v hrúbke 130 mm (v dvoch vrstvách). Navrhované sú nášľapné vrstvy keramické 
a drevené. Jednotlivé typy podláh podľa miestností sú zrejmé z výkresovej časti. Odkvapový chodník je riešený ako 
betónový v štrkovom lôžku. 
Výplne otvorov - Výplne otvorov v obvodových stenách predstavujú plastové okná, presklené steny a dvere s izolačným 
trojsklom s koeficientom prechodu tepla Ug = 0,6 W/m2.K. Rozmery, typ kovania a zasklenie je uvedené pri všetkých oknách 
a dverách vo výkaze.  

Vnútorné dvere podľa požiadaviek investora. V návrhu sú uvažované drevené dvere s drevenými obložkovými zárubňami. 
Styky podláh v úrovni dverných otvorov je možné prekryť prechodovými lištami, podľa požiadaviek investora. 

  

UMIESTNENIE  HLAVNÝCH  UZÁVEROV 
Hlavný uzáver plynu                    bude umiestnený na hranici pozemku v oplotení. 

Hlavnú uzáver vykurovania         umiestnený v kotolni. 

Havarijné uzatváranie vody        vo vodomernej šachte na hranici pozemku   

Hlavný vypínač elektrickej energie  /TOTAL STOP/  je v hlavnom rozvádzači. 

Všetky hlavné uzávery musia byť označené príslušnými tabuľkami podľa Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z.  

 
  
II.   RIEŠENIE  PROTIPOŽAIRNEJ  BEZPEČNOSTI  STAVBY 
2.1.  ÚČEL  PROJEKTU 
       Predmetom projektovej  dokumentácie  je posúdiť zmenu stavby z hľadiska  ochrany stavby pre požiarom v súlade so 
znením zákona č:314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MV SR 
č.259/2009Zb.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.121/2002 Zb.z. a v znení vyhlášky č.591/2005Zb.z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na  požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a v znení novely vyhlášky 
č.225/2012 Zb.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška  č.94/2004 Z.z.,. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na  
požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  
 K zabráneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku  musia byť objekty navrhnuté tak, aby: 

• spĺňali bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom  ohrozenej stavby poprípade jeho časti na voľné 
priestranstvo, alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 

• bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi  vnútri stavby, 
• bránili šíreniu požiaru mimo stavbu, 
• umožnili účinný zásah požiarnych jednotiek pri hasení a  záchranných prácach. 

Splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti sa preukazuje riešením, ktoré zahŕňa : 
• rozdelenie objektu do požiarnych úsekov  
• stanovenie požiarneho rizika 
• stanovenie požiarne bezpečnostných zariadení, opatrení a posúdenie veľkosti pož. úsekov 
• posúdenie požiarnej odolnosti konštrukcií a druhu konštrukcií podľa  stanoveného rizika 
• stanovenie počtu evakuovaných osôb a odpovedajúce riešenie únikových ciest 
• stanovenie odstupových vzdialeností 
• vymedzenie zásahových ciest a technického vybavenia pre zásah požiarnych jednotiek 
 
 

2.2.  ROZDELENIE  DO  POŽIARNYCH  ÚSEKOV         

Navrhovanou rekonštrukciou objektu  dochádza v objekte k zmene stavby skupiny III v súlade s STN 730834, ktoré je možné 
riešiť s súlade s platnými právnymi normami na úseku ochrany stavby pred požiarom.  
Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracovaný v súlade s  novelou  č.225/2012Zb.z.  vyhlášky MV SR č.94/2004 
Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Riešenie 
zodpovedá  prislúchajúcim normám STN 92 0201-1 až 4 – Požiarna bezpečnosť stavieb a ďalších platných STN a predpisov 
z oblasti požiarnej ochrany.  
 
V súlade s  vyhláškou MV SR č.225/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhl.č.94/2012Zb.z.§7ods.5) a STN 92 0201-2 čl.2.2 je 
posudzovaná stavba  definovaná ako dvojpodlažná stavba s požiarnou výškou objektu hu=0,0m  /požiarna výška objektu 
je určená v súlade s  čl.2.2.9 a  čl.2.2.17 STN 92 0201-2./. 
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Z hľadiska stavebných konštrukcií je konštrukčný celok stavby definovaný ako horľavý / železobet. konštrukcie, murované 
konštrukcie, samonosný sendvičový obvodový plášť, omietky a stierky, obklady sú v zmysle  vyhl. MVRR č: 119/2006,prílohy 
2 zatriedené do triedy reakcie na  oheň A1, / 
 
Delenie  na požiarne úseky je v súlade s § 3 vyhl.č.94/2004 a jej novely č.225/2012Zb.z a prílohu č.1 
Samostatné požiarne úseky tvoria: 

-    N  1.01   -     objekt   obecného úradu 
  
2.3.  STANOVENIE  POŽIARNEHO RIZIKA   A SPB  

Požiarne riziko celej stavby je určené v zmysle § 33 vyhl. 94/2004  pre nevýrobnú stavbu. Pre požiarny úsek je požiarne 
riziko vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením pv a súčiniteľom charakteru látok v zmysle par.19 odst.3c a par. 33 až 36 
vyhl.č. 94/2004 MV SR.  Výpočtové požiarne zaťaženie je závislé: 
 -od priemerného požiarneho zaťaženia 
 -od súčiniteľa horľavých látok 
 -od súčiniteľa odvetrania 
 
Požiarne riziko   
                                   V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                                                            .                                     
P r i e s t o r                    pn         an             ps          as               S          hs          Požiarne     E  
Číslo  Názov                    kg/m2                   kg/m2                        m2         m           podlažie     počet osôb  
101    chodba                     5.0      0.80           5.0        0.90           13.95     3.05            áno 
102    kancelária               40.0     1.00          10.0        0.90           13.58     3.05            áno        3  pol.1.1.3 
103    kancelária               40.0     1.00          10.0        0.90           13.58     3.05            áno        3  pol.1.1.3 
104    kuchynka                15.0     1.10           5.0        0.90              7.76     3.05            áno 
105    kancelária               40.0     1.00          10.0        0.90           16.68     3.05            áno        4  pol.1.1.3 
106    archív                  120.0       0.70           7.0        0.90             4.92     3.05             áno 
107    predsieň wc             5.0       0.80           2.0        0.90             3.68     3.05            áno 
108    tech miest                5.0       0.80           5.0        0.90             4.92     3.05            áno 
109    wc                            5.0       0.80           5.0        0.90             1.20      3.05            áno 
110    predsieň wc             5.0       0.80           2.0        0.90             3.68      3.05             áno 
111    wc                            5.0       0.80           5.0        0.90             1.20      3.05            áno 
112    za2sadacka           20.0       0.80           5.0        0.90            65.00     3.05            áno        81  pol.1.2.1 
                              Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H                                   ∑  91  osôb 
P r i e s t o r                    Šírka             Výška         Plocha          Číslo               Počet  
Číslo  Názov                       m                 m               m2             skupiny             otvorov 
101    chodba                     1.40              2.55             3.57             001                  1 
102    kancelária                  2.25              1.70             3.83             001                  1 
103    kancelária                  2.25              1.70             3.83             001                  1 
104    kuchynka                   1.00              1.70             1.70             001                  1 
105    kancelária                  2.25              1.70             3.83             001                  1 
108    tech miest                  0.75              1.00             0.75             001                  1 
109    wc                              0.75              1.00             0.75             001                  1 
111    wc                               0.75              1.00             0.75             001                  1 
112    zasadačka                  3.00              1.70             5.10             001                  2 
112    zasadačka                  2.00              1.70             3.40             001                  2 
112    zasadačka                  0.00              0.00             0.00             001                  0 
                             V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y                                    . 
   P r i e s t o r                      pn       an             ps        as          p            a         b             pv     
   Číslo  Názov                    kg/m2                  kg/m2               kg/m2                                 kg/m2   
101    chodba                       5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.703        6.00 
102    kancelária                40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.703       34.40 
103    kancelária                40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.703       34.40 
104    kuchynka                 15.0      1.10           5.0     0.90       20.0     1.05     0.703       14.80 
105    kancelária                40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.703       34.40 
106    archív                    120.0       0.70           7.0     0.90      127.0     0.71     0.703       63.50 
107    predsieň wc              5.0        0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.703        4.10 
108    tech miest                 5.0        0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.703        6.00 
109    wc                             5.0       0.80            5.0     0.90       10.0     0.85     0.703        6.00 
110    predsieň wc               5.0       0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.703        4.10 
111    wc                             5.0       0.80            5.0     0.90       10.0     0.85     0.703        6.00 
112    zasadačka              20.0       0.80            5.0      0.90       25.0     0.82     0.703       14.40 
 
Konštrukčný celok   :    horlavý 

  Požiarna výška   /m/                                       hp  0,000   
  Priemerné   hodnoty 

     Výpočtové pož. zaťaženie  kg/m2                 pv 20,187   I. SPB 
Priemerné pož. zaťaženie  kg/m2                 P  32,374 

 
tab. 2 STN 920201-1 

Súčiniteľ charakteru látok   a 0,887 
   Súčiniteľ staveb. podmienok   b 0,703 
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Súčiniteľ bezpečnostných podmienok   c 1,000 
   Pôdorysná  plocha pož. úseku   /m2/  S 150,150 
   Priemerná výška pož. úseku  /m/   hs 3,050 
   Plocha otvorov pož. úseku    /m2/  So 36,010 
   Priemerná  výška otvorov pož. úseku /m/   ho 1,741 

  
Skutočná plocha  PÚ  -nadzemné podlažie  Skut 150,15 

   Maximálna plocha  PÚ( čl.2.6.4.a)  Smax (1250-2020*lna)/(0,45*npn^0,5) = 3316,04 Vyhovuje 
Maximálna plocha  PÚ -30%  Smax 2321,23 

   
      Výpočtové pož. zaťaženie  kg/m2  pv 20,187 

   Skutočný počet požiarnych  podlaží  v PÚ z 1 
   Dovolený počet požiarných podlaží v PÚ z1 100/pv  = 4,954 >= z Vyhovuje 

 
        Medzné rozmery - medzná pôdorysná plocha požiarneho  úseku  nevýrobného charakteru je  určená  v zmysle § 4  
Vyhl. MV SR c. 94/2004 Z. z. a  jej novely 225/2012Zb.z a v nadväznosti na čl. 4. 1. 1 písm. a) v STN 92 0201-1. 
Dovolený rozmer  požiarneho  úseku je stanovený v závislosti od výpočtového požiarneho zaťaženia, súčiniteľa horľavosti, 
od počtu podlaží stavby a pôdorysnou plochou požiarneho podlažia požiarneho úseku.  Skutočný rozmer  posudzovaného  
PÚ neprekračuje  medzné hodnoty.    
  
2.4. POSÚDENIE  POŽIARNEJ   ODOLNOSTI   STAVEBNÝCH  KONŠTRUKCIÍ               

       Požiadavky pre požiarne odolnosti stavebných konštrukcií sú posúdené v súlade z tab. 1 pol11 STN 92 0201-2. pre  
viacpodlažné  stavby a posudzované  stavebné  konštrukcie musia spĺňať požiadavku najnižšej požiarnej odolnosti a druh 
konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií v súlade s  čl.  2.3.5.  tab.1 STN 92 0201-2: 
   
  
Pol. 

  

  
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE  A   ICH KLASIFIKÁCIA 
  

Požiarna odolnosť stav. konštrukcií 
v minútach a ich druh podľa SPB 

I.  
1. Požiarne deliace konštrukcie (požiarne stropy a požiarne steny):   

c)    v poslednom nadzemnom podlaží.                         30  
2. Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych 

stropoch: 
  

c)    v poslednom nadzemnom podlaží.                       30/D3  
3. Obvodové steny:   

a) zaisťujúce stabilitu stavby alebo jeho časti:   
3.   v poslednom nadzemnom podlaží,                         30  

b) nezaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti.                        30  
4. Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie               30  
5. Nosné konšt. vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú stabilitu stavby:   

c)   poslednom nadzemnom podlaží                                               30  
6. Nosné konšt.vo vnútri pož.úseku nezaisťujúce stab.stavby            30/D3  
7. Nosné konšt. mimo pož. úseku, zaisťujúce stab.stavby                30  
8. Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktorých zrútenie 

prispieva k rozšíreniu požiaru 
30  

 
Požiadavky na stavebné konštrukcie : 

- nosné prvky musia spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti 30minút  resp. požadovanú odolnosť nosných prvkov 
steny, stropu a krovu  posúdiť  v súlade  s STN EN 1995-1-2 Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.   

- V prípade, že na podhľad nad prízemím nebudú použité sadrokartónové dosky RIGIPS  s požiarnou odolnosťou 
30´ (minút) a tepelná izolácia z minerálnej vlny, ale sadrokartón bez požiarnej odolnosti musí byť nosná 
konštrukcia krovu (stropu, strechy) opatrená protipožiarnym náterom (napr. Plamor Špeciál) zabezpečujúcim 
požiarnu odolnosť nosných prvkov 30minút  resp. požadovanú odolnosť nosných prvkov krovu a stropu 
posúdiť  v súlade  s STN EN 1995-1-2 Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru 

- Výlez do podstrešného priestoru osadiť typu EW-30/D3 
 
NOSNÉ PRVKY- navrhované zvislé a vodorovné nosné konštrukcie objektu sú riešené ako murované 
Všetky nosné prvky objektu zabezpečujúce stabilitu požiarnych stien (resp. stropov) a stabilitu požiarne odolných 
obvodových stien musia spĺňať požiadavky požiarnej odolnosti   R 30 minút   
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NENOSNÉ KONŠTRUKCIE DELIACICH PRIEČOK objektu sú riešené z tehál a pokiaľ netvoria požiarno-deliace 
konštrukcie, sú bez akejkoľvek požadovanej požiarnej odolnosti. Protipožiarne nenosné deliace konštrukcie musia splňať  
požiadavku  požiarnej odolnosti v súlade s tab.1 
STROPNÉ -STREŠNÉ KONŠTRUKCIE    musia vyhovovať požiarnej odolnosti REI 30 minút pre I. SPB . 
 
Upozornenie: 
Požiarne steny  sa musia stýkať s požiarnymi stenami resp. stropmi. Styk požiarnych  stien s požiarnymi stenami musí byť 
utesnený a vykazovať rovnakú požiarnu odolnosť ako obvodová požiarna  stena. Trieda  reakcie na oheň tesniaceho  
materiálu musí byť A1 či A2  - za vyhovujúce sa považuje vyššia požiarna  odolnosť.    
 
KRITÉRIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCII: 
Požiarne steny musia spĺňať kritériá   REI pre nosné požiarne steny a EI pre nenosné požiarne steny. 
Požiarne stropy musia spĺňať kritériá  REI pre  nosné požiarne stropy a  EI nenosné požiarne stropy. 
Obvodové steny musia z vnútornej strany spĺňať kritériá  REW  pre obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby REW  a 
EW obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby EW 
Obvodové steny musia z vonkajšej strany spĺňať kritériá  REI  pre obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby REI a EI 
obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby EI     
 
Vysvetlivky: 
nosnosť a stabilita – R ,celistvosť – E, tepelná izolácia – I, izolácia riadená radiáciou – W, predpokladané zvláštne mechanické 
vplyvy – M, uzáver vybavený automat. zatváracím zariadením – C, konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu – S. 
 
POŽIARNE UZÁVERY – sa v objekte nenachádzajú 
 SCHODISKO – sa v objekte nenachádza  
 
Požiadavky na požiarne pásy  -Vodorovné a zvislé požiarne pásy šírky 900 mm (resp. šírky 1200 mm), sa pre objekt  
v súlade s čl. 5.5.5 písm. c) STN 92 0201-2 nepožadujú. 
 
Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií   s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch 
požiarnych úsekov objektu podľa § 48 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a sú závislé od tried reakcie na oheň, ktoré sa 
klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 13 501-1. 
V priestoroch    objektu  sú  obklady stien a priečok (tj. profilovaný plech, sadrokartón alebo cementovo vápenná omietka), 
podlaha (tj. betónová liata podlaha a keramická podlaha) a vnútorné podhľady výrobnej časti a administratívy (tj. omietky, 
sadrokartónové resp. minerálne podhľady a profilované plechy strechy) navrhnuté s indexom šírenia plameňa rovným 0,000 
mm/min. Tieto látky sú z hľadiska zatriedenia podľa STN EN 13 501-1 považované za homogénne výrobky triedy reakcie na 
oheň A1 a A1fl (tj. výrobky, ktoré neprispievajú k rastu požiaru a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo vývinu dymu).      
 
Materiály použité na obklady stien a priečok a materiály použité na podhľady objektov  budú pri kolaudačnom konaní 
zdokladované atestmi s preukázateľnými skúškami reakcie na oheň (podľa STN EN 13 501-1) a indexu šírenia plameňa 
(podľa STN 73 0863). 
 
Potrubné rozvody horľavých  a  nehorľavých látok  
Rozvody nehorľavých látok – sa môžu viesť v danom požiarnym úsekom voľne. Pri prestupe  požiarne deliacou konštrukciou  
rozvodov nehorľavých látok so svetlosťou väčšou ako 0,04m2  musia mať  vrátane izolácie z nehorľavých alebo neľahko 
horľavých  materiálov dĺžku min.2,0m.     

Rozvody horľavých látok vrátane nosných konštrukcií musia byť z nehorľavých materiálov druhu D1. Nosné konštrukcie 
rozvodov musia spĺňať požiadavku  R 30min. požiarnej odolnosti.    

Rozvody horľavých látok, môžu viesť požiarnym úsekom voľne len ak sú určené pre zariadenie umiestnené v tomto úseku, 
bez ohľadu na svetlosť. Ak len požiarnym úsekom prechádzajú, nesmú mať svetlosť väčšiu ako DN 50. V ostatných 
prípadoch musia viesť rozvody horľavých látok v inštalačných šachtách alebo kanáloch, ktoré tvoria samostatný požiarny 
úsek v súlade s STN 920204. 

Prestupy vedení a rozvodov  -   sa v objekte nenachádzajú 
Požiarne klapky  - sa v objekte nenachádzajú  
 
Poznámka: 
Prestupy rozvodov, inštalácií, prestupy technických zariadení a  technologických zariadení  cez požiarne deliace konštrukcie musia byť  utesnené tak , aby 
zabránili  rozšíreniu sa požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, 
ktorou prestupuje najviac však 90 minút. /§40 vyhl. 94/2004Zb.z./  



Stavba:    ZLEPŠENIE OBCIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  V OBCI JUSKOVÁ VOĽA   
Obsah:    TECHNICKÁ SPRÁVA  DSP                                                         Strana:  7/13 

 

 
 
 RIEŠENIE PROTIPOŽAIRNEJ BEZPEČNOSTI  STAVBY                   

  

 

 

Vzduchotechnika bude  prevedená v zmysle STN 730872, podľa čl. 6. budú  požiarne klapky osadené pri prestupe  VZT potrubia  cez jednotlivé požiarne 
deliace konštrukcia  -  prierez  potrubia je väčší ako  0,04m2 resp. po celej dĺžke bude vzduchotechnické potrubie chránené na požadovanú požiarnu 
odolnosť a to 30 minút.  
V mieste prestupu vzduchotechnického zariadenia požiarne deliacou konštrukciou musí byť špára utesnená v súlade s §40 ods3 vyhl.94/2004Zb.z. 
Utesnený prestup musí spĺňať  požiadavku  požiarnej odolnosti cez ktorú prestupuje najviac však  90minút. 
Označenie prestupov  
Pokiaľ sa budú nachádzať v stavbe prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne steny, s plochou väčšou ako 0,04m2 označia sa viditeľným a ťažko 
odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, 
alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie bude aspoň na jednej strane požiarne deliacej konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné, a 
ťažko odstrániteľné. 
Označenie bude obsahovať: 
a) číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach 
b) druh konštrukčného prvku 
c) dátum zhotovenia 
d) názov a adresa zhotoviteľa 
 
     Navrhované konštrukcie a konštrukčné prvky  musia spĺňať  požiadavky kritérií a požiarnej odolnosti na jednotlivé 
podlažia  pre daný SPB v súlade s STN 920201-2 tab.1. a  požiadavky §8 vyhl.č.225/2012Zbz. ktorá dopĺňa a mení vyhlášku 
č. 94/2004 Zb.z.. 
V súlade s § 8 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. musia byť pre všetky uvádzané stavebné konštrukcie a výrobky vykonané 
počiatočné skúšky typu podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.  
 Všetky výrobky, u ktorých je požadovaná požiarna odolnosť, musia mať certifikát zhody podľa zákona č. 314/2004 Z. z. o 
stavebných výrobkoch a vyhlášky č.119/2006Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.158/2004Zb.z. ktorou sa ustanovujú 
skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. 
Atesty, certifikáty alebo preukázanie zhody ako aj požiarnu odolnosť a stupeň horľavosti  použitých materiálov, stavebných 
konštrukcií a dverí predloží dodávateľ stavby najneskôr pri kolaudácií stavby v súlade so zákonom č. 264/1999Z.z., 
z.č.133/2013Z.z. a ich novelizáciami.  
  
2.5. EVAKUÁCIA  OSÔB  A  POSÚDENIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST 
       Evakuácia osôb z objektu je riešená nechránenými únikovými cestami s vyústením na voľné priestranstvo. Počet  
evakuovaných osôb je uvažovaný vo výpočte v súlade s STN 920241  aj keď  sa predpokladá, že v priestore OÚ bude 
pracovať menej osôb ako je stanovený vo výpočte podľa STN 920241.    
  
Posúdenie únikovéj  cesty /STN 92 02201-3/ -jedna úniková cesta   

  Dovolený  čas  evakuácie   tud 1,739   
  Predpokladaný  čas  evakuácie   tu  1,0*lu/vu + E*s/Ku*u     = 1,721 Vyhovuje 

Dovolená dĺžka únikovej cesty   lud  vu*(tud-E*s/Ku*u) = 18,045 Vyhovuje 
Skutočná dĺžka únikovej cesty   luskut 17,5   

  Počet evak. osôb /STN 920241/  E 91     
Súčiniteľ  podmienok evakuácie s 1 

 Rýchlosť pohybu osôb   vu 30 
   Kapacita únikového pruhu  Ku 40 
   Minimálna šírka únikového pruhu   umin 2   

  Minimálna šírka únikového pruhu   umin E*s/(Ku*(tud-1,0*lu/vu)) = 1,969 
 Skutočná šírka únikového pruhu   uskut 2 

  
Vyhovuje 

  
Medzná dĺžka,  šírka dverných otvorov  na únikovej  ceste z posudzovaného objektu vyhovuje požiadavkám STN 92 0201-3   
 
Požiadavky na únikové cesty: STN 92 0201-3 a vyhláška MV.SR č.94/2004/Z.Z 
 a)  dvere a podlaha  

- dvere na únikovej ceste sa musia otvárať v smere úniku otáčaním dverových krídle v postranných závesoch alebo 
čapoch okrem dvier vedúcich na voľné priestranstvo   

- dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácií osôb a nesmú brániť  zásahu 
has. jednotky 

- okolo dverí v smere úniku nesmú byť ostenia obrátené proti smeru úniku  

- Podlaha na únikových cestách -  na oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo 
vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty ( šírke dvier) v rovnakej výškovej úrovni; to sa nevzťahuje na 
podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo. 

- Dvere na únikovej ceste, ktorými prechádza úniková cesta nesmú byť osadené prahmi. Prahy môžu byť osadené 
len vtedy, ak vyhovujú STN EN 179, alebo STN EN 1125. 
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b) osvetlenie a označenie únikovej cesty 

- únikové cesty, ktoré slúžia na evakuáciu viac osôb musia byť počas prevádzky  umelým svetlom s núdzovým 
osvetlením až po východ na voľné priestranstvo 

označenie  únikovej cesty značkami  musí byť viditeľné  /odporúča sa umiestniť 2500 mm/. Veľkosť značky sa 
navrhuje podľa STN 01 8010 a umiestňuje sa nad zriaďovacie predmety. Značka sa odporúča použiť podľa STN 
01 8013 (Viď nariadenie vlády SR č.387/2006 Z.z.). 

- Núdzové osvetlenie  - únikových ciest z objektu je potrebné v súlade s čl. 18.6 a príl. B 92 0201-3 a  zabezpečiť 
svietidlami s vlastným autonómnym zdrojom na bezpečné napätie. Núdzové osvetlenie únikových ciest  zabezpečiť  
po dobu 30minút  aj pri výpadku el. energie s dodržaním podmienok príslušnej STN pre navrhovanie núdzového 
osvetlenia   

c)  vetranie   

- úniková  cesta je nechránená  - vetranie prirodzeným spôsobom resp. VZT zariadením  - bez požiadavky   

 
2.6. ODSTUPOVÉ  VZDIALENOSTI  
    K zamedzeniu prenosu požiaru na iný objekt je stanovená odstupová vzdialenosť, ktorá je vymedzená požiarne 
nebezpečným priestorom sálaním. Odstupové vzdialenosti sálaním sú posúdené zo všetkých strán objektu.   
 
Odstupová vzdialenosť 

   padajúcimi časťami   /m/ 
  

výška strechy 
výška   hu   /m/     5,745 
Odstupová vzdialenosť     /m/ 0,36x hu 2,1 

 
  sálaním   

     Výpočtové pož. zaťaženie  kg/m2                20,19         

Pohľad                              l  /m/                                                hu / m  /                                                So /m2 /        Sp / m2 /                                        po   /% /                        Odstup 
severovýchodný  17 3,0 17,9 51,0 35 1,4 

juhozápadný 17 3,0 13,8 51,0 27 0,9 

juhovýchodný 10,9 3,0 3,57 32,7 11 0,0 

severozápadný 10,9 3,0 0,0 32,7 0 0,0 

 
V odstupových vzdialenostiach riešeného objektu sa nenachádzajú žiadne susedné objekty – viď situácia PO stavby.  
V požiarne nebezpečnom priestore sa nesmie ukladať a ani skladovať žiadny horľavý materiál.   
 
III.  ZARIADENIA  PRE   ZÁSAH  A  POŽIARNE   ZARIADENIA     

3.1.  PRÍSTUPOVÉ  KOMUNIKÁCIE  A  NÁSTUPNÉ  PLOCHY 
      V priemyselnom parku sú jestvujúce prístupoví komunikácie. K navrhovanému objektu vedie navrhovaná komunikácia 
prístupná až k objektu. Navrhovaná komunikácia musí  vyhovovať požiadavkám vyhl. MV SR č.94/2004 §82. a jej novely č. 
225/2012Zbz. : 

- musí mať  trvalo voľnú šírku  min. 3 m  
- zaťaženie jednou nápravou vozidla je min. 80 kN.   

 
Nástupné plochy k  budove sa nepožadujú /§ 83 odst.1/. V zmysle vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z. § 84 ods.1) sa vnútorná 
zásahová cesta nepožaduje.  Protipožiarny zásah je možné viesť z dvoch strán objektu.   
  
Poznámka: 
V prípade vybudovania vjazdu  k objektu   musia byť zabezpečené minimálne rozmery vjazdu a prejazdu  priechodnej  šírky min.3,5m a 
výšky min. 4,5m. Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50m musí mať na konci  slučkový objazd  alebo 
plochu pre otáčanie vozidla. 
    
 
3.2. VODA  PRE  HASIACE  ÚČELY  
    Celková potreba požiarnej vody bola posúdená pre jednotlivé požiarne úseky v súlade s vyhl.č 699/2004 Zb.z.  a čl.4.1..  
STN 92 0400  
Potreba požiarnej vody   /STN 920400/ 

  Plocha PÚ  /m2/  S 150,15 
   Potreba pož. vody /l/s/     pre v = 1,5ms-1      Q  12   

  Potreba pož. vody /l/s/     pre v = 0,8ms-1      Q  6 
   Min. dimenzia vodov. potrubia    DN 100 
   Najmenší objem nádrže na has. Požiarov m3 22 
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Navrhované riešenie  - pre zabezpečenie potreby požiarnej vody  sa  využije  podzemný hydrant  nachádzajúci sa  pred RD 
súp.č. 30 za   potokom vo vzdialenosti 100m od objektu.   
Jestvujúci  podzemný požiarny hydrant je  umiestnený na podzemnom  potrubí rozvodu vody vo vzdialenosti zodpovedajúcej 
§ 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. - tj. max. 80 m od objektu a mimo požiarno-nebezpečný priestor navrhovanej stavby (viď 
výpočet odstupových vzdialeností) a najmenej však 5,00 m od obvodových stien objektu.  
Požiarny hydrant nesmie byť situovaný v areálových cestných komunikáciách resp. v parkovacích plochách, ale napr. 
v spevnených zelených pásoch alebo v betónových ostrovčekoch. 
 
Podľa čl.5 STN 92 0400 je časť potreby požiarnej vody pre riešený objekt zabezpečená vnútornými hadicovými zariadeniami 
– tj. vnútorným nástenným hydrantom s menovitou svetlosťou 25mm s min. svetlosťou hubice alebo ekvivalentnou  
svetlosťou 11 mm a  plochou  hadicou dĺžky 20 metrov a s prietokom najmenej  93,0 l.min.-1, a to v súlade s  čl. 5.5.2 STN 92 
0400, umiestnenými  na každom podlaží.  
  
Potrubné rozvody vodovodov pre hadicové zariadenia v stavbe musia byť vyhotovené z nehorľavých materiálov. Hadicové 
zariadenia musia byt umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo ventil bol najviac vo výške 1,30 m nad podlahou a aby 
bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor, zároveň hadicové zariadenia musia 
byt chránené proti zamrznutiu.  
 
Všetky hadicové zariadenia  musia byť označené podľa  čl. 7.3.3. STN 92 0400 a  obsahuje: 
• názov alebo obchodné označenie výrobcu alebo dodávateľa, 
• číslo technickej normy, 
• rok výroby, 
• najväčší pracovný tlak v MPa, 
• dĺžku a svetlosť hadice, 
• svetlosť otvoru hubice. 
• hadicové zariadenia musia byť vybavené návodom na použitie, ktorý je pripevnený na navijaku, skrini alebo v ich   

blízkosti. 
  
Označenie a návod na použitie hadicových zariadení bude podľa  §13 vyhlášky č. 699/2004 Z.z. nasledovné:  
• Hadicový navijak, skriňa hadicového navijaka alebo skriňa nástenného hydrantu musí byť označená značkou.  
• Farba hadicových uložení a diskov navijaka musí byť červená. 
 
Zdroje vody je nutné udržiavať v prevádzky schopnom stave, ktoré budú trvalo zabezpečovať potrebu vody  na hasenie po 
dobu 30 min.   Požiarne vodovody musia byt  akcieschopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR c. 699/2004 Z.z a prílohy C 
STN 92 0400.   
 
3.3.  PRENOSNÉ  HASIACE  PRÍSTROJE 
Návrh a posúdenie  množstva PHP /STN 92 0202-1/  

  Plocha PÚ  /m2/    S 150,15 
   Súčiniteľ charakteru látok   a 0,887 
   Celkové ekvival. množstvo has.látky /kg/  Mc  0,9 ( S *a ) ^0,5=    10,386 

 
Mc ≥ 6 

 
  

Návrh    PHP : 
     P6 kg    práškový  / ks /     - účinnosť  1  ks 2   

  W 9 l    vodný /ks/            - účinnosť 0,45 ks 0 
   CO2  5 kg  snehový  /ks/   - účinnosť 0,6 ks 0 

  
      Skutočné ekvival. množstvo has.látky /kg/    

 
 ni x mi x h i     ≥   Mc 

                                                                       Mcsk 12,00 > =  10,386 Vyhovuje 
  
Pre rýchly zásah proti požiaru v počiatočnom štádiu sú v riešenom objekte navrhnuté prenosné hasiace prístroje. Počet 
umiestnenie a druh hasiacich  prístrojov je určený  v súlade s STN 92 202-1 podľa charakteru prevádzky, jej veľkosti a podľa 
charakteru látok vyskytujúcich sa v posudzovanom požiarnom úseku. 
                                   

 
Umiestnenie PHP na stene je vo výške 1,5 m od rukoväte po zem. Stanovište 
prenosného hasiaceho prístroja musí byť v súlade s vyhláškou č. 719/2002 Z. z.. 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, 
podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných 

hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov a vyhl.č. 387/2006Zb.z..  
 
 

DRUH    HASIACICH    PRÍSTROJOV 
 

Označ. PÚ             Práškový  P6 
/6kg / 

CO2  S5 
/5kg/ 

N  1.01      2   
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Stanovištia prenosných hasiacich prístrojov: 
-  musia byť trvalo voľne prístupné,  
- označené značkou  HASIACI PRÍSTROJ  
 
 uvedenou v prílohe č.2 nariadenia vlády SR č.3872006 Z.z.,ako aj prístupové cesty k stanovištiam prenosných hasiacich 
prístrojov značkou s doplnkovou informačnou značkou uvedenou v prílohe č.2. Minimálne požiadavky na označenie 
a umiestnenie požiarno-technického zariadenia sú uvedené v prílohe č.4 k nariadeniu vlády č. 387/2006Z. z o požiadavkách 
na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
Použitie hasiacich prístrojov podľa druhu: 
Práškový ABCDE –a) Pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napríklad drevo, papier, slama, uhlie, 

textil, guma, plasty. 
b) Kvapalné látky horiace plameňom a rozpustné vo vode (napríklad alkoholy, aldehydy, ketóny). 
c) Kvapalné látky horiace plameňom (napríklad, benzín, olej, benzol, lak, alkoholy, aldehydy, ketóny). 
d) Plynné látky ( horľavé plyny), napríklad propán, bután, acetylén, vodík . 

Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a podobné 
látky (vápnik, titan), horľavé prachy apod. (s nebezpečenstvom výbuchu) a pre zariadenia, kde prášok 
môže spôsobiť poškodenie (napríklad elektronické zariadenia). 

CO2   -      a) Pevné látky horľavé, netlejúce napr. liečivá, plasty apod. A látky a výrobky kde sa vyžaduje zníženie 
nebezpečenstvo ich poškodenia 

b) Kvapalné látky horiace plameňom (napríklad, benzín, olej, benzol, lak, alkoholy, aldehydy, ketóny   
c) Plynné látky horľavé plyny napr. propán , bután, acetylén, vodík 

Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a podobné 
látky (vápnik, titan), horľavé prachy apod. (s nebezpečenstvom výbuchu) a pre zariadenia, kde prášok 
môže spôsobiť poškodenie (napríklad elektronické zariadenia). 

 
 
3.4. ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA, HLASOVÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA, SHZ  
       V súlade s §87,§88 a §90  vyhl.č 94/2004Zb.z a jej novelou č.225/2012 Zb.z.nie je požiadavka objekt vybaviť zariadením 
EPS, hlasovou požiarnou signalizáciou a stabilným hasiacim zariadením.     
 
  IV.  POSÚDENIE   TZB 

 4.1. ELEKTROINŠTALÁCIA 

     Elektroinštaláciu je nutné previesť v zmysle platných  noriem a technických predpisov platných montážnych a 
bezpečnostných predpisov s prihliadnutím na bezpečnosť pri práci v zmysle STN 343100 a STN 343103., v  zmysle  
protokolu o stanovení  prostredia  /STN 33 0300 ,STN 33 2000-2 /, ktorej podrobné riešenie je vypracované v samostatnej 
časti PD časť ELI. Protokol o určení prostredia je súčasťou projektu elektroinštalácie.  
Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4   a predpisov súvisiacich.  Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle 
STN EN 12464-1 a predpisov súvisiacich. 
  
Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie podľa 
1. stupňa STN 341610. 
 
V súlade s §91 vyhl.č.94/2004zb.z. elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať 
zabezpečenú trvalú dodávku el. energie  a musia byť vedené káblami  s  súlade STN 920203  a vyhl.558/2009Zbz..     
 

Prípadnú inštaláciu elektrických osvetľovacích telies zapustených do sadrokartónového podhľadu, príp. do horľavých 
konštrukcií je nutné vyhotoviť v súlade s technickými podmienkami výrobcu SDK systému, príp. svietidiel tak, aby 
nedochádzalo ku akumulácii tepla v horľavých konštrukciách. 
 
Užívateľ objektu musí zabezpečiť, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali 
príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli 
umiestňované horľavé materiály.  
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4.3. VETRANIE OBJEKTU 

Vetranie jednotlivých priestorov a výmena vzduchu je zabezpečená  prirodzeným  spôsobom -  cez  okenné  otvory a VZT 
zariadeniami – ventilátormi podľa druhu priestoru a podľa hygienických požiadaviek. Ventilátory sú navrhnuté iba vo WC a v 
technickej miestnosti.   
Odvetranie kanalizačných odpadových potrubí je vyvedením nad strešnú rovinu prostredníctvom príslušenstva doplnkov 
strešného systému.  
 
Meranie a regulácia - VZT zariadenia – ventilátory sú navrhnuté s časovým dobehom. Každý ventilátor je ovládaný 
samostatne a v rámci združeného vypínača pre umelé osvetlenie príslušného priestoru. Podrobné technické riešenie je 
predmetom ďalšieho stupňa PD. 
 
4.4. ZDROJ TEPLA A VYKUROVANIE, ODVOD SPALÍN – DYMOVODY , KOMÍN 

Dodávka tepla je riešená centrálne ohrevom v plynovom závesnom kondenzačnom kotly s modulovaným výkonom so 
zabudovaným zásobníkom na ohrev TÚV umiestneného na prízemí v rámci technickej miestnosti č.  1.08. Vykurovanie je 
teplovodné – radiátormi. 
  
Ako hlavné energetické médium pre výrobu a zásobovanie predmetnej stavby teplom je uvažovaný zemný plyn. Projekt 
plynofikácie rieši prívod plynu z NTL pripojovacieho plynovodu cez plynomer do domového plynovodu k plynovému kotlu 
umiestnenému v technickej miestnosti č. 1.08. Na základe  bilancie tepelných strát sa inštaluje kondenzačný kotol (TURBO 
prevedenie) s maximálnym tepelným výkonom 25 kW.   
 
Technické parametre PLN kotla 
Plynový kondenzačný kotol  závesný, výkon 25 kW  ..........   2,65 m3/h 
  
VETRANIE KOTOLNE  / STN 07 0703 /  
Prívod vzduchu do kotolne má byť zaistený otvorom, príp. vzduchovodom vyústeným nad podlahou kotolne o celkovej 
veľkosti voľného prierezu 0,001 m2 na 1kW inštalovaného výkonu kotla.   
Pri kotloch v prevedení "turbo" nie je požiadavka na veľkosť a vetranie kotolne. Vetranie kotolne prirodzené, okenným 
otvorom. 
 
ODVOD SPALÍN  
Pripojenie plynových spotrebičov na komín previesť podľa STN 73 4210. Dymové rúry musia byť prevedené z materiálu 
uvedeného výrobcom pre napojenie plynových kotlov. Priemer dymovodu je daný vývodom plynového spotrebiča.    
Odvod spalín a prívod vzduchu sa prevedie potrubím určeným pre kondenzačné kotly.  Navrhovaná je súosá sústava 
odvodu spalín a prívodu vzduchu priemeru 60/100mm vedená vertikálne objektom s vyústením nad strešnou rovinou.  
 
Vyhotovenie komínov a dymovodov a dymových ciest musí byť  v súlade s Vyhláškou MV SR č.401/2007 Z.z. a STN 33 
2000 - 5 -54, musí byť certifikované a preskúšané v súlade s § 19 Vyhl. MV SR c.401/2007 Z.z. . 
 Pri spotrebičoch je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia podľa pokynov výrobcu, v náväznosti na dodržiavanie 
technologického procesu a prevádzkových pokynov.  
 
Systém vykurovania aj vykurovacie telesá musia byť inštalované v súlade s STN 92 0300, v nadväznosti na vyhl. MV SR č. 
401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových 
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a užívaní komínov a 
dymovodov, ako aj v súlade s STN 07 0703 a v nadväznosti na sprievodnú dokumentáciu dodaných spotrebičov – najmä vo 
vzťahu k bezpečným vzdialenostiam od horľavých hmôt.  
  

BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČA A DYMOVODU OD STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z MATERIÁLOV TRIEDY 
REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F, HORĽAVÝCH PREDMETOV A HORĽAVÝCH LÁTOK 

Spotrebiče podľa druhu paliva  
a elektrotepelné spotrebiče 

   Bezpečná vzdial. /mm/ 
 

tuhé vo všetkých smeroch                    800 

kvapalné vo všetkých smeroch 400 

plynné vo všetkých smeroch 200 
infražiarič na plynné palivo 
 a) od hornej hrany   
 b) v smere sálania 
 c) v ostatných smeroch400 

 
800 

1 500 
400 

elektrotepelné vo všetkých smeroch    200 

elektrický infražiarič 
 a) od hornej hrany    

 
400 
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Spotrebič možno používať len vtedy, ak je 
v dobrom technickom stave, a za podmienok 
určených v jeho dokumentácii. 

Pri používaní spotrebiča treba vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, 
ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje, a ak je to uvedené v jeho dokumentácii. 
 Pri spotrebičoch je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia podľa pokynov výrobcu, v náväznosti na dodržiavanie 
technologického procesu a prevádzkových pokynov.  
 
Stavebné prevedenie kotolne, plynovej prípojky, umiestnenie, konštrukcia a prevádzka kotlov musia zodpovedať príslušným 
stavebným, bezpečnostným a požiarnym predpisom pre konštrukciu, umiestnenie a prevádzku kotlov a projektovanie kotolní.  
V plynovej kotolni sa nesmú skladovať žiadne materiály nesúvisiace s prevádzkou plynovej kotolne. 
 
Pri inštalácií, prevádzke spotrebičov je nutné dodržiavať požiadavky vyhlášky MV SR č. 401/2007Zb.z. ktorou sa ustanovujú 
technické podmienky a požiadavky pri inštalácií a prevádzkovaní spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komínov a dymovodov.     
  
 
V.   ZÁVER  

      Preventívne opatrenia  požiarnej  ochrany organizačne  zabezpečuje  v  objekte  investor a užívateľ resp. majiteľ v  
zmysle   novely č.199/2009  zákona  č. 314/2001  SNR  o  PO  a  náväzných  noviel  a  v  zmysle  novely č.259/2009 
vyhlášky   MV  SR  č.121/2002. Užívateľ  je  povinný  vypracovať  vnútro-organizačné  zabezpečenie  objektu   v  prípade  
požiaru  /napr. požiarno-poplachové  smernice, požiarny  evakuačný plán, požiarny poriadok  pracoviska  apod./.   
V prípade zmien stavebných úprav, dispozičnej zmeny  je nutné prehodnotiť protipožiarne zabezpečenie stavby a doplniť 
projekt v súlade so skutočným stavom.      
   

ROZMIESTENENIE  VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH  TABULIEK 
Smer úniku musí byť zreteľné označený  v miestach, kde nie je východ na voľne priestranstvo  priamo viditeľný. Značky 
musia byť  viditeľné a rozpoznateľné aj pri  prerušení dodávky energie   
Značky navrhujem  previesť  ako súčasť núdzového osvetlenia  alternatívne je možné použiť značky z reflexného alebo 
fotoluminiscenčného materiálu. 
 
Ďalej je nutné označiť priestory s ovládacími prvky a zariadenia  ako hlavný uzáver vody, hlavný vypínač el. energie: 
- Elektrické zariadenie (skrine rozvádzačov)  -   POZOR - ELEKTRICKÉ ZARIADENIE, 

                                                                      -   NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI. 

- Hlavní vypínač   SR4       -  HLAVNÍ VYPÍNAČ  /TOTAL STOP / 
- Vstup do kotolne              -  PLYNOVÁ KOTOLŇA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁNÝ 

- Vstup do skladu farieb     -  ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM 

-   Vstup do výrobnej haly    -   ZÁKAZ FAJČENIA  A MANIPULÁCIE S OHŇOM   
- Hlavný uzáver plynu         -  HLAVNÝ UZÁVER PLYNU.  

-                                          -  ZÁKAZ FAJČENIA  A MANIPULÁCIE S OHŇOM  DO VZIDALENOSTI 1,5m 
- Hlavný uzáver vody          -  HLAVNÝ  UZÁVER VODY 
 
Uvedené označenie  nerieši  bezpečnostné tabuľky z hľadiska BOZP. 
 
 
Normy a predpisy 
STN  92 0202 –1 PBS. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi    

STN  92 0201 –1 PBS. Spoločné ustanovenia. Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku    

STN  92 0201 –2 PBS. Spoločné ustanovenia. Stavebné konštrukcie     

STN  92 0201 –3 PBS. Spoločné ustanovenia. Únikové cesty a evakuácia osôb    

STN  92 0201 –4 PBS. Spoločné ustanovenia. Odstupové vzdialenosti    

STN  92 0201 –1 PBS. Spoločné ustanovenia. Grafické značky    

STN 92 0800   Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny. 

STN  92 0241  Osadenie  objektov  osobami   

 b) v smere sálania    
 c) v ostatných smeroch  

800 
200 

elektrické akumulačné kachle 
 a) v smere výfuku horúceho vzduchu 
 b) v ostatných smeroch200 
 

 
1000 
200 
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STN 920204    PPBS  Priestory káblového rozvodu 

STN  92 0400  Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

STN 92 0300 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla 

STN  73 0872  Vzduchotechnické  zariadenia 

STN  07 0703   Plynové  kotolne 

Vyhláška MV SR č. 478/2008Zb.z. ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly. 

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich 
prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.  

Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jej 
pravidelnej kontroly. 

Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z. z., o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení. 

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  

Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.94/2004Zb..z , ktorou  sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových 
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov. 

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a  ďalších súvisiacich ustanovení vyhlášok a STN.   

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. 

Nariadenie Vlády č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci   

a   ďalšie STN, EN a právne predpisy z hľadiska ochrany stavieb pred požiarmi. 

 

 
V  St. Ľubovni   november 2015 @  Ing. Beáta  Hriňáková   
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1. PODKLADY 
Podklady pre vypracovanie tohto posudku: 

• Projekt RD – časť ASR 

• Príslušné normy STN EN, súvisiace predpisy 

• Prospekty dodávateľov stavebných výrobkov 
 
2. PREDMET POSUDKU 

Predmetom posudku je statické posúdenie nosných konštrukcií krovu 
a trámového stropu projektu rekonštrukcie budovy obecného úradu v zmysle platných 
noriem. 

Klimatické zaťaženie bolo uvažované hodnotami: 
- I. snehová oblasť  
- vetrová oblasť s rýchlosťou vetra 26m/s, terén kategórie III. 
 

3. POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY - KROV 
Nosnú konštrukciu strechy tvoria drevené krokvy. Tie majú prierez 100/200mm, 

resp. 80/180mm (prestrešenie nad vchodom) a sú ukladané na pomúrnice 160/140mm 
a väznice 150/200, v osových vzdialenostiach 950, 930, 900, a 670mm. Väznice sú 
podopierané nosnými stenami a drevenými stĺpikmi 150/150mm.  

Krokvy sú prepojené klieštinami 2x 60/200m, resp. 1x 50/180mm (nad 
závetrím). Na krokvy sa pribijú kontralaty, latovanie a uložia sa ďalšie vrstvy strešného 
plášťa – podľa skladby uvedenej v časti ASR. Krytina je navrhnutá plechová, so 
stojatou drážkou.  

 
TRÁMOVÝ STROP 

 Strop medzi 1.NP a povalou je navrhnutý ako drevený trámový strop 
z drevených trámov KVH 140/240 mm, ktorý bude zateplený minerálnou tepelnou 
izoláciou hr.250+100 mm, ktorá bude vkladaná medzi a nad drevené trámy. Nad trámy 
sa v stredovej časti zhotoví debnenie z OSB dosiek hr. 22mm – pochôdzna lávka.   

 
 Všetky nosné konštrukcie krovu budú z ihličnatého dreva triedy C22. 
 Ochranu drevených nosných prvkov proti vlhkosti a poveternostným vplyvom 

ako aj proti hnilobe a drevokaznému hmyzu je potrebné zaistiť vhodným náterom. 
Nesmú byť použité nepriedušné nátery, napr. asfaltový náter. 

 Všetky drevené nosné konštrukcie musia byť zabudované v suchom stave, t.j. 
pre absolútnu vlhkosť dreva max. 21%. 

 Všetky styky drevených nosných konštrukcií je potrebné urobiť v súlade s STN 
73 28 10 - „Prevádzanie drevených konštrukcií." a STN 73 31 50 - „Tesárske práce 
stavebné." Pod pomúrnicou musí byť vložená izolácia proti vlhkosti. Drevené 
konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným 
povrchovým náterom. Krov je riešený v architektonickej časti projektu.  

Trieda ocele je S235JRG2. Všetky oceľové prvky opatriť pred účinkami korózie 1x 
základným a 2x vrchným syntetickým náterom. 
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4. ZÁVER 
Zmeny oproti návrhu je potrebné vopred odsúhlasiť so zodpovedným 

projektantom. Nad technickým stavom, dodávateľsky, ale aj svojpomocne 
realizovanými prácami, dohliadne stavebný dozor. 

Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní predpokladov   
projektovej dokumentácie stavebnej časti je stavba zo statického hľadiska bezpečná. 
Vyhovuje kritériám spoľahlivosti a platným technickým normám. Pri realizácii stavby je 
bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky platné normy, technologické predpisy 
súvisiace so stavebnými prácami, ktoré vyplývajú z projektu.  

Toto statické posúdenie je vyhotovené len pre účely stavebného povolenia. Pre 
účely výstavby je potrebné spracovať podrobnejší statický výpočet a zhotoviť 
realizačnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať výkresy jednotlivých nosných 
konštrukcií. 
 
5. POUŽITÉ PODKLADY, STN A LITERATÚRA 

EN 1990  –   Navrhovanie konštrukcií, 

EN 1991  –   Zaťaženie konštrukcií, 

EN 1992  –   Navrhovanie betónových konštrukcií, 

EN 1995  –   Navrhovanie drevených konštrukcií, 

EN 1996  –   Navrhovanie murovaných konštrukcií, 

Šafka a kol. – Statické tabuľky – SNTL Praha 1987, 

Rochla a kol. - Stavební tabuľky – SNTL Praha 1989 
 
   
 
  
V Prešove, júl 2015                             Vypracoval:  Ing. Jozef Juskanič 
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1.1     Úvod 

Projektové energetické hodnotenie je vypracované pre komplexne rekonštruovaný 
objekt obecného úradu v obci Juskova Vôľa, sú posúdené jeho stavebné obalové 
konštrukcie, prvky a materiály podľa navrhovanej projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu. Posúdenie vychádza z požiadaviek vyhlášky a súvisiacich noriem: 

STN EN 73 0540 - časť 1-4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a prvkov 
STN EN ISO 13 370 Tepelnotechnické vlastnosti budov - Šírenie tepla zeminou STN EN ISO 
13 789 Tepelnotechnické vlastnosti budov - Merná tepelná strata prechodom tepla STN EN 
ISO 6946 Stavebné konštrukcie - Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla STN EN ISO 13 
790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. 

STN EN ISO 13 790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie a chladenie. Národná príloha. 

STN   EN   15217:2008   Energetická   hospodárnosť   budov.   Metódy   vyjadrovania   
energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov. 

STN EN  15  603:2008 Energetická hospodárnosť budov.  Celková potreba energie a 
definície energetického hodnotenia. 

STN EN 12 207:2001 Okná a dvere. Prievzdušnosť. Klasifikácia. 

Vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/20005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov 

Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov. 

 
1.2     Popis objektu 

Predmetom posudzovaného projektového hodnotenia je obnovovaná budova obecného úradu v obci 
Juskova Vôľa. Objekt obecného úradu je samostatne stojaci jednopodlažný objekt 
obdĺžnikového pôdorysu, s výrezmi vonkajších vstupov do objektu. Je osadený v prevažne 
rovinatom teréne. Strecha navrhovaného objektu je uvažovaná ako sedlová so sklonom 180 
s vonkajším odvodom dažďovej vody. 

Zámer komplexnej obnovy budovy vychádza z nevyhovujúceho stavu tepelno-výmenného 
obalu a statických porúch objektu, prejavujúcich sa na viacerých konštrukciách objektu. 
Zámerom je prispôsobiť dispozíciu objektu podľa požiadaviek investora, vyriešiť bezbariérový 
vstup a znížiť náklady na energie a zároveň riešiť stavebno-technické nedostatky budovy 
vyplývajúce z opotrebovania a morálneho zastarania. 
 
 

2.  Popis stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy 
 

2.1  Požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií 
V zmysle normy STN 73 0540-2:2012 Funkčné vlastnosti sa preukázanie splnenia 

minimálnych požiadaviek tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií požaduje   v 

kritériách: 

 
• Minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie (maximálna hodnota 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U) 
• Minimálna teplota vnútorného povrchu (hygienické kritérium) 
• Ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vlhkosti 
• Minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu) 
• Maximálna merná potreba tepla na vykurovanie (energetické kritérium) 
• Potreba tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej 
hospodárnosti budovy (kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov) 
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2.2  Okrajové podmienky 

 

Výpočtové podmienky pre zimné obdobie: 

Vonkajšia výpočtová teplota vzduchu v zimnom období sa určí pre miesto budovy v závislosti 

od zemepisnej polohy podľa mapy teplotných oblastí a v závislosti na nadmorskej výške 

±0,000 = 273 m n.m., obec je v 3.T.O, 
θe = - 15 °C 
 

 
 

 

Výpočtová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu sa určuje pre teplotu vonkajšieho vzduchu 

v bode 1.2.1. z tabuľky 3 STN 73 05 40 - 3.   

φe = 84 % 

Výpočtová teplota vnútorného vzduchu pre hotely a reštaurácie    

θi = 20 °C  

Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu   
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φi = 50 % 

Výpočtová hodnota čiastočného tlaku nasýtenej vodnej pary 
Pd,sat = 2 336,7 Pa 

Výpočtová hodnota čiastočného tlaku vodnej pary 
Pdi = 1 168,35 Pa 
 

3. POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

3.A  KRITÉRIUM MINIMÁLNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ 
3.B MINIMÁLNA TEPLOTA VNÚTORNÉHO POVRCHU (HYGIENICKÉ KRITÉRIUM) 
3.C  ROČNÁ BILANCIA SKONDENZOVANEJ A VYPARENEJ VLHKOSTI 

 

 
Podľa článku 4.1 STN 73 0540:2012 steny, stropy, strechy a podlahy vykurovaných alebo 

klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φi≤80% 

musia mať taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou u alebo tepelný odpor konštrukcie R, 

aby bola splnená požiadavka: 
U ≤ Un, 

          R ≥ RN 
U = 1/ (Rsi + R + Rse) 
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Podľa článku 4.3 STN 73 0540:2012 steny, stropy, strechy a podlahy vykurovaných alebo 

klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou (φi≤80% 

musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, vyjadrenú v °C, ktorá je 

bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní. Vnútorná povrchová 

teplota sa vypočíta podľa vzťahu: 

 θsi ≥ θsi,N = θsi,80 + Δθsi 
Podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu θai = 20°C a relatívnej vlhkosti 

vnútorného vzduchu Φi=50% je kritická povrchová teplota na vznik plesní θsi,80 = 12,6 °C.  

 

Podľa článku 5.1. STN 73 0540:2012 bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii musia byť 
navrhnuté strechy, stropy a steny, v ktorých by skondenzovaná vodná para ohrozila ich 

požadovanú funkciu      Mc = 0 

S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá je určená bez uvažovania 

vplyvu slnečného žiarenia sú navrhnuté konštrukcie strechy, stropy a steny, pričom sú 

splnené podmienky: 

- skondenzovaná vodná para neohrozuje funkciu konštrukcie 

- ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary je priaznivá 
Mc < Mev 

-  prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je: 

pre jednoplášťové strechy Mc < 0,1 kg/(m.a)  

pre ostatné konštrukcie    Mev < 0,5 kg/(m.a) 

 

 

 

 

   ZÁKLADNÉ KOMPLEXNÉ TEPELNO-TECHNICKÉ 
POSÚDENIE STAVEBNÝCH OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
Názov konštrukcie                   :   Obvodová stena – nový stav 

 
 Rekapitulácia dát: 
  
 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   21,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  50,00 % 
  
Rekapitulácia dát: 
  
 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   21,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  



 
B3 – Projektové energetické hodnotenie                                                                                       list č. 6 

 Hodnotená konštrukcia: 
  
 Číslo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  štuková omietka  0,003       0,350   10,0 
   2  cementove lepidlo+sieťka  0,003       0,800   50,0 
   3  porobeton.murivo  0,300       0,137   7,0 
   4  lepiaca malta  0,010       0,800   18,0 
   5  polystyren EPS 70F  0,150       0,038   30,0 
   6  cementove lepidlo  0,003       0,800   50,0 
   7  silikonová omietka  0,002       0,700   37,0 
 
   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  
  Požiadavka        : U,N =   0,32 W/(m2K) 
  Vypočítaná hodnota: U  =   0,158 W/(m2K) 
  
  U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Odporúčaná hodnota Ur1:  0,22 W/(m2K) 
  U < Ur1 ... odporúčaná hodnota je splnená. 
  
   
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
  
  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  
  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní: 
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,57+0,20 = 13,77 C 
  
  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   20,26 C 
  
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)   
  
  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť M,c < 0,5 kg/(m2.a). 
  
  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  
  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0156 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 1,8909 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant. 
  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 
 

 Názov konštrukcie                   :  Podlaha na teréne – nový stav 
 
 Rekapitulácia dát: 
  
 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   21,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  
 Hodnotená konštrukcia: 
  
 Číslo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,012       0,180  157,0 
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   2  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   3  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,130       0,035  30,0 
   4  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 
 
   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  
  Požiadavka        : U,N =   0,60 W/(m2K) 
  Vypočítaná hodnota: U  =   0,249 W/(m2K) 
  
  U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Odporúčaná hodnota Ur1:  0,46 W/(m2K) 
  U < Ur1 ... odporúčaná hodnota je splnená. 
  
  
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
  
  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  
  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní: 
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,57+0,50 = 14,07 C 
  
  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   19,49 C 
  
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavka na tepelnú prijímavosť podláh (čl. 4.4)   
  
  Požiadavka: teplá podlaha - b,max,N = 700 W.s^0.5/(m2K) 
  Vypočítaná hodnota: b =   586,62 W.s^0.5/(m2K) 
  b < b,max,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Názov konštrukcie                   :  strop 1NP – nový stav 

 
Rekapitulácia dát: 
  
 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   21,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  
 Hodnotená konštrukcia: 
  
 Číslo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   2  Parozábrana  0,0001       204,000  500000,0 
   3  minerálna vlna  0,350       0,032  3,2 
 
   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  
  Požiadavka        : U,N =   0,20 W/(m2K) 
  Vypočítaná hodnota: U  =   0,098 W/(m2K) 
  
  U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Odporúčaná hodnota Ur1:  0,10 W/(m2K) 



 
B3 – Projektové energetické hodnotenie                                                                                       list č. 8 

  U < Ur1 ... odporúčaná hodnota je splnená. 
  
    II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
  
  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  
  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní: 
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,57+0,20 = 13,77 C 
  
  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   20,65 C 
  
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)   
  
  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť M,c < 0,5 kg/(m2.a). 
  
  Vypočítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  
  POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
 

 
Všetky netransparentné stavebné konštrukcie spĺňajú kritérium požiadavky prechodu 

tepla a tepelného odporu vo vykurovaných miestnostiach v zmysle STN 73 0540-2, STN EN 
ISO 13789 a STN EN ISO 13370. 

 

 

 

 

3D. KRITÉRIUM MINIMÁLNEJ VÝMENY VZDUCHU 
Aby posudzovaná stavba  spĺňala podmienku minimálnej výmeny vzduchu (článok 6.2 STN 
73 0540-2:2012), musí byť splnená podmienka : 
                                                                      n > nN 
 
t.j. že intenzita výmeny vzduchu prirodzenou infiltráciou n musí byť väčšia  ako požadovaná  
( normou stanovená ) intenzita výmeny vzduchu nN  (nN = 0,5 h-1). 
(Uvedené podmienky platia pre budovy, v ktorých sa nezabezpečuje výmena vzduchu 
núteným vetraním, klimatizáciou a pod.) 
 
V navrhovanom a posudzovanom objekte sa uvažuje s núteným vetraním vnútorného 
priestoru s účinnosťou spätného získavania tepla (rekuperáciou) cca. 90% 
a s výmenou min.0,55 h-1. 
 
 
 

3.E  VÝPOČET ENERGETICKEJ MERNEJ POTREBY TEPLA NA 
VYKUROVANIE BUDOVY  A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA 

PRECHODU TEPLA 
(ENERGETICKÉ KRITÉRIUM) 

 
    

  VÝPOČET ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV 
  A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA 
  podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. a STN 730540 
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 a podľa STN EN ISO 13790, STN EN ISO 13370 a STN EN ISO 13789 
 
 Energie 2015 
 
 

 Názov úlohy:  Obecný úrad 
 Spracovateľ:  Ing.Kovaľ 
 Zákazka:   
 Dátum:  27. 7. 2015 
 
 
  

  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:   
 
 Počet zón v objekte:  1 
  

 Typ výpočtu potreby energie:  mesačný (pre jednotlivé mesiace v roku) 
 
 Okrajové podmienky výpočtu: 
 
 Názov  Počet  Teplota    Celková energia glob. slnečného žiarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriéru  Sever  Juh  Východ  Západ  Horizont 

 január  31  -1,8 C  32,7  108,7  53,6  53,6  79,9 
 február  28  0,4 C  49,7  157,0  88,2  88,2  139,0 
 marec  31  4,6 C  72,4  220,3  151,2  151,2  257,0 
 apríl  30  9,9 C  97,9  238,7  212,8  212,8  389,5 
 máj  31  14,9 C  181,4  332,6  344,9  344,9  604,8 
 jún  30  17,9 C  202,0  319,3  358,6  358,6  651,6 
 júl  31  19,6 C  191,2  325,1  350,6  350,6  637,2 
 august  31  19,2 C  160,9  343,8  321,5  321,5  554,4 
 september  30  15,2 C  108,7  342,7  241,9  241,9  403,2 
 október  31  9,8 C  52,2  205,9  115,9  115,9  198,0 
 november  30  4,3 C  30,2  119,2  55,4  55,4  94,3 
 december  31  -0,3 C  24,5  102,2  42,5  42,5  66,2 
 
 Názov  Počet  Teplota    Celková energia glob. slnečného žiarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 

 január  31  -1,8 C  36,7  36,7  81,7  81,7 
 február  28  0,4 C  58,0  58,0  121,7  121,7 
 marec  31  4,6 C  96,5  96,5  183,2  183,2 
 apríl  30  9,9 C  149,8  149,8  223,2  223,2 
 máj  31  14,9 C  259,9  259,9  362,9  362,9 
 jún  30  17,9 C  286,6  286,6  358,6  358,6 
 júl  31  19,6 C  274,0  274,0  363,2  363,2 
 august  31  19,2 C  227,2  227,2  360,4  360,4 
 september  30  15,2 C  149,0  149,0  322,6  322,6 
 október  31  9,8 C  65,9  65,9  161,3  161,3 
 november  30  4,3 C  34,6  34,6  89,6  89,6 
 december  31  -0,3 C  26,6  26,6  74,9  74,9 
 

 
 
 

  PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE ZÓNU Č. 1 :  
    
 

 Názov zóny:  Obecný úrad 
 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 
 Merná tepelná strata vetraním Hv:  17,490 W/K 
 Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková 
             merná strata prechodom tep. väzbami H,tb:  74,922 W/K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  16,302 W/K 
 Merný tok prechodom nevykurovanými priestormi Hu,t:  --- 
 Merný tok vetraním nevykurovanými priestormi Hu,v:  --- 
 Merná strata Trombeho stenami H,tw:  --- 
 Merná strata vetranými stenami H,vw:  --- 
 Merná strata prvkami s transpar. izoláciou H,ti:  --- 
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 Prídavná merná strata podlah. vykurovaním dHt:  --- 
 Výsledná merná strata H:  108,714 W/K 
 
 Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 

 1  6,348  1,695  0,874  2,569  0,995  100,0  3,792 
 2  5,155  1,501  1,327  2,828  0,980  100,0  2,384 
 3  4,484  1,636  2,065  3,701  0,908  100,0  1,124 
 4  2,846  1,561  2,751  4,312  0,632  3,1  0,120 
 5  1,485  1,594  4,593  6,187  0,240  0,0  --- 
 6  0,592  1,537  4,756  6,293  0,094  0,0  --- 
 7  0,116  1,588  4,698  6,286  0,019  0,0  --- 
 8  0,233  1,594  4,335  5,929  0,039  0,0  --- 
 9  1,353  1,563  3,483  5,046  0,268  0,0  --- 
 10  2,970  1,635  1,679  3,313  0,790  52,9  0,352 
 11  4,424  1,607  0,918  2,525  0,976  100,0  1,959 
 12  5,911  1,692  0,750  2,443  0,994  100,0  3,483 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor využitia tepelných ziskov, fH je časť 
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  13,214 GJ 
  

 Vysvetlivky:  Ql je potreba tepla na pokrytie tepelnej straty prechodom za rok; Qs,ini sú celkové solárne zisky za rok; Qs sú využi- 
  teľné solárne zisky za rok; Qs/Ql je pomer ukazujúci, koľkokrát sú využiteľné sol. zisky vyššie ako straty prechodom, 
  U,eq,min je najnižší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna (rozdiel Ql-Qs vydelený plochou okna a počtom deno-  
  stupňov) počas roka a U,eq,max je najvyšší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna počas roka. 
  
 

 Potreba energie dodávanej do zóny po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 

 1  4,387  ---  ---  0,154  0,474  0,311  ---  5,327 
 2  2,758  ---  ---  0,139  0,474  0,231  ---  3,602 
 3  1,300  ---  ---  0,154  0,474  0,213  ---  2,141 
 4  0,138  ---  ---  0,149  0,474  0,168  ---  0,930 
 5  ---  ---  ---  0,154  0,474  0,143  ---  0,771 
 6  ---  ---  ---  0,149  0,474  0,129  ---  0,752 
 7  ---  ---  ---  0,154  0,474  0,133  ---  0,761 
 8  ---  ---  ---  0,154  0,474  0,143  ---  0,771 
 9  ---  ---  ---  0,149  0,474  0,172  ---  0,796 
 10  0,408  ---  ---  0,154  0,474  0,211  ---  1,247 
 11  2,267  ---  ---  0,149  0,474  0,246  ---  3,136 
 12  4,029  ---  ---  0,154  0,474  0,307  ---  4,964 
  

 Vysvetlivky:  Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát), 
  Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu 
  teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba 
  pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny. 
  Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov. 
  

 Celková potreba energie za rok Q,fuel:  25,199 GJ 

  
 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla zóny 
  

 Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht:  91,2 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií zóny:  533,7 m2 
  

 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky zóny U,em:  0,17 W/m2K 
  
 
 
 
 

  PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE CELÚ BUDOVU:   
  

  
 Rozloženie merných tepelných strát  
  

 Zóna  Položka  Plocha [m2]  M. strata [W/K]  Percento [%] 
  

 1  Celková merná strata H:  ---  108,714  100,00 % 
  

 z toho:  Merná tep. strata vetraním Hv:  ---  17,490  16,09 % 
  Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg:  ---  16,302  15,00 % 
  Merná strata cez neuprav. priestory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Merná tep. strata tep. väzbami H,tb:  ---  10,673  9,82 % 
  Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c:  ---  64,249  59,10 % 
  

 rozloženie merných strát po konštrukciách: 
  

  Obvodová stěna:  167,7  26,497  24,37 % 
  Střecha:  165,0  16,170  14,87 % 
  Otvorová výplň:  36,0  21,582  19,85 % 
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  Podlaha na teréne:  165,0  16,302  15,00 % 
 
 

 Merná tep. strata objektu a parametre podľa starších predpisov  
  

 Súčet celkových merných tepelných strát jednotlivých zón Hc:  108,714 W/K 
 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:   700,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podľa ČSN 730540 (1994):  0,16 W/m3K 
 Potreba tepla na vykurovanie podľa STN 730540, Zmena 5 (1997):  11,4 kWh/(m3.a) 
 

 Poznámka:   Orientačnú tepelnú stratu objektu je možné získať vynásobením súčtu merných strát jednotlivých zón Hc 
  pôsobiacim teplotným rozdielom medzi interiérom a exteriérom. 

  
  

 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy  
  

 Merná tepelná strata prechodom tepla obálkou budovy Ht:  91,2 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií budovy:  533,7 m2 
  

 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky budovy U,em:  0,17 W/m2K 
  
   
 
  

 Celková a merná potreba tepla na vykurovanie 
  

 Celková ročná potreba tepla na vykurovanie budovy:  13,214 GJ  3,670 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  700,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  185,3 m2 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3):  5,2 kWh/(m3.a) 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie budovy:  20 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota bola stanovená pre počet denostupňov D =   3422. 
  

 Poznámka: Merná potreba tepla je stanovená bez vplyvu účinností systémov výroby, distribúcie a emisie tepla. 

  
  

 Celková potreba energie dodávanej do budovy 
 

 Mesiac  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 

 1  4,387  ---  ---  0,154  0,474  0,311  ---  5,327 
 2  2,758  ---  ---  0,139  0,474  0,231  ---  3,602 
 3  1,300  ---  ---  0,154  0,474  0,213  ---  2,141 
 4  0,138  ---  ---  0,149  0,474  0,168  ---  0,930 
 5  ---  ---  ---  0,154  0,474  0,143  ---  0,771 
 6  ---  ---  ---  0,149  0,474  0,129  ---  0,752 
 7  ---  ---  ---  0,154  0,474  0,133  ---  0,761 
 8  ---  ---  ---  0,154  0,474  0,143  ---  0,771 
 9  ---  ---  ---  0,149  0,474  0,172  ---  0,796 
 10  0,408  ---  ---  0,154  0,474  0,211  ---  1,247 
 11  2,267  ---  ---  0,149  0,474  0,246  ---  3,136 
 12  4,029  ---  ---  0,154  0,474  0,307  ---  4,964 
  

 Vysvetlivky:  Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát), 
  Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu 
  teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba 
  pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny. 
  Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov. 

  
 Dodané energie: 
  

 Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H:  15,287 GJ  4,246 MWh  23 kWh/m2 
 Potreba pom. energie na vykurovanie Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H:  15,287 GJ  4,246 MWh  23 kWh/m2 
  

 Potreba energie na chladenie za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Potreba pom. energie na chladenie Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na chladenie za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Potreba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energia na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energia na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  

 Potreba energie na nutené vetranie Q,aux,F:  1,813 GJ  0,504 MWh  3 kWh/m2 
 Pomocná energie na nútené vetranie Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na núť.vetranie za rok EP,F:  1,813 GJ  0,504 MWh  3 kWh/m2 
  

 Potreba energie na prípravu TV Q,fuel,W:  5,690 GJ  1,581 MWh  9 kWh/m2 
 Potreba pom. energie na prípravu TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na prípravu TV za rok EP,W:  5,690 GJ  1,581 MWh  9 kWh/m2 
  

 Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L:  2,408 GJ  0,669 MWh  4 kWh/m2 
 Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L:  2,408 GJ  0,669 MWh  4 kWh/m2 
  

 Celková potreba energie za rok Q,fuel=EP:  25,199 GJ  7,000 MWh  38 kWh/m2 
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 Merná potreba energie dodávanej do budovy 
  

 Celk. potreba energie dodávanej do budovy:  7,000 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  700,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  185,3 m2 
  

 Merná potreba energie dodávanej do budovy EPv:  10,0 kWh/(m3.a) 
  

 Merná potreba energie budovy EP,A:  38 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Merná potreba energie zahrnuje celk. dodanú energiu vrátane vplyvov účinností tech. systémov. 

  
  
  

 Rozdelenie podľa energonosičov, primárna energia a emisie CO2 
  

 Energo  Faktory   Vykurovanie   Teplá voda 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 zemní plyn  1,4  ---  0,2770  4,2  5,8  ---  1,2  ---  ---  ---  --- 
 elektřina ze sítě  2,8  ---  0,2930  ---  ---  ---  ---  1,6  4,4  ---  0,5 
              

 SÚČET     4,2  5,8  ---  1,2  1,6  4,4  ---  0,5 
  
  

 Energo  Faktory   Osvetlenie    Pom.energie 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 zemní plyn  1,4  ---  0,2770  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elektřina ze sítě  2,8  ---  0,2930  0,7  1,8  ---  0,2  ---  ---  ---  --- 
              

 SÚČET     0,7  1,8  ---  0,2  ---  ---  ---  --- 
  
  

 Energo  Faktory   Núť. vetranie   Chladenie 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 zemní plyn  1,4  ---  0,2770  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elektřina ze sítě  2,8  ---  0,2930  0,5  1,4  ---  0,1  ---  ---  ---  --- 
              

 SÚČET     0,5  1,4  ---  0,1  ---  ---  ---  --- 
  
  

 Energo  Faktory   Úprava RH   Export elektriny 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  

 zemní plyn  1,4  ---  0,2770  ---  ---  ---  --- 
 elektřina ze sítě  2,8  ---  0,2930  ---  ---  ---  --- 
              

 SÚČET     ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvetlivky:  f,pN je faktor neobnoviteľnej primárnej energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkovej primárnej energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je súčiniteľ emisií CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočítaná spotreba energie dodávaná na daný účel príslušným 
  energonositeľom v MWh/rok; Q,el je produkcia elektriny v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná primárna energia 
  a Q,pC je celková primárna energia použitá na daný účel príslušným energonositeľom v MWh/rok a CO2 sú 
  s tým spojené emisie CO2 v t/rok. 
  

  

 Súčty pre jednotlivé energonosiče:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  

 zemní plyn  4,246  5,775  ---  1,176 
 elektřina ze sítě  2,753  7,599  ---  0,807 
       

 SÚČET  7,000  13,374  ---  1,983 
  

 Vysvetlivky:  Q,f je potreba energie dodaná do budovy príslušným energonositeľom v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná 
  primárna energia a Q,pC je celková primárna energia použitá príslušným energonositeľom v MWh/rok 
  a CO2 sú s tým spojené emisie CO2 v t/rok. 

  
  

 Merná primárna energia a emisie CO2 budovy 
  

 Emisie CO2 za rok:   1,983 t 

 Neobnoviteľná primárna energia za rok:   13,374 MWh   48,147 GJ 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:   700,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:   185,3 m2 
  

 Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3):   2,8 kg/(m3.a) 
 Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,V:   19,1 kWh/(m3.a) 
  

 Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2):  11 kg/(m2.a) 

 Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,A:  72 kWh/(m2.a) 

 
 
Posudzovaný objekt spĺňa kritérium mernej potreby tepla na vykurovanie budovy! 
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POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE S PREUKÁZANÍM 
PREDPOKLADU SPLNENIA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI 

BUDOVY 

 

Preukázanie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy: 

QEP   <    QNr1,EP 

19,8 kWh/(m2.a) < 26,80 kWh/(m2.a) – vyhovuje! 

 
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA KRITÉRIÍ STN 730540 (2012)   
 
Názov úlohy:     Obecný úrad 
 

 Obostavaný priestor Vb:  700,0 m3 
 Plocha teplovýmenných konštrukcií A:  533,7 m2 
 
  Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy (čl. 4.2):    
  

 Odporúčané hodnoty: 

  - maximálna hodnota Uem,max:  0,53 W/(m2.K) 
  - normalizovaná hodnota Uem,N:  0,43 W/(m2.K) 
  - odporúčaná hodnota Uem,o:  0,29 W/(m2.K) 
  - cieľová odporúčaná hodnota Uem,c:  0,21 W/(m2.K) 
  

   - hodnota na predpoklad splnenia požiadavky na energ. hospodárnosť podľa čl. 4.2.4: 
     Uem,hosp:  0,38 W/(m2.K) 
  

 Výsledky výpočtu: 
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  priem. súč. prechodu tepla Uem:  0,17 W/(m2.K) 
  

 Uem < Uem,max ... JE SPLNENÉ ODPORÚČANIE NA MAX. HODNOTU. 
 Uem < Uem,N ... JE SPLNENÉ ODPORÚČANIE NA NORMAL. HODNOTU. 
 Uem < Uem,o ... JE SPLNENÉ ODPORÚČANIE NA ODPORÚČANÚ HODNOTU. 
 Uem < Uem,c ... JE SPLNENÉ ODPORÚČANIE NA CIEĽOVÚ ODPORÚČ. HODNOTU. 
  

 Uem < Uem,hosp ... JE DODRŽANÝ PREDPOKLAD SPLNENIA POŽIADAVKY 
                                     NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ. 
 

   Merná potreba tepla na vykurovanie (čl. 8.1):    
  

 Požiadavka:  

  - max. merná potreba tepla QH,nd,max:   109,7 kWh/(m2.a) 
  - normal. merná potreba tepla QH,nd,N:   83,0 kWh/(m2.a) 
  - odporúčaná merná potreba QH,nd,o:  41,5 kWh/(m2.a) 
  - cieľová odp. merná potreba QH,nd,c:  20,8 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpočtu: 

  merná potreba tepla QH,nd:   19,8 kWh/(m2.a) 
  

 QH,nd < QH,nd,max ... JE SPLNENÁ POŽIADAVKA NA MAX. HODNOTU. 
 QH,nd < QH,nd,N ... JE SPLNENÁ POŽIADAVKA NA NORMAL. HODNOTU. 
 QH,nd < QH,nd,o ... JE SPLNENÁ POŽIADAVKA NA ODPORÚČANÚ HODNOTU. 
 QH,nd < QH,nd,c ... JE SPLNENÁ POŽIADAVKA NA CIEĽOVÚ ODPORÚČ. HODNOTU. 
 

   Stanovenie predpokladu splnenia energ. hospodárnosti (čl. 8.2):    
  

 Požiadavka:  

  - normalizovaná hodnota QN,EP:  53,5 kWh/(m2.a) 
  - odporúčaná hodnota Qr1,EP:  26,8 kWh/(m2.a) 
  - cieľová odporúčaná hodnota Qr3,EP:  13,4 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpočtu: 

  merná potreba tepla Q,EP:   19,8 kWh/(m2.a) 
  

 Q,EP < QN,EP ... JE SPLNENÁ POŽIADAVKA NA NORMAL. HODNOTU. 
 Q,EP < Qr1,EP ... JE SPLNENÁ POŽIADAVKA NA ODPORÚČ. HODNOTU. 

 

 
4. ZÁVER  
 
Navrhovaná úprava obecného úradu v obci Juskova Vôľa je navrhnutá tak, že spĺňa  
minimálne požiadavky tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií v zmysle normy 
STN 73 0540-2:2012, platné od 1.1.2016 . Kritérium minimálnej výmeny vzduchu v budove 
bude zabezpečené núteným vetraním s rekuperáciou so spätným získavaním tepla. 

Minimálna energetické požiadavky pre posudzovaný administratívny objekt obecného 

úradu po jeho navrhovanej komplexnej rekonštrukcii na odporúčané hodnoty podľa 

STN 73 0540 sú splnené.  

 
 
 
V Prešove, júl 2015       Vypracoval: Ing. Marek 
Kovaľ 
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