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Názov stavby:

REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU
A KULTÚRNEHO DOMU OBCE HORNÁ POTÔŇ
Elektroinštalácia

Stav.objekt:

REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Miesto stavby:

HORNÁ POTÔŇ, K.Ú. BENKOVA POTÔŇ, Č.P.: 221/45, 46, 49, 67

Investor:
Projektant :

OBEC HORNÁ POTÔŇ, HORNÁ POTÔŇ Č.1, 930 36 HORNÁ POTÔŇ
Richard Czinege

Napäťová sústava:
-

3+PEN 230/400 V 50 Hz TN- C
3+PE+N 230/400 V 50 Hz TN- S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:
-

Ochranné opatrenie pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007:
Ochranné opatrenie pred priamym dotykom:
-základná izolácia živých častí
príloha A, kapitola A.1
-zábranami alebo krytmi
príloha A, kapitola A.2
-prekážkami
príloha B, kapitola B.2
-umiestnením mimo dosahu
príloha B, kapitola B.3
Ochranné opatrenia pred nepriamym dotykom:
-samočinným odpojením pri poruche
čl. 411.3.2, čl. 411.3.2.1, cl.411.4
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.1
-doplnková ochrana prúdovým chráničom (RDC)
čl.415.1

Ochrana proti prepätiu:
-

v rozvádzači RS a RS1, stupeň B-C, typ FLP-B+C GE/1+1- SALTEK

Predpisy a STN:
Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa toho času platných predpisov a noriem STN,
týkajúcich sa zariadení v projekte elektro:
Vyhlášky: vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., zákon NR SR č. 147/2013 Z.z., vyhláška MV SR č. 121/2000 Z.z.,
vyhláška MV SR č. 94/2004
Použité normy: STN 33 2000-1:2009, 33 2000-4-41:2007, 33 2000-4-42:2012, 33 2000-4-443:2007, 33 2000-446:2004, 33 2000-4-473:1995, STN 33 2000-5-51:2010, 33 2000-5-52:2012, 33 2000-5-523:2004, 33 2000-5-54:2012, 33
2000-7-701:2007, 34 3100:2014, 34 1610:1963, 33 3320:2002, 34 7411:2003, STN EN 1838:2014, STN EN 12464-1:2012,
STN EN 62 305:2012, STN 34 1398:2014, STN 73 6005:1985, STN 07 0703:1985 ako aj ostané súvisiace normy, vyhlášky,
predpisy, smernice ZSE.

Bilancia spotreby el. energie:
Elektrická inštalácia RS na 2.NP
Inštalovaný výkon Pi:
Súčasný výkon Ps:

Pi= 16,065 kW
Ps= 10,652 kW

Elektrická inštalácia RS1 na 1.NP
Inštalovaný výkon Pi:
Súčasný výkon Ps:

Pi= 7,641 kW
Ps= 5,313 kW

Cieľom projektu je navrhnúť elektroinštaláciu pre objekt v súlade s požiadavkami stavebného riešenia tak, aby inštalácia
vyhovovala účelu po stránke technickej, hygienickej a bezpečnostnej.

1 kV káblová prípojka - existujúca
Existujúci elektromerový rozvádzač RE, s hlavným ističom typu B80, Un=400 V, In=80 A.

Zaistenie dodávky el. energie v zmysle STN 34 1610: dodávka el. energie 3. stupňa, objekt sa
napája na jeden napájací bod, nevyžaduje zvláštne zaistenie.
Elektroinštalácia.
Prostredie v zmysle 33 2000-5-51:2010, STN EN 60079-10 a STN 33 2000-7-701:2007: je určené v protokole č. 150910

Rozvod silnoprúdu pre 1.PP a 1NP – riešená časť::
Existujúce svetelné a zásuvkové rozvody budú demontované.
Silové rozvody budú napájané z rozvádzača RS1 – viď výkres č.E01. Navrhovaný rozvádzač bude napojený z exist.
rozvádzača R káblom AYKY-J 4x16 mm2.
Silové rozvody realizovať v zmysle STN EN 60079-14, STN33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 2000-5-51:2010 a
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ostatných súvisiacich noriem a predpisov. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a el. inštalačného materiálu musí zodpovedať
danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010.
Silový rozvod vyhotoviť s príslušnými káblami pod omietkou. Silový rozvod vyhotoviť s príslušnými káblami /
navrhnutými káblami, istenými ističmi, v zmysle STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523. Ochranu pred
nebezpečným dotykovým napätím vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 samočinným odpojením napájania, zvýšenú
hlavným pospájaním, doplnkovú prúdovými chráničmi, v kúpeľni realizovať ochranné doplnkové pospájanie kovových
súčiastok, armatúr a potrubných rozvodov, TÚV. Káble budú umiestnené pod omietkou. Kúrenie bude pomocou plynových
kotlov, ktoré sú umiestnené v m.č.0.08-kotolňa na 1.PP.
Rozvod NN je navrhnutý káblami CYKY-J 3(C) x 2,5 mm2 pre zásuvkové obvody, káblami CYKY-J 3(C) x 1,5 mm2
pre rekuperačné jednotky a pre klimatizačné jednotky(rekuperačné jednotky sú dodané s napájacím zdrojom a s regulátorom) a
káblami CYKY-J 3(C) x 1,5 mm2, CYKY-O 3(A) x 1,5 mm2 pre osvetlenie. Núdzové osvetlenie bude riešený káblom NHXHJ FE180/E60 3x1,5 mm2.
Napájanie rekuperačných jednotiek na 1.NP
Navrhované rekuperačné jednotky a klimatizačné jednotky budú napájané z navrhovaného rozvádzača RS1 na 1.NP
káblami CYKY-J 3x1,5 mm2 – viď. výkres č.E01. Káble budú vedené pod omietkou.
Silové rozvody realizovať v zmysle STN EN 60079-14, STN33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 2000-5-51:2010 a
ostatných súvisiacich noriem a predpisov. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a el. inštalačného materiálu musí zodpovedať
danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010.
Núdzové osvetlenie na 1.NP
V súčasnosti nie sú namontované žiadne núdzové svietidlá. Navrhované núdzové svietidlá budú typu MODUS
HELIOS DS 8 SE 1x8W, IP42, napojené budú z navrhovaného rozvádzača RS1 káblami NHXH-J FE180/E60 3x1,5 mm2.
Káble budú vedené pod omietkou.
Zásuvkové rozvody na 1.NP
Zásuvkové rozvody týkajúcich sa miestnostich na 1.PP a na 1.NP sú napájané z exist. rozvádzača RS na 1.NP káblami
AG 2x4 mm2. Nakoľko v niektorých miestnostiach stav zásuviek je kritický je potrebné ich vymeniť za nové. Rozvod NN je
navrhnutý káblami CYKY-J 3(C) x 2,5 mm2 pre zásuvkové obvody z navrh. rozvádzača RS1. Káble budú vedené pod
omietkou.
Istenie jednotlivých obvodov je navrhnuté ističmi EATON PL6-B16/1, Un=230 V, In=16A, EATON PL6-B10/1,
Un=230 V, In=10A, prúdovými chráničmi PF6-25/4/003, Un=400 V, In=25 A, Iv=0,03A.
Zásuvky sa umiestnia vo výške 0,4 - 0,6 - 1,2 m nad upraveným terénom. Spínače svietidiel sa umiestnia vo výške 1,2
m nad upraveným terénom. Zásuvky z ktorých sú napájané elektronické spotrebiče (TV prijímač, rádio, počítač, ...) je nutné
namontovať so zabudovaným tretím stupňom ochrany proti prepätiu.
EPS v rozv. R prepojiť s EPS RS1 vodičom CYA 16 mm2 zelenožltý v ochrannej trubke ø 16 mm k ekvipotenciálnym
svorkovniciam EPS. Na ekvipotenciálne svorkovnice EPS treba pripojiť vodovod, armovací výstuž bet. konštrukcii, kovové
konštrukcie,....atď. Pospojovanie vyhotoviť s vodičom CYA 6 mm2 zž v ochrannej trubke PVC ø 16 mm.
Návrh. Osvetlenia na 1.NP
Nakoľko stav svietidiel vo viacerých miestnostiach je kritické a vo viacerých miestnostiach intenzita osvetlenia
nevyhovuje k norme STN EN 12 464-1, existujúce svietidlá budú demontované a vymenené na typy:

PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S/840 PSD VAR-PC

Umelé osvetlenie bude riešené v zmysle STN EN 12 464-1. Požadovaná intenzita je zrejmá z výkresu: č. E01.
Kategória osvetlenia a požadovaná intenzita je riešená tokovou metódou, preto odberateľ pri výbere svietidiel musí dodržať
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požadovanú intenzitu! Krytie prístrojov, strojov, zariadení a elektroinštalačného materiálu musí zodpovedať danému prostrediu
v zmysle STN 33 2000-5-51:2010, s krytím STN EN 60 529. Svetelné rozvody vyhotoviť s príslušnými káblami CYKY-J
3x1,5 mm2 pod omietkou. Silový rozvod vyhotoviť s príslušnými káblami / navrhnuté CYKY-J, istenými ističmi v zmysle
STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-52.
Ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 a ostatných súvisiacich
noriem – samočinným odpojením.
Navrhované typy svietidiel LED. Udržovací činiteľ: 0,7. Činiteľ odrazu stropnej dutiny: 0,8, odrazu stien: 0,8, odrazu
podlahovej dutiny: 0,3. Svietidlá sú prevedené s krytím IP 20. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a el. inštalačného materiálu
musí zodpovedať danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010, s krytím STN EN 60 529.
Počet a typ svietidiel v jednotlivých miestnostiach je zrejmé z výkresu č.E01.

Rozvod silnoprúdu pre 2NP – riešená časť:
Silové rozvody budú napájané z rozvádzača RS – viď výkres č.E02.
Existujúci rozvádzač bude demontovaný, vypojený prívodný kábel bude napojený do navrhovaného rozvádzača RS.
Silové rozvody realizovať v zmysle STN EN 60079-14, STN33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 2000-5-51:2010 a
ostatných súvisiacich noriem a predpisov. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a el. inštalačného materiálu musí zodpovedať
danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010.
Silový rozvod vyhotoviť s príslušnými káblami pod omietkou. Silový rozvod vyhotoviť s príslušnými káblami /
navrhnutými káblami, istenými ističmi, v zmysle STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523. Ochranu pred
nebezpečným dotykovým napätím vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 samočinným odpojením napájania, zvýšenú
hlavným pospájaním, doplnkovú prúdovými chráničmi, v kúpeľni realizovať ochranné doplnkové pospájanie kovových
súčiastok, armatúr a potrubných rozvodov, TÚV. Káble budú umiestnené pod omietkou. Kúrenie bude pomocou plynových
kotlov, ktoré sú umiestnené v m.č.0.08-kotolňa na 1.PP.
Rozvod NN je navrhnutý káblami CYKY-J 3(C) x 2,5 mm2 pre zásuvkové obvody, káblami CYKY-J 3(C) x 1,5 mm2
pre rekuperačné jednotky(rekuperačné jednotky sú dodané s napájacím zdrojom a s regulátorom) a káblami CYKY-J 3(C) x
1,5 mm2, CYKY-O 3(A) x 1,5 mm2 pre osvetlenie. Núdzové osvetlenie bude riešený káblom NHXH-J FE180/E60 3x1,5
mm2.
Napájanie rekuperačných jednotiek na 2.NP
Navrhované rekuperačné jednotky a klimatizačné jednotky budú napájané z navrhovaného rozvádzača RS na 2.NP
káblami CYKY-J 3x1,5 mm2 – viď. výkres č.E02. Káble budú vedené pod omietkou.
Silové rozvody realizovať v zmysle STN EN 60079-14, STN33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 2000-5-51:2010 a
ostatných súvisiacich noriem a predpisov. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a el. inštalačného materiálu musí zodpovedať
danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010.
Núdzové osvetlenie na 2.NP
V súčasnosti nie sú namontované žiadne núdzové svietidlá. Navrhované núdzové svietidlá budú typu MODUS
HELIOS DS 8 SE 1x8W, IP42, napojené budú z navrhovaného rozvádzača RS káblami NHXH-J FE180/E60 3x1,5 mm2.
Káble budú vedené pod omietkou.
Zásuvkové rozvody na 2.NP
Zásuvkové rozvody týkajúcich sa miestnostich na 2.NP sú napájané z exist. rozvádzača RS na 1.NP káblami AG 2x4
mm2. Nakoľko v niektorých miestnostiach stav zásuviek je kritický je potrebné ich vymeniť za nové. Rozvod NN je navrhnutý
káblami CYKY-J 3(C) x 2,5 mm2 pre zásuvkové obvody z navrhovaného rozvádzača RS. Káble budú vedené pod omietkou.
Istenie jednotlivých obvodov je navrhnuté ističmi EATON PL6-B16/1, Un=230 V, In=16A, EATON PL6-B10/1,
Un=230 V, In=10A, prúdovými chráničmi PF6-25/4/003, Un=400 V, In=25 A, Iv=0,03A.
Zásuvky sa umiestnia vo výške 0,4 - 0,6 - 1,2 m nad upraveným terénom. Spínače svietidiel sa umiestnia vo výške 1,2
m nad upraveným terénom. Zásuvky z ktorých sú napájané elektronické spotrebiče (TV prijímač, rádio, počítač, ...) je nutné
namontovať so zabudovaným tretím stupňom ochrany proti prepätiu.
EPS v exist. hlavnom rozvádzači budovy prepojiť s EPS RS vodičom CYA 16 mm2 zelenožltý v ochrannej trubke ø 16 mm
k ekvipotenciálnym svorkovniciam EPS. Na ekvipotenciálne svorkovnice ESP treba pripojiť vodovod, armovací výstuž bet.
konštrukcii, kovové konštrukcie, vaňu, sprchovací kútik....atď. Pospojovanie vyhotoviť s vodičom CYA 6 mm2 zž v ochrannej
trubke PVC ø 16 mm.
Návrh. Osvetlenia na 2.NP
Nakoľko stav svietidiel vo viacerých miestnostiach je kritické a vo viacerých miestnostiach intenzita osvetlenia
nevyhovuje k norme STN EN 12 464-1, existujúce svietidlá budú demontované a vymenené na typy:
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PHILIPS WL120V LED16S_840 PSR WH

PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S/840 PSD VAR-PC

Umelé osvetlenie bude riešené v zmysle STN EN 12 464-1. Požadovaná intenzita je zrejmá z výkresu: č. E02.
Kategória osvetlenia a požadovaná intenzita je riešená tokovou metódou, preto odberateľ pri výbere svietidiel musí dodržať
požadovanú intenzitu! Krytie prístrojov, strojov, zariadení a elektroinštalačného materiálu musí zodpovedať danému prostrediu
v zmysle STN 33 2000-5-51:2010, s krytím STN EN 60 529. Svetelné rozvody v nových miestnostiach vyhotoviť
s príslušnými káblami CYKY-J 3x1,5 mm2 pod omietkou, ostatných miestnostiach kabeláž pre svetelné rozvody ostáva.
Silový rozvod k v miestnostiach kde bude vyšší počet svietidiel ako bolo, vyhotoviť s príslušnými káblami / navrhnuté
CYKY-J, istenými ističmi v zmysle STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-52.
Ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 a ostatných súvisiacich
noriem – samočinným odpojením.
Navrhované typy svietidiel LED. Udržovací činiteľ: 0,7. Činiteľ odrazu stropnej dutiny: 0,8, odrazu stien: 0,8, odrazu
podlahovej dutiny: 0,3. Svietidlá sú prevedené s krytím IP 20 a IP65. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a el. inštalačného
materiálu musí zodpovedať danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010, s krytím STN EN 60 529.
Počet a typ svietidiel v jednotlivých miestnostiach je zrejmé z výkresu č.E02.
Pozor ! V navrhnutom systéme TN-S vodiče PE (zelenožltej farby ) a N (svetlomodrej farby ) musia zostať
trvale rozdelené !

Rozvádzač RE - existujúci
Existujúci elektromerový rozvádzač RE, s hlavným ističom typu B80, Un=400 V, In=80 A.

Rozvádzač RS a RS1:
typizovaný, plastový. Typ rozvodnice, zapojenie a náplň rozvodnice na v.č. E02 a E03.

Bleskozvod a uzemnenie – existujúci – nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie
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Zaistenie bezpečnosti práce
Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, prevádzkové
predpisy a normy súvisiace zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a k zabezpečeniu bezporuchovej
prevádzky energetických zariadení. Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového,
vypnutého a zaisteného stavu!
Bezpečnosť práce je zaistená:
Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí.
Živé časti elektrických predmetov: je navrhnutá krytím, zábranou, izoláciou, polohou.
Neživé časti elektrických predmetov: samočinným odpojením v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 a ostatných súvisiacich
noriem, a pospájaním.
Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov. Na rozvádzače RS a RS1 dodať bezpečnostné tabuľky č. 0101, č. 4301, vedľa
hlavného ističa dodať č. 6131.
Pre činnosť na elektrickom zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.:
§20-poučená osoba
§21-elektrotechnik
§22-samostatný elektrotechnik
§23-elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
§24-revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje, že montáž bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov.
Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, užívateľ poučený o funkcii el. zariadenia, musí
byť prevedená prvá prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.Opakované odborné sk´šky
vykonať podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.
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PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 160829
v zmysle STN 33 2000-5-51:2010.
Protokol o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou projektanta v Dunajskej Strede dňa 29.08.2016
Zloženie komisie:
Predseda: Ing. Robert Renczés, PhD. ( hlavný projektant )
Členovia: Richard Czinege – projektant elektro
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU

A KULTÚRNEHO DOMU OBCE HORNÁ POTÔŇ
Stav.objekt:

REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Miesto stavby:

HORNÁ POTÔŇ, K.Ú. BENKOVA POTÔŇ, Č.P.: 221/45, 46, 49, 67

Investor:

OBEC HORNÁ POTÔŇ, HORNÁ POTÔŇ Č.1, 930 36 HORNÁ POTÔŇ

Podklady použité pre vypracovanie:
Normy STN 33 2000-5-51:2010, stavebné výkresy.
Prílohy:
Popis technologických zariadení:
Stavba zahrňuje rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná
Potôň.
Stanovenie základných charakteristík vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 nasledovne:
Prostredie
Teplota okolia
AA7, AA4, AA5
Atmosférické podmienky okolia
AB7, AB4, AB5
Nadmorská výška
AC1
Výskyt vody
AD2, AD1
Výskyt cudzích pevných telies
AE3, AE1
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok
AF2, AF1
Mechanické namáhanie – náraz
AG2
– vibrácie
AH2
Výskyt rastlinstva alebo plesní
AK1
Výskyt živočíchov
AL1
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia
AM-1-2
Slnečné žiarenie
AN3, AN2, AN1
Seizmické účinky
AP1
Búrková činnosť, počet búrkových dní v roku
AQ3, AQ2, Pohyb vzduchu
- , AR1
Vietor
AS2, AS1, Snehová pokrývka
AT2, Námraza
AU2, Využitie
Schopnosť osôb
BA1
Dotyk osôb s potenciálom zeme
BC2
Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva
BD1
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok
BE1
Konštrukcie budov
Konštrukčné materiály
CA1
Konštrukcia budovy
CB1
Vymedzenie zón v zmysle STN 33 2000- 7 -701 priestory s vaňou, sprchou a umývacie priestory:
ZÓNA 0-vnútorný priestor vane/sprchovacej misy
ZÓNA 1-priestor vymedzený zvislou plochou ohraničenou kúpeľňovou vaňou/sprchovacou misou/, vodorovnou plochou 2,25
m nad podlahou.
ZÓNA 2-priestor vymedzený zvislou plochou vo vzdialenosti 0,6 m od zóny 1, vodor. plochou 2,25 m nad podlahou.
ZÓNA 3-priestor vymedzený zvislou plochou vo vzdialenosti 2,4 m od zóny 2, vodor. plochou 2,25 m až 3 m nad podlahou.
Zdôvodnenie:
Pri určovaní jednotlivých prostredí boli brané do úvahy východiskové podklady, projektovaný spôsob užívania celého objektu,
ako aj skúsenosti z projektovania a prevádzky podobných objektov.
Záverečné stanovisko komisie:
V zmysle STN 33 2000-5-51:2010. prostredie stanovené v projekte musí byť v priebehu skúšobnej prevádzky preverené a
tento protokol pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky, buď potvrdený alebo upravený.

Dátum zapísania protokolu: 29.08.2016

Podpis predsedu komisie: ........................................................

