Predmet: Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám
Dobrý deň,
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe

k informáciám si dovoľujeme požiadať o poskytnutie nasledovných informácií:

1 , Podal subjekt: Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 43904840,
prípadne jeho splnomocnený zástupca Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na
niektorej z parciel 6712/ 68, 6712/ 70, 6712/151, 6712/153, 6712/155, 6712/157, 6712/165, 6713/
2, 6713/ 12, 6713/ 13, 6713/ 15, 6713/ 16, 6713/ 17, 6713/ 18, 6713/ 19, 6713/ 20, 6713/ 21,
6713/ 22, 6713/ 23, 6713/ 24, 6713/ 25, 6713/ 26, 6713/ 27, 6713/ 28, 6713/ 29, 6713/ 30, 6713/
31, 6713/ 32, zapísaných na Liste vlastníctva č. 3012, Okres Bratislava III, Obec BA Nové
Mesto, katastrálne územie Vinohrady?
Pokiaľ áno, žiadame o poskytnutie kópie podania a kópií všetkých dokladov, ktoré
stavebný úrad môže poskytnúť bez súhlasu autora projektu, vrátane kópie technickej
a sprievodnej správy.
2, Podal subjekt: Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 43904840, prípadne
jeho splnomocnený zástupca žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom
konaní na niektorej z parciel 6712/ 68, 6712/ 70, 6712/151, 6712/153, 6712/155, 6712/157, 6712/165,
6713/ 2, 6713/ 12, 6713/ 13, 6713/ 15, 6713/ 16, 6713/ 17, 6713/ 18, 6713/ 19, 6713/ 20, 6713/ 21, 6713/
22, 6713/ 23, 6713/ 24, 6713/ 25, 6713/ 26, 6713/ 27, 6713/ 28, 6713/ 29, 6713/ 30, 6713/ 31, 6713/ 32,
zapísaných na Liste vlastníctva č. 3012, Okres Bratislava III, Obec BA Nové Mesto, katastrálne
územie Vinohrady?

Pokiaľ áno, žiadame o poskytnutie kópie podania a kópií všetkých dokladov, ktoré
stavebný úrad môže poskytnúť bez súhlasu autora projektu, vrátane kópie technickej
a sprievodnej správy.
3, Aké podania od subjektu Investičné družstvo Koliba, Zochova 3 811 03 Bratislava, IČO: 43904840,
prípadne jeho splnomocneného zástupcu boli doručené povinnej osobe. (o aký druh procesného
podania ide a s uvedením dátumu doručenia povinnej osobe)?
4, Odstúpil príslušný stavebný úrad Bratislava Nové mesto dokumentáciu, súvisiacu
s podaniami , týkajúcimi sa uvedených pozemkov nadriadenému úradu ? / ?? Okresný úrad ,
Bratislavský samosprávny kraj, alebo iný úrad ? /

Predmetné informácie žiadame poskytnúť v zákonnej lehote a to elektronickou poštou na email:
Ak by z technických príčin nebolo možné zaslať informácie elektronickou

16. 5. 2018

poštou, žiadam o ich zaslanie listom na adresu
811 02 Bratislava.
Za kladné vybavenie vopred Ďakujeme.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Prednosta miestneho úradLl

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

Vybavuje//®

0305 2018

1743716446i‘

Ing. arch. Šilinger/02!49253150
stavebnebanrn.sk

I-56/2018!UKSP/SILJ

Bratislava
5 2018

Vec:
Ziadost‘ o informáciu

—

odpoved‘.

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinnej osobe podl‘a ust. 2 ods. I zákona Č.
2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o slobode informá cií“) bola dňa 03. 05. 2018 doruč ená žiadost‘
i, o poskytnutie infoririá ciív citovanom znení:
-

„V súlade s príslušnýrni ustanoveniarni zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnorn prístupe k informáciárn si
dovol‘ujeme požiadat‘ o poskytnutie nasledovných informácií::
1. Podal subjekt: Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava, ICO: 43904840, prípadne jeho
splnomocnený zástupca Návrh na vyclanie rozhodnutia o urniestnení stavby na niektorej z parciel 6712/ 68,
6712/ 70, 6712/151, 6712/153, 6712/155, 6712/157, 6712/165,6713/2,6713/12,6713/13,6713/15,6713/
16, 6713/ 17, 6713/ 18, 6713/ 19, 6713/ 20, 6713/ 21, 6713/ 22, 6713/ 23, 6713/ 24, 6713/ 25, 6713! 26,
6713/ 27, 6713/ 28, 6713/ 29, 6713/ 30, 6713/ 31, 6713/ 32, zapísaných na Liste vlastníctva Č. 3012, Okres
Bratislava lil, Obec BA- Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady ? Pokiaľ áno, žiadame o poskytnutie
kópie podania a kópií všetkých dokladov, ktoré stavebný úrad móže poskytnút‘ bez súh lasu autora projektu,
vrátane kópie technickej a sprievodnej správy.
2. Podal subjekt: Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava, ICO: 43904840, prípadne jeho
splnomocnený zástupca žiadost‘ o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na
niektorej z parciel 6712/ 68, 6712/ 70, 6712ĺ151, 6712/153, 6712/155, 6712/157, 6712/165, 6713/2, 6713/
12, 6713/ 13, 6713/ 15, 6713! 16, 6713/ 17, 6713! 18, 6713/ 19, 6713/ 20, 6713/ 21, 6713/ 22, 6713/23.
6713/ 24, 6713/ 25, 6713/ 26, 6713! 27, 6713/ 28, 6713! 29, 6713/ 30, 6713/ 31, 6713/ 32, zapísaných na
Liste vlastníctva Č. 3012, Okres Bratislava III, Obec BA- Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady ?
Pokial‘ áno, žiadame o poskytnutie kópie podania a kópií všetkých dokladov, ktoré stavebný úrad rnóže
poskytnút‘ bez súhlasu autora projektu, vrátane kópie technickej a sprievodnej správy.
3. Aké podania od subjektu lnvestičné družstvo Koliba, Zochova 3 811 03 Bratislava, ICO: 43904840,
prípadne jeho splnomocneného zástupcu boli doručené povinnej osobe, (o aký druh procesného podania ide
a s uvedením dátumu doruČenia povinnej osobe)?
4. Odstúpil príslušný stavebný úrad Bratislava Nové mesto dokurnentáciu, súvisiacu s podaniaini. týkajťtcimi
sa uvedených pozernkov nadriadenému úradu ? / ?? Okresný úrad Bratislavský sarnosprávny kraj, alebo
iný úrad ? /
‚

Stavebný úrad v rozsahu a spósobom uvedeným v ust.
informácie bodoch Č. 1.. 2., 3., a 4. sprístupňuje:

Ifax
02/49 253 III
02/45 529459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko. a. s.

e-mail: banm‘banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

16 zákona o slobode informácii,

IČO
00603317

Strúnkové dni
Pondelok 8°°- I 2°°

DIC

Streda
Piatok

2020887385

8°°- 12°°
800_ l2°°

13°°- 1700
13°°- 17°°

MESTSKÁ

ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Prednosta rniestneho úradu

-

-

-

-

k 1.: Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 43904840, ani jeho
splnomocnený zástupca návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na predmetných
pozemkoch nepodal.
k 2.: Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava, ICO: 43904840
v zastúpení
spoločnosťou B.IN.G., spol s r.o. so sídlom Samorínska 55A, 821 06 Bratislava žiadost‘ o
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní podal. V prílohe Vám
zasielame scan podania a všetkých dokladov priložených k žiadosti vrátane situácie,
teclmickej a sprievodnej správy (zasielame podl‘a prílohy na uvedenú mailovú adresu).
k 3: Žiadost‘ o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní (dátum doručenia
13 .07.2017)
Žiadost‘ o vyjadrenie k investičnej činnosti (dátum doručenia 16.08.2016)
Doplnenie podania k žiadosti o vyjadrenie k investičnej čimosti (dátum doručenia
30.11.20 16)
k 4: Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podl‘a 117 ods. 1
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v spojitosti s
7b zákona č. 3 77/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“) neodstúpil dokumentáciu súvisiacu s podaniami týkajúcich sa uvedených
pozemkov žiadnemu orgánu štátnej ani verejnej správy.
-

Prílohy:
Scan žiadost‘, dokladová čast‘, sprievodná správa, súhrnná technická správa, situácie, rozhodnutie MC BA
Mesto o prerušen í konania, vyj adren je účastníčky konan ia.
-

—

Nové

JUDr. Ing. Ľubomír BANÍK
prednosta MU BA-NM

‘a/fax
Bankové spojenie
02/49 253 111
Primabanka Slovensko. a. s.
02/45 529 459
e-mail: banm/ibanm.sk
vww.banm.sk

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

ičo
00603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 8°°- 12°°
800_ I 2°°
Streda
800_ 1200
Piatok

13°°- 17°°
3°° 1700

„Y
J 1\

Vec: Žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní
I. Stavebník: Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava
II. Názov stavby: „San Francisco Cha/et“ objekty SO 01 Príprava územia. SO 02.1 SO
02.10
Rodinné domy, SO 03 Komunikácie a spevnené plochy, SO 04 NN prípojka,
kábelové rozvody, SO 05 Predlženie verejného vodovodu, SO 06 Prípojky vody, SO 07
Prípojka kanalizácie (vrátane vsakov)
‚

—

—

Objekty SO 03, SO 05, SO 07 žiadame umiestnit‘, vydat‘ na ne územné rozhodnutie,
stavebné povolenia budeme vybavovat‘ na špeciálnych stavebných úradoch!
-

predpokladaný termín realizácie stavby: 36 mesiacov od začatia výstavby

III. Miesto stavby: ul. Pod Vachmajstrom, Bratislava, parc.č. 6713/2, 6713/12, 6713/13,
6713/15, 6713/16, 6713/17, 6713/18, 6713/19, 6713/20, 6713/21, 6713/22, 6713/23,
6713/24, 6713/25, 6713/26, 6713/27, 6713/28, 6713/29, 6713/30, 6713/31. 6713/32, k.ú.
Vinohrady
IV. Projekt. dokumentáciu vypracovali: NIVEAU architekti, s.r.o., Záborského 42, 831 03
Bratislava
(Ing. arch. Andrej Drgoňa * 1735 AA*)
V. Spösob uskutočnenia stavby: dodávateFsky, dodávateľ bude vybraný konkurzom po
vydaní právoplatného stavebného povolenia;
VI. Základné údaje o stavbe: Projekt rieši stavbu 10 rodinných domov s 2 nadzen‘mýrni
podlažiami, jedným ustúpeným podlažím ajedným podzemným podlažím a prístupovej cesty
k nim. Pódorysné usporiadanie obj ektov vychádza z tvaru pozemku a z jeho orientácie
k svetovým stranám. Prevádzkový prístup je riešený po novo navrhovanej komunikáciách
z ulice Pod Vachmajstrom a aj priamo z Jeséniovej ulice. Komunikácia bude zároveň
s dopravným napojením slúžit‘ aj ako peší prístup k obj ektom.

Parkovacie státia sú riešené v 1. podzemnorn podlaží, ako aj na teréne pred obj ektom.
Z navrhovanej komunikácie je riešené aj napojenie objektov na inžinierske siete vodovod,
kanalizáciu, elektrickú energiu.
—

Údaje o stavbe
Parcela: Rodinné domy sú umiestnené na vlastných parcelách
SO 02.1 I-Dom Č. 1—6713/2 (288m
)
2
SO 02.2 I-Dom Č. 2 6713/15,16 (272m
)
2
SO 02.3 I-Dom Č. 3 6713/17,18 (261m
)
2
SO 02.4 I-Dom Č. 4—6713/19,20 (259m
)
2
SO 02.5 I-Dom Č. 5 6713/21,22 (340m
)
2
SO 02.6 I-Dom Č. 6— 6713/12,25 a 6712/153 (347m
)
2
SO 02.7 I-Dom Č. 7 —67 13/27,26 a 67 12/68 (292m
)
2
SO 02.8 I-Dom Č. 8 6713/13,28 a 67 12/165 (255m
)
2
SO 02.9 I-Dom Č. 9—6713/29,30 a 6712/15 1 (255m
)
2
SO 02.10 I-Dom Č. 10— 6713/31,32 a 6712/155 (330m
)
2
Komunikácie a spevnené plochy sú umiestnené na parcelách
p.č. 67 13/23,24 a 6712/70 (293m
)
2
-

—

—

—

—

-

Vjazd k domom je riešený z novej komunikácie a po spevnených plochách zo severnej strany
domov. Jedine dom SO 02.10, má prístup domu priamo z Jeséniovej ulice. Parkovanie je
riešené v exteriéri pod objektami v úrovni I .PP. Objekt SO 02.10, má parkovacie miesta
v garáži v 1 .PP. Objekty rodinných domov majú 2+1 nadzemných podlaží a 1 podzemné
podlažie. V prípade SO 02.1 až SO 02.9 nie je podzemné podlažie priamo spojené s ostatriou
čast‘ou domu. V prípade SO 02.10 je podzemné podlažie súčast‘ou domu a je s ním spojené
interiérovým schodiskom.
Počet domov: 10
Počet bytov: celkovo 10
Počet obyvateľov : v jednom dome 5, celkovo 50
Počet vonkajších stojísk : 24
Počet vnútomých stoj ísk : 2
Kategórie domov:
5 izbový
6—izbový
—

...

...

9 ks
lks

VII. Vlastníctvo k pozemku: vlastníkom pozemkov je stavebník;

VIII. Známi vlastníci susedných nehnutel‘ností: vid‘ priložené LV

S pozdravom

Prílohy: 2x projektová dokurnentácia
splnomocnenie
katastrálna mapa + so zakreslením stavby
LV Č. 3012
LV susedných nehriuteľností č.6500, 6501, 2837, 4666, 3011, 143, 3495, 5831, 6223,
5832, 4650, 3864, 5841
stanovisko HaZÚ
vyj adrenie OU Bratislava, ZP ochrana prírody
vyj adrenie OU Bratislava, ZP odpady
vyjadrenie OU Bratislava, ZP SVS
stanovisko ByS, a.s. (2X)
stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a. s.
stanovisko KR PZ v Bratislave (KDI)
výnimka Dopravného úradu, divízia civilného letectva
OU Bratislava, poz. a lesný odbor doplníme
Magistrát hl.m. SR BA UIC doplníme
—

—

—

—

—

-

Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Stavebný úrad, Ing.arch. šilinger
Junácka 1
83291 Bratislava
Vec: konanie 10884/2017

1.

—

vyjadrenie účastníka ku konaniu

Ako vlastníčka parciel 6713/8, 6713/7 a 6713/10, zapísaných na LV 3011, okres Bratislava, kat.územie
Vinohrady, som účastníčkou konania 10884/2017, začatého na podnet spoločnosti B.IN.G, spol. s r.o.,
IČO: 36719315, zo dňa 13.7.2017, ktorým táto spoločnosť žiada o vydanie stavebného povolenia
„

v spojenom územnom a stavebnom konaní“.
2.

Dňa 27.11.2017 som mnou splnomocnení zástupcovia
Vyhnálik nahliadli do spisu 10884/2017.

3.

Na mnou vlastnených pozemkoch, uvedených v bode 1., prebieha územné konanie pod č. ÚKaSP
2014/1593/Vim-128. Jedná sa o stavbu troch rodinných domov-jednoduchých stavieb.

—

lng.arch. Natalie Horváthová a JUDr. Dalibor

Po nahliadnutí do spisu 10884/2017 som zistila, že tento neobsahuje svetlotechnický posudok, ktorý by
preukázal, že osadenie a výška navrhovaných domov, nebude tieniť domom, ktoré mám na svojich pozemkoch
záujem realizovaťja. Nakoľko sa domnievam, že domy, navrhnuté v podaní 10884/2017 budú tieniť domom,
ktorých umiestnenieje predmetom podania ÚKaSP-2014/1593/Vim-128, dovol‘ujem si požiadať, aby Stavebný
úrad nariadil stavebníkovi, zastúpenému spoločnosťou B.IN.G, spol. s .r.o., doplnenie jeho dokumentácie
o svetlotechnický posudok za účelom posúdenia vplyvu ním navrhovaných stavieb na preslnenie a denné
osvetlenie budúcich rodinných domov, navrhovaných na mojich pozemkoch.
Nakoľko toto podanie nie je považované za moje pripomienky k podaniu 10884/2017, neuvádzam ich tu. lba
si dovoľujem upozorniť Stavebný úrad na jednu z chýb predloženej dokumentácie a to : v časti dokumentácie
na povolenie umiestnenia komunikácie uvažuje s osadením domov vo vzciialenosti, odvodenej z mierky
projektovej dokumentácie, približne 4 metre od hranice mójho pozemku:

1

Naproti tornu v časti architektúra uvažuje s osadením domov vo vzdialenosti 4,7 metra od hranice mójho
pozemku:

Nakoľko osadenie navrhovaných nehnuteľností na pozemku musí byť v každej časti projektovej dokumentácie
rovnaké, a nakoľko toto osadenie ovplyvňuje preslnenie a presvetlenie rodinných domov, navrhovaných na
mojich pozemkoch, upozorňujem na ňu stavebný úrad v tomto podaní.

S pozdravom

Ing. Mária Hečková

2

NIVEAU architekti s.r.o.
www. nivea u sk

lng.arch. Afldrej Drgoňa

lng.arch. Vladimír Torda

NIVEAU

A

Názov stavby
Miesto stavby
Investor
Dátum

—

sprievodná správa

“San Francisco Chalet“
Ulica Pod Vachmajstrom, Bratislava Koliba, k.ú. vinohrady
Okres Bratislava III., obec Bratislava, m.č. Nové Mesto
Investičně družstvo Koliba,
Zochova 3, 811. 03 Bratislava,
august 2016
—

Rodinné domy “San Francisco Chalet“
Ulica Pod Vachmajstrem, Bratislava Koliba
Autor Ing.arch. Andrej Drgoňa, lng.arch. Vladimír Torda
—

A

—

Investor : lnvestičné družstvo Koliba,
Spracovateľ: NIVEAU architekti s.r.o.
www.niveau.sk

Sprievodná správa

Obsah:
Identifikačné údaje
Základné údaje o stavbe
Prehľad východiskových podkladov
Členenie stavby na stavebné objekty
Vecné a časové väzby na širšie okolie a súvisiace investície
Prehľad užívatel‘ov a prevádzkovateľov
Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby
Skúšobná prevádzka vo vzťahu ku kolaudácii
Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky
Celkové náklady stavby
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Investor : lnvestičné družstvo Koliba,
Spracovateľ: NIVEAU architekti s.r.o.
www,niveau.sk

Rodinné domy “San Francisco Chalet“
Ulica Pod Vachmajstrom, Bratislava Koliba
Autor : lng.arch. Andrej Drgoňa, lng.arch. Vladimír Torda
—

A

—

Sprievodná správa

Identifikačné údaje
Stavba :
Miesto stavby:

Rodinné domy“ San Francisco Chalet“
Ulica Pod Vachmajstrom, Bratislava Koliba,
k.ú. Vinohrady, Okres Bratislava III.,
obec Bratislava, m.č. Nové Mesto
—

Parc. čísla
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

02.1 l-Dom Č. 1— 6713/2
02.2 I-Dom Č. 2 6713/15,16
02.3 l-Dom Č. 3 6713/17,18
02.4 l-Dom Č. 4— 6713/19,20
02.5 I-Dom Č. 5 6713/21,22
02.6 I-Dom Č. 6 6713/12,25 a 6712/153
02.7 I-Dom Č. 7 6713/27,26 a 6712/68
02.8 I-Dom Č. 8 6713/13,28 a 6712/165
02.9 I-Dom Č. 9 6713/29,30 a 6712/151
02.10 I-Dom Č. 10— 6713/31,32 a 6712/155
—

—

—

—

—

—

—

k.ú. Vinohrady, Okres Bratislava III
Katastrálne územie:
Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava
Investor:
Investičné družstvo Koliba, Zochova 3, 811 03 Bratislava
Stavebník:
Štatutárny zástupca :
Ing. Július Strapek
NIVEAU architekti, s.r.o.
Autor projektu :
lng.arch. Andrej Drgoňa
Ing. arch. Vladimír Torda
Hlavný inžinier projektu :
Ing. arch. Andrej Drgoňa, 1735AA
Ing. Dušan Úradník, Ing. Rastislav Lorenz
Statika :
vykurovanie:
Ing. Jozef Pollák
Ústredné
Ing. Jozef Pollák
ZT—vodovod :
Ing. Jozef Pollák
ZT— kanalizácia :
Ing. Juraj Szabo
Elektro silnoprúd :
Ing. Juraj Szabo
Elektro slaboprúd :
Mgr. Ľuboš Vyrúbal
Požiarna ochrana :
Doprava :
Ing. Marcel Malíček

Základné údaje o stavbe
Projekt rieši stavbu 10 rodinných domov s 2 nadzemnými podlažiami, jedným ustúpeným
podlažím a jedným podzemným podlažím a prístupovej cesty k nim.
Pozemok sa nachádza v strmom svahu, približne nepravidelného obdÍžnikového tvaru,
orientovaný dlhšou stranou v smere východ západ.
Urbanistické riešenie vychádza zo schváleného Územného plánu mesta Bratislava a zo
schváleného územného plánu zóny Koliba Stráže, rešpektujúc jestvujúce vzťahy v území a stav
dopravnej a technickej infraštruktúry územia. Pódorysné usporiadanie objektov vychádza z tvaru
pozemku a z jeho orientácie k svetovým stranám. Prevádzkový prístup je riešený po novonavrhovanej
komunikáciách z ulice pod Vachmajstrom a aj priamo z Jesénivej ulice. Komunikácia bude zároveň
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s dopravným napojením slúžiť aj ako peší prístup k objektom. Parkovacie státia sú riešené v 1.
podzemnom podlažĺ, ako aj na teréne pred objektom vid‘ projekt Komunikácie a spevnené plochy.
Z navrhovanej komunikácie je riešené aj napojenie objektov na inžinierske slete. Pozemok sa
nachádza v intraviláne MČ Nové Mesto nad Jeséniovou ulicou.
—

Celkovo nové objekty rodinných domov so svojím hmotovým a funkčným usporiadaním spÍňajú
požiadavky na kvalitné bývanie tretieho tisícročia, a svojím dokončením prispejú k skvalitneniu
bytového fondu v území.

Údaje o stavbe
Parcela
-

Rodinné domy sú umiestnené na vlastných parcelách
)
2
SO 02.1 l-Dom Č. 1 67 13/2 (288m
)
2
SO 02.2 l-Dom Č. 2 6713/15,16 (272m
)
2
SO 02.3 l-Dom Č. 3 6713/17,18 (261m
)
2
SO 02.4 l-Dom Č. 4— 6713/19,20 (259m
)
2
SO 02.5 l-Dom Č. 5 6713/21,22 (340m
)
2
SO 02.6 l-Dom Č. 6— 6713/12,25 a 6712/153 (347m
)
2
SO 02.7 I-Dom Č. 7 6713/27,26 a 6712/68 (292m
)
2
SO 02.8 l-Dom Č. 8— 6713/13,28 a 6712/165 (255m
)
2
SO 02.9 l-Dom Č. 9 6713/29,30 a 6712/15 1 (255m
)
2
SO 02.10 l-Dom Č. 10— 6713/31,32 a 6712/155 (330m
Komunikácie a spevnené plochy sú umiestnené na parcelách
)
2
p.č. 6713/23,24 a 6712/70 (293m
—

—

—

—

—

—

-

2
Plocha riešeného úze mia —3192 m
Zastavaná plocha

Zastavaná plocha spolu

2
SO 02.1 l-Dom Č. 1 86,03 m
2
SO 02.2 l-Dom Č. 2— 80,12 m
2
SO 02.3 l-Dom Č. 3 76,34 m
2
SO 02.4 l-Dom Č. 4—76,34 m
2
SO 02.5 l-Dom Č. 5 102,53m
2
SO 02.6 l-Dom Č. 6 96,38m
2
SO 02.7 l-Dom Č. 7 86,83m
2
SO 02.8 l-Dom Č. 8— 76,02m
2
SO 02.9 l-Dom Č. 9 76,02m
2
SO 02.10 l-Dom Č. 10— 92,9m
spolu
2
849,51m

Podlahová plocha je

SO 02.1 l-Dom Č. 1

—

—

—

—

—

—

—

....

kz 0,2987
kz 0,2945
kz 0,2925
kz 0,2947
kz 0,3016
kz 0,2778
kz 0,2974
kz 0,2981
kz 0,2981
kz 0,2815
kz 0,2661

2
1.PP 15,4 m
2 + 1.NP 68,62 m
2
2.NP 62,39 2
m + 3.NP 33,31 m

+
=

SO 02.2 l-Dom Č. 2—

2
2 + 1.NP 63,55 m
1.PP 13,86 m
2
2.NP 56,90 m
2 + 3.NP 25,68 m
= 159,99 m
2
2
2 + 1.NP 59,99 m
1.PP 12,88 m
2
+ 2.NP 58,66 m
2 + 3.NP 24,17 m
= 155,7 m
2
1.PP 12,88 m
2 + 1.NP 59,99 m
+
3.NP
24,17
2
m
2.NP
58,66
2
m
+
= 155,7 m
2
+

SO 02.3 l-Dom Č. 3—

SO 02.4 l-Dom Č. 4—
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SO 02.5 l-Dom Č. 5—

1.PP 34,75 m
2
2 + 1.NP 79,89 m
+ 2.NP 81,13 m
2 + 3.NP 33,13 m
2
= 228,90 m
2
SO 02.6 l-Dom Č. 6—
1.PP 31,57 m
2
2 + l.NP 80,12 m
+ 2.NP 72,65 m
2 + 3.NP 36,54 m
2
= 220,88 m
2
SO 02.7 l-Dom Č. 7—
1.PP 25,92 m
2
2 + 1.NP 71,26 m
+ 2.NP 64,31 m
2 + 3.NP 28,81 m
2
= 190,3 m
2
SO 02.8 l-Dom Č. 8—
1.PP 22,32 m
2 + 1.NP 60,68 m
2
+ 2.NP 54,58 m
2 + 3.NP 22,55 m
2
= 160,13 m
2
SO 02.9 l-Dom Č. 9—
1.PP 22,32 m
2 + 1.NP 60,68 m
2
+ 2.NP 54,58 m
2 + 3.NP 22,55 m
2
= 160,13 m
2
SO 02.10 l-Dom Č. 10— 1.PP 58,80 m
2
2 + 1.NP 76,48 m
+ 2.NP 76,56 m
2 + 3.NP 35,15 m
2
= 246,99 m
2

Vjazd k domom je riešený z novej komunikácie a po spevnených plochách zo severnej strany domov.
Jedine dom SO 02.10, má prístup domu priamo z Jeséniovej ulice. Parkovanie je riešené v eXteriéri
pod objektami v úrovni 1.PP. Objekt SO 02.10, má parkovacie miesta v garáži v 1.PP.
Objekty rodinných domov majú 2+1 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie. V prípade SO 02.1
až SO 02.9 nie je podzemné podlažie priamo spojené s ostatnou časťou domu.
V prípade SO 02.10 je podzemné podlažie súčasťou domu a je s ním spojené interiérovým
schodiskom.
Počet domov: 10
Počet bytov : celkovo 10
Počet obyvateľov : v jednom dome 5, celkovo 50
Počet vonkajších stojísk: 24
Počet vnútorných stojísk: 2
Kategórie domov:
5 izbový
6—izbový
—

...

...

Náklady stavby predbežný odhad : 2 000 000,- EUR
-

Prehľad východiskových podkladov
Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku
Geologický prieskum
Kópia pozemkovej mapy
List vlastníctva
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Členenie stavby na stavebné objekty
SO 01.
SO 02.1.
SO 02.2
SO 02.2
SO 02.2
SO 02.2
SO 02.2
SO 02.2
SO 02.2
SO 02,2
SO 02.10
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07

Príprava územia
i-Dom či.
i-Dom č.2
i-Dom č.3
i-Dom č.4
i-Dom č.5
i-Dom č.6
i-Dom č.7
i-Dom č.8
i-Dom č.9
i-Dom č.10
Komunikácie a spevnené plochy
NN Prípojka, KábIové rozvody
PredÍženie verejného vodovodu
Prípojky vody
Prípojka kanalizácie

Vecné a časové väzby na širšie okolie a súvisiace investície
Riešené územie sa nachádza v stabiiizovanom území. Zástavba v bezprostrednom okolí sa javí
ako ustálená. Jestvujúce objekty budú odstránené na základe platných búracích povolení.
Novostavba rodinných domov si vyžaduje súvisiace investície ako je predÍženie verejného vodovodu.
Po odstránení jestvujúcich stavieb a vyčistení staveniska bude potrebné vybudovať oporné múry na
hraniciach pozemkov jednotlivých domov, aby sme dosiahli prijateľnú úroveň sklonu pozemkov.
Prehl‘ad užívateľov a prevádzkovateľov
Novostavby budú slúžiť ako bytové objekty. Objekty plnia funkciu bývania. 1.0 rodinných,
ktorých investorom je spoločnosť investičné družstvo Koliba, bude vlastnícky usporiadaných
individuálne pre každého budúceho užívateľa / majiteľa domu. Tieto vlastnícke a užívateľské práva
budú ošetrené zmluvami počas výstavby a po kolaudácii objektov.

Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby
Podia zámeru investorov a ich časového harmonogramu sa predpokladá:
termín zahájenia výstavby—január 2017
ukončenie výstavby —január 2019.
Teda predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov.

Skúšobná prevádzka vo vzťahu ku kolaudácii
Podľa podkladov z územného plánu zóny a vzhľadom na funkčnú náplň stavieb nie je
požadovaná skúšobná prevádzka žiadnej časti stavby ani objektu.
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Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky
Stavby budú kolaudované ako samostatné celky a odovzdaná do užívania jednotlivým
prevádzkovatel‘om podľa zmluvných vzťahov. Objekty rodinných domov sú konštrukčne navrhnuté
ako samostatné celky, ktoré sa budú kolaudovaťsamostatne.

Celkové náklady stavby
Podľa predbežného prepočtu predpokladané náklady na stavbu sú: 2,0 mil. EUR.

Ing. arch. Andrej Drgoňa

V Bratislave 08/2016
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Názov stavby
Miesto stavby
Investor
Dátum

—

súhrnná technická správa

“San Francisco Chalet“
Ulica Pod Vachmajstrom, Bratislava Koliba, k.ú. Vinohrady
Okres Bratislava III., obec Bratislava, m.č. Nové Mesto
lnvestičné družstvo Koliba,
Zochova 3, 811 03 Bratislava,
august 2016
—
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Súhrnná technická správa

Charakteristika územia stavby
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Charakteristika územia
Parcely sa nachádzajú v intraviláne mesta Bratislava mestská časť Nové Mesto. Pozemok je výrazne
svahovitý, približne nepravidelného obdÍžnikového tvaru, orientovaný dlhšou stravou v smere východ
západ. Na pozemku sa momentálne nachádza objekt, ktorý investor plánuje na základe riadneho
povolenia odstrániť. Objekt je schátraný a svojou funkciou ani hmotou sa do prostredia nehodí.

-

1.2. Vykonané prieskumy
Na pozemku bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum, na základe ktorého je navrhované
zakladanie stavby.

1.3. Použité mapové a geodetické podklady
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie ako podklad bola použitá kópia pozemkovej
mapy a polohopis a výškopis so zakreslením inžinierskych sletí, bez ich overenia. lch overenie si
zabezpečia individuálne spracovatelia prípojok jednotlivých inžinierskych sietí u ich správcov. Pred
začatím výstavby bude nutné zrealizovať ich presné vytýčenie priamo v teréne.

1.4. Príprava pre výstavbu
Na pozemku sa momentálne nachádza objekt, ktorý investor plánuje na základe riadneho
povolenia odstrániť. Objekt je schátraný a svojou funkciou ani hmotou sa do prostredia nehodí. Pred
zahájením výstavby je nutné zrealizovať oplotenie staveniska. Odpady z prípravy staveniska budú
odvezené na príslušnú skládku.
Stavba si vyžaduje predÍženie verejného vodovodu.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby
2.1. Zdóvodnenie riešenia
Urbanistické riešenie
Navrhovaných je 10 rodinných domov, samostatne stojacich, malopodlažnej zástavby. Objekt rieši
spolu 10 rodinných domov. V každom rodinnom domu bude vždy len jeden byt = spolu 10 bytov.
Pozemokje výrazne svahovitý, približne nepravidelného obdÍžnikového tvaru, orientovaný
dlhšou stravou v smere východ západ. Urbanistické riešenie vychádza zo schváleného Územného
plánu mesta Bratislava a zo schváleného územného plánu zóny Koliba Stráže, rešpektujúcjestvujúce
vzťahy v území a stav ciopravnej a technickej infraštruktúry územia. Pódorysné usporiadanie objektov
vychádza z tvaru pozemku a z jeho orientácie k svetovým stranám. Prevádzkový prístup je riešený po
novonavrhovanej komunikácií z ulice pod Vachmajstrom a aj priamo z Jesénivej ulice. Komunikácia
bude zároveň s dopravným napojením slúžiť aj ako peší prístup k objektom. Parkovacie státia sú
-
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riešené v 1. podzemnom podlaží, ako aj na teréne pred objektom —vid‘ projekt Komunikácie a
spevnené plochy. Z navrhovanej komunikácie je riešené aj napojenie objektov na inžinierske siete.
Pozemok sa nachádza v intraviláne MČ Nové Mesto nad Jeséniovou ulicou.

Celkovo nové objekty rodinných domov so svojím hmotovým a funkčným usporiadaním
spÍňajú požiadavky na kvalitné bývanie tretieho tisícročia, a svojím dokončením prispejú k
skvalitneniu bytového fondu v území.

Architektonické riešenie
SO 02.1 SO 02.10 rodinné domy
Vjazd k domom je riešený z novej komunikácie zo severnej strany domov. Jedine dom SO
02.10, má prístup domu priamo z Jeséniovej ulice. Parkovanie je riešené v exteriéri pod objektami v
úrovni 1.PP. Objekt SO 02.10, má parkovacie miesta v garáži v 1.PP.
—

Objekty rodinných domov majú 2+1 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie. V prípade
SO 02.1 až SO 02.9 nie je podzemné podlažie priamo spojené s ostatnou časťou domu.
V prípade SO 02.10 je podzemné podlažie súčasťou domu a je s ním spojené interiérovým
schodiskom.
Návrh architektonického riešenia sa snaží optimálne využiť daný pozemok malopodlažnou
zástavbou tak, aby sa vytvorili najvhodnejšie podmienky z hl‘adiska tvaru pozemku a hmotovo
priestorových vzťahov v území, orientácie k svetovým stranám, limitov pre malopodlažnú zástavbu,
prístupových a prevádzkových podmienok.
-

SO 02.1 až SO 02.4

Objekt rodinného domu, má 2+1 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie.
Podzemné podlažie nie je priamo spojené s ostatnou časťou domu. Podzemné podlažie sa
nachádza len pod častou pódorysu, zvyšná časťje voľná a slúži ako otvorené parkovisko pre 2
automobily. V podzemnom podlaží, prístupnom z eXteriéru, sa nachádza miestnosť skladu/kotolne,
kde je uložené TZB, ako hlavný zdroj vykurovania a chladenia, tak aj hlavný elektrický rozvádzač.
Na 1.NP sa dostaneme exteriérovým schodiskom, ktoré vyúsťuje zároveň aj do záhrady.
Po vstupe do objektu, do vstupnej haly, sa cez chodbičku dostávame do hlavného obytného
priestoru. Ten je tvorený obývacou izbou s jedálnou priamo prepojenou s kuchyňou. Za kuchyňou sa
nachádza v prípade SO 02.1 miestnosť skladu. Cez chodbičku je následne prístupné WC a schodisko
vedúce na 2.NP a 3.NP.
Na 2.NP sa nachádzajú tri izby, wc a kúpeľňa všetky prepojené chodbou prístupnou zo
schodiska.
Na 3.NP sú po výstupe zo schodiska prístupná izba a kúpel‘ňa. Z izbyje možné vystúpiť na
terasu.

SO 02.5
Objekt rodinného domu, má 2+1 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie.
Podzemné podlažie nie je priamo spojené s ostatnou časťou domu. Podzemné podlažie sa
nachádza len pod častou pódorysu, zvyšná časť je vol‘ná a slúži ako otvorené parkovisko pre 2

automobily. V podzemnom podlaží, prístupnom z eXteriéru, sa nachádza miestnosť skladu
a miestnosť kotolne, kde je uložené TZB, ako hlavný zdroj vykurovania a chladenia, tak aj hlavný
elektrický rozvádzač.
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Na 1.NP sa dostaneme exteriérovým schodiskom, ktoré vyúsťuje zároveň aj do záhrady.
Po vstupe do objektu, do vstupnej haly, sa cez chodbičku dostávame do hlavného obytného
priestoru. Ten je tvorený obývacou izbou s jedálnou priamo prepojenou s kuchyňou. Za kuchyňou sa
nachádza miestnosť skladu. Cez chodbičku je následne prístupné WC a schodisko vedúce na 2.NP a
3.NP. Na 2.NP sa nachádzajú 4 izby, wc a kúpel‘ňa všetky prepojené chodbou prístupnou zo
schodiska. Miestnosť spálne má ešte samostatnú kúpel‘ňu.
Na 3.NP sú po výstupe zo schodiska prístupná izba a kúpel‘ňa. Z izbyje možné vystúpiť na
terasu.

SO 02.6 až SO 02.9
Objekt rodinného domu, má 2+1 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie.
Podzemné podlažie nie je priamo spojené s ostatnou časťou domu. Podzemné podlažie sa
nachádza len pod častou pódorysu, zvyšná časť je voľná a slúži ako otvorené parkovisko pre 2
automobily. V podzemnom podlaží, prístupnom z exteriéru, sa nachádza miestnosť skladu/kotolne,
kde je uložené TZB, ako hlavný zdroj vykurovania a chladenia, tak aj hlavný elektrický rozvádzač.
Na 1.NP sa dostaneme exteriérovým schodiskom, ktoré vyúsťuje zároveň aj do záhrady.
Po vstupe do objektu, do vstupnej haly, sa cez chodbičku dostávame do hlavného obytného
priestoru. Zo vstupnej haly je prístupné aj WC. Ten je tvorený obývacou izbou sjedálňou priamo
prepojenou s kuchyňou. Za kuchyňou sa nachádza v prípade SO 02.6 miestnosť skladu. Cez chodbičku
je následne schodisko vedúce na 2.NP a 3.NP.
Na 2.NP sa nachádzajú tri izby, Wc a kúpeľňa všetky prepojené chodbou prístupnou zo
schod iska.
Na 3.NP sú po výstupe zo schodiska prístupná izba a kúpel‘ňa. Z izbyje možné vystúpiť na
terasu.

SO 02.10

Objekt rodinného domu, má 2+1 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie.
Podzemné podlažie je priamo spojené s ostatnou časťou domu točitým schodiskom.
Podzemné podlažie sa nachádza pod celým pódorysom. V podzemnom podlaží, sa nachádza
miestnosť skladu/kotolne, kde je uložené TZB, ako hlavný zdroj vykurovania a chladenia, tak aj hlavný
elektrický rozvádzač, garáž a schodisko. V garáži sú navrhnuté 2 parkovacie miesta. Tretie parkovacie
miesto bude pred garážou v eXteriéri.
Na 1.NP sa dostaneme exteriérovým schodiskom, z úrovne 1.PP, ktoré vyúsťuje zároveň aj
do záhrady, ale aj vnútorným schodiskom priamo z 1.PP.
Po vstupe do vstupnej haly sa dostávame do hlavného obytného priestoru. Zo vstupnej haly
je prístupné aj WC. Hlavný obytný priestorje tvorený obývacou izbou sjedálňou priamo prepojenou
s kuchyňou. Z neho je priamo prístupné schodisko vedúce na 2.NP a 3.NP.
Na 2.NP sa nachádzajú tri izby, wc a kúpeľňa všetky prepojené chodbou prístupnou zo
schodiska. Spálňa má ešte naviac svoju samostatnú kúpeľňu.
Na 3.NP sú po výstupe zo schodiska prístupná izba a kúpeľňa. Z izby aj chodby je možné
vystúpiť na terasu.
V hmotovom riešení sa prejavuje snaha po priaznivej hmotovej mierke. Tomuto zámeru je
podriadené aj výtvarné riešenie a škála architektonických a materiálových zámerov, kultivovanosti
detailov a farebného vyznenia celku.
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Stavebno-technické a konštrukčné riešenie
Objekty rodinných domov sú navrhnuté ako monolitický stenový systém s výplňovými vnútornými
a obvodovými stenami. Každý Objekt je navrhnutý ako jeden samostatný dilatačný celok.
V každom rodinnom dome je jedno vertikálne jadro/schodisko prepájajú všetky podlažia okrem
podzemného, to je prístupné z eXteriéru. lba u domu č.10 SO 02.10, je prístupné priamo
z vertikálneho jadra.
-

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
Vzhl‘adom na výsledky inžiniersko-geologického prieskumu realizovaného na záujmovom
území navrhujeme objekt založiť čiastočne na základové pásy a čiastočne na plošné doskové základy.
Základná šírka základového pásu je 500mm. Doskové časti základu navrhujeme v hrúbke minimálne
300mm.
Úroveň základovej škáry obvodových a vnútorných nosných konštrukciíje na kóte -3,650m,
resp. na kóte -3,250m vzhľadom na úroveň podlahy prvého podzemného podlažia a nachádza sa
v nezámrznej hÍbke.
Podkladný betón podlahových konštrukcií na teréne je navrhnutý ako železobetánová
doska hrúbky 150mm, vystužená ocel‘ovou sieťovinou pri oboch povrchoch betónu.
Rozmery základových konštrukciíje nutné navrhnúť statickým výpočtom vzhl‘adom na
eXistujúce geologické pomery staveniska. Projektované rozmery základových konštrukcií sa vzťahujú
na únosnosť základovej pády skalných hornín triedy W4 (R4) a W3(R3).
Základová škára pre všetky základové konštrukcie musí byť minimálne na úrovni rastlého
terénu. Úroveň a charakter hladiny podzemnej vody nie sú známe, Prieskumnými kopanými sondami
nebola podzemná voda do hÍbky 1.6 až 1.7 m zistená. Skutočná únosnosť základovej pády bola
preukázaná na základe inžiniersko geologického prieskumu vykonaného na stavenisku.
Projektované rozmery jednotlivých základových konštrukcií sú podrobne uvedené vo
výkresovej časti dokumentácie a v technickej správe Statického projektu. Prierazy v základových
konštrukciách a stavebné úpravy je nutné koordinovať podľa stavebnej časti a projektovej
dokumentácie príslušných profesií.
Pred betonážou monolitických základových konštrukcií sa odporúča osadiť príslušné
kotviace prvky hornej stavby.
Základovú dosku navrhujeme železobetónovú z betónu C25/30 XC2 vystuženú ocel‘ou B
500B. Pod železobetónové základové konštrukcie je nutné realizovať podkladový betón hrúbky min.
5Omm z betónu C16/20 XO. Pod základové konštrukcie nerealizovať v žiadnom prípade štrkové
vankúše.
Základovú škáru (resp. spätné upravenie terénu okolo objektu) je nutné realizovať tak, aby v žiadnom
mieste nebola v menšej hÍbke ako 1,Om pod úrovňou upraveného terénu. Pri realizácii základovje
nutné osadiť kotviaci rošt bleskozvodu a chráničky rozvodov prechádzajúcich cez základové
konštrukcie.
—

—

—

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Vodorovné stropné nosné konštrukcie nad 1.PP až 3.NP navrhujeme realizovať ako
železobetónové monolitické dosky hr. 250mm. Preklady nad otvormi v obvodových stenách sú
podľa polohy v konštrukcii navrhnuté ako monolitické železobetónové prvky, alebo prefabrikované
preklady HELUZ 23,8. Stropné dosky navrhujeme z betónu C25/30 XCi vystuženého oceľou B
500B. lzolácia prekladov bude robená dodatočne. Vodorovné líniové nosné konštrukcie navrhujem
ako monolitické železobetónové prievlaky z betónu c25/30 XCi vystužené oceľou B 500B.
Súčasťou konštrukcií ukončujúcich objekt je železobetónová monolitická atika.
—

—
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zvISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Obvodové zvislé nosné konštrukcie navrhujeme železobetónové monolitické steny hr.
200mm a 250mm z betónu C25/30 XCi vystuženého betonárskou výstužou B500B. Zvislé
konštrukcie budú zatepľované dodatočne po realizácii hrubej stavby.
Projektované rozmery jednotlivých prvkov sú podrobne uvedené a popísané vo výkresovej
časti dokumentácie. Pri murovaní a zhotovovaní nosných konštrukciíje nutné dodržať technologický
postup podľa zásad výrobcu.
Konštrukcie oporných múrov Rovinu upraveného terénu v záhradnej časti pozemku v
smere od príjazdovej cesty za objektom a vstupnej časti pred vonkajšími schodiskami v smere od
príjazdovej cesty pred objektom navrhujeme zabezpečiť železobetónovými opornými múrmi tvaru
L, ktoré budú založené na skalné podložie. Oporné múry navrhujeme hr. 250mm z betónu c25/30Xc2. Pod vodorovnú časť oporných múrov navrhujeme podkladový betón hrúbky min. 5Omm z
betónu ci6/20-XO. Oporné múry budú samostatné konštrukcie
—

-

SCHODISKO
Schodiská objektu navrhujeme doskové železobetónové monolitické z betónu c25/30
XCi vystuženého oceľou B 500B.. Schodisko realizovať spoločne s prislúchajúcimi
železobetónovými konštrukciami.

—

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE A PLAŠTE
Objekt je prestrešený plochou strechou s atikovým ukončením v dvoch výškových rovinách
nad 2.NP a nad 3.NP. Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovou doskou popísanou v časti
Vodorovné nosné konštrukcie.
Strechy sú odvodňované do stredu ich plochy, vždy cez dve strešné vpuste. Následne sú
zvedené cez skladbu odkvapových zvodov zapustených v eXteriérovej tepelnej izolácií a zahustené do
vsakovacej šachty.
Strešná krytina je nad 2.NP aj 3.NP uvažovaná fóliová hydroizolácia na báze mPVC mechanicky
kotvená k nosnému podkladu.
Tepelná izolácia v prípade strechy nad 3.NPje EPS v spáde s minimálnou hrúbkou 400mm. V prípade
strechy nad 2.NP je navrhovaná tepelná izolácia EPS v spáde s minimálnou hrúbkou lOOmm a pod
ňou je navrhnutá izolačná doska z PlR peny o hrúbke l5Omm.
-klampiarske práce treba vykonať podl‘a STN 733610.

KOMÍNY
V objekte sa nachádza jeden montovaný exteriérový nerezový komín SCHIEDEL s prieduchom
priemeru 200mm. Komín bude slúžiť na odvod spalín z krbovej vložky z 1.NP nad strechu objektu.

VON KAJŠI E POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNOSŤ
3.NP bude obložené prevetrávanou exteriérovou fasádou EQUITON, táto bude použitá aj na 1.NP
medzi okennými konštrukciami. Ostatné časti stavby budú omietnuté silikátovou omietkou
v kombinácii bielej a zelenej farby. Výplne otvorov budú hliníkové antracitovej farby. Oplechovanie
z poplastovaného plechu. Uličné oplotenie z DT tvaroviek bude omietané bielej farby. Brány
v oplotení a zábradlia na objekte budú z pozinkovanej ocele, opatrené šedým náterom.
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NENOSNÉ MURIVO
Priečky hr.ll5mm a Murivo hr. 200 mm tehla HELUZ na maltu MVC 5 a MVC 10
-

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Sádrová omietka strojová + mal‘ba biela
Keramický obklad vo WC a kúpel‘niach Iv. do výšky podhľadu/
v mieste kuchynských liniek od +0,900 po cca +1.500 podľa kuch. linky

VÝPLNE OTVOROV
Okná —všetky okná a vstupné dvere v obvodových stenách sú hliníkové, vnútorné parapetně dosky
podľa výberu investora.
Vnútorné dvere sú plné drevené prípadne presklené do drevených obkladových zárubní
—

PODLAHY
Vid‘ výkresová dokumentácia Legenda miestností/ Podlaha, alt. REZ A-A.

HYDROIZOLÁCIE
V hygienických miestnostiach a vo wc kladenie dlažby do UNIFIXU a AQUFINU 2x, ktorý má
prednosť pred obvyklými spósobmi. lzolácia je vykonaná bezprostredne pod obkladom. Náterová
vrstva sa preto nemóže presýtiť vodou. Nedochádza k vápenným výkvetom na povrchu dlažby
a škody spósobené mrazmi sú vylúčené. Spoj dlažby so stenou opatriť tesniacim pásom ASO —DICHT
BAND- KU ASO /systém SCHOM BURG!
—

TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
Celá fasáda rodinného domu je zateplená tepelnou izoláciou minerálna vlna NOBASIL hr.200mm,
alternatívne je aj podl‘a požiarnej správy možné použiť EPS.
Tepelná izolácia v prípade strechy nad 3.NP je EPS v spáde s minimálnou hrúbkou 400mm. V prípade
strechy nad 2.NP je navrhovaná tepelná izolácia EPS v spáde s minimálnou hrúbkou lOOmm a pod
ňou je navrhnutá izolačná doska z PlR peny o hrúbke lSOmm.
Fasáda na eXteriérovej stropnej časti nad 1.PP je navrhnutá z minerálnej vlny NOBAIL hr. 300mm
v interiéri je hr. lOOmm.
-

V podlahách na 1.PP a v styku so zeminou je použitý STYRODUR hr. lOOmm.
Podlahy na 1.NP v časti nad exteriérom sú zateplené kombináciou EPS-Neofloor hr. 7Omm
a kročajová izolácia z minerálnych vlákien hr. 7Omm a v časti nad interiérom je namiesto EPS
Neofloor použitý iba EPS.
Podlahy na 2.NP a 3.NP sú z kombinácie l2Omm EPS a kročajová izolácia z minerálnych vlákien hr.
5Omm.
Podlahy po obvode každej miestnosti oddilatovať od stien tepelnou izoláciou hr.l5mm, lepenku
/alt.PE-fóliou/ vyviesť nad podlahu pod omietku.
Balkóny a Markízy sú po celej ploche zateplené zhora EPS v spáde o hr. lOOmm a zospodu
minerálnou vlnou hr. l5Omm.
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2.2 Údaje o technickom zariadení a prevádzke objektu
Stavba nemá výrobný charakter. K skladovaniu surovín ani odpadových látok nedochádza, jej
funkčnou náplňou je bývanie.
V návrhu sú použité najracionálnejšie a najmodernejšie zariadenia technického vybavenia objektu
a jeho jednotlivých prevádzok. Objekt je stavebno-technicky navrhnutý tak, aby spÍňal všetky
parametre pre energetické posúdenie v súlade s predpismi a doporučenými normami. Objekt je
z hľadiska dopravy riešený tak, aby rešpektoval v najvyššej miere zložitosť dopravnej situácie v danej
lokalite a s nárokmi na statickú dopravu nezaťažuje jestvujúcu lokalitu, investor na vlastnom
pozemku buduje parkoviská.
Stavba je napojená na všetky inžinierske siete okrem plynu. Svojou prevádzkou nebude negatívne
vplývať na životné prostredie ani na okolitú zástavbu. Svojou funkčnou náplňou bude vhodne dopÍňať
danú lokalitu.
Počet obyvateľov
Návrh predpokladá
SO 02—spolu (10 x 5)

50 obyvateľov

2.3. Riešenie dopravy
Vid‘. Technická správa
S0-03 Komunikácie a spevnené plochy

2.4. Ekonomické zhodnotenie stavby
Stavba bude realizovaná z vlastných zdrojov investora, prípadne za spoluúčasti budúcich
užívatel‘ov a vlastníkov bytov.

2.5. Sta rostl ivosť o životné prostredie
Starostlivosť o životné prostredie je jednou zo základných podmienok výstavby v tomto
priestore. Objekt má nevýrobný charakter, preto nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Naopak, jeho výstavbou sa kompletizuje a kultivuje mikroprostredie objektu. Režný komunálny
bytový odpad bude sústredený na určených krytých a uzatvorených miestach popri navrhovaných
komunikáciách a pri jeho likvidácii sa počíta so službami zmluvnej firmy. Terénne a sadovnícke úpravy
budú súčasťou skvalitňovania mikroprostredia bytových objektov.
Ochrana proti hluku
Vzhľadom na situovanie objektu v tichej lokalite v blízkosti rodinnej zástavby nie sú nutné opatrenia
na ochranu pred škodlivými vplyvmi hluku
Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami
Na základe geologického prieskumu nie sú základové pomery staveniska zložité.
Zneškodnenie odpadov: domový odpad bude uložený v smetných nádobách vo vetranom
priestore na vlastnom pozemku a bude v dohodnutých intervaloch odvážaný zmluvným partnerom
na skládku komunálneho odpadu. Odpady počas výstavby budú zneškodnené dodávatel‘om stavby
(skládka a odvoz).
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2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce
Starostlivosť o bezpečnosť práce bude zabezpečená v zmysle platných predpisov a hlavne
v zmysle Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.

2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby
Vid‘. Samostatná dokumentácia

2.8. Zariadenia civilnej ochrany
Neboli vznesené požiadavky.

2.9. Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií
Zabezpečenie protikoróznej ochrany je riešené vjednotlivých častiach technického
zabezpečenia stavby. Nadzemné časti konštrukcií sú riešené bud‘ z nekorodujúcich materiálov, ako je
titánzinok a poplastovaný plech, alebo sú ošetrené nátermi alebo pozínkovaním.

2.1O.Zabezpečenie televízneho príjmu
Objekt bude pripojený na káblovú televíziu, resp. alternatívnych operátorov (T-com, Orange).
Podrobnejšie bude táto problematika riešená v realizačnom projekte.

2.11.Stanovenie ochranných pásiem
Stavba nemá výrobný charakter, neobsahuje žiadne technológie, ktoré by svojou činnosťou
vytvárali predpoklady pre nejaké ochranné pásma.

2.12.Koordinačné opatrenia v prípade inej súbežnej výstavby
Investorovi ani projektantovi nie sú známe žiadne činnosti v danom území, nebol mestom ani
územnoplánovacím orgánom upovedomený o nejakej súbežnej výstavbe. Koordinačné opatrenia
nevyplynuli ani z územného plánu zóny.

2.13.Spósob splnenia požiadaviek vyplývajúcich z podmienok územného plánu zóny
Všetky podmienky stanovené v územnom pláne zóny, a sú v projekte zohľadnené.

3. Údaje o technologickej časti stavby
Stavba nemá výrobný charakter, preto neobsahuje žiadne technológie, ktoré by bob
potrebné organizačne zabezpečovať a bilancovať látkovú skladbu surovín materiálov.

4. Zemné práce

Po uskutočnení prípravy územia budú zahájené zemné práce. Spósob odvozu a skládkovania
výkopovej zeminy bude riešený dodávateľom stavby v zmysle platných predpisov, odvozom na
dopredu určenú skládku, ktorá bude vzhl‘adom na obmedzenú plochu pozemku určite mimo
staveniska
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5. Podzemná voda
Na pozemku bol vykonaný geologický prieskum, ktorý v predpokladanej úrovni základovej
škáry podzemnú vodu nezistil.
Povrchové vody je nutné odviesť zospádovaním terénu smerom od objektu. Ochrana
podzemných vód v zmysle vodného zákona je v projekte v plnom rozsahu dodržaná a rovnako
dodávatel‘ stavby je povinný urobíť také opatrenia aby nedochádzalo k únikom ropných látok zo
strojného vybavenia počas výstavby.

6. Kanalizácia
Splašková kanalizácia
Vnútorná kanalizácia rieši odvod splaškových vád z kúpeľní a z kuchyne.
Potrubný materiál vnútornej kanalizácie je odhlučnený systém Rehau. Spoje potrubí sú hrdlové, pri
menších dimenziách lepené.
Pripájacie potrubia sú vedené v stene. Minimálny sklon pripájacieho potrubia je 3%.
Odpadové potrubia sú vedené v stene, resp. pred stenou. Vo výške 1 m nad podlahou je osadená
čistiaca tvarovka. Odpadové potrubie, na ktorom je osadená záchodová misa prechádza do
zvodového potrubia cez pätkové koleno.
Zvodové potrubia sú vedené v základoch. Minimálny sklon potrubia je 2%. Minimálne krytie potrubia
na výstupe z budovy je 800 mm. Potrubia sa ukladá do pieskového, príp. Štrkopieskového lážka
hrúbky 150 mm. Po uložení potrubia sa zhotoví obsyp potrubia štrkom do výšky 200 mm nad vrchol
potrubia. Potom móže byť potrubie zasypané výkopovou zeminou. Zemina musí byť triedená, nesmú
v nej byť tuhé časti, ktoré by mohli mechanicky poškodiť potrubie.

Dažďová kanalizácia
Dažd‘ová kanalizácia rieši odvod dažd‘ových vád zo strechy a z terás do vsakovacieho systému.
Pre odvod vody zo striech a z terasy sú navrhnuté vnútorné strešné vpusty.
V podzemnej časti budú vedené plastové PVC potrubia. Minimálny sklon potrubia je 2%. Minimálne
krytie potrubia na výstupe z budovy je 800 mm. Potrubia sa ukladá do pieskového, príp.
Štrkopieskového lóžka hrúbky 150 mm. Po uložení potrubia sa zhotoví obsyp potrubia štrkom do
výšky 200 mm nad vrchol potrubia. Potom móže byť potrubie zasypané výkopovou zeminou. Zemina
musí byť triedená, nesmú v nej byť tuhé časti, ktoré by mohli mechanicky poškodiť potrubie.
Vsakovací systém je tvorený vsakovacou šachtou s priemerom 1000 mm. Konštrukcia vsakovacej
šachty je vo výkrese ZTI-2

7. Zásobovanie vodou
Zdrojom pitnej vody je verejný vodovod.
Pre RD je navrhnutá spoločná prípojky vody pre 5 RD, ktorá je ukončená vo vodomernej šachte s 5
vodomermi.
Z vodomernej šachty pokračuje do RD samostatné potrubie. Materiál prípojky je HDPE, d32 (DN25).
Prípojka ústi v suteréne RD.
Potrubie sa uloží do výkopu so zhutneným pieskovým lóžkom hrúbky min. 100 mm. Podklad pod
potrubie treba zhutniť minimálne na stupeň ID=0,7. Ležaté kanalizačné potrubie sa obsype pieskom
do výšky min. lSOmm nad horným okrajom hrdla. Potom nasleduje zásyp ryhy pieskom, alebo
triedenou zeminou o zrnitosti maX. 2Omm do výšky min. účinnej vrstvy (30cm nad horným okrajom
rúr). K d‘alšiemu zásypu sa použije hrubozrnná alebo zmiešaná zemina vhodná na zhutnenie. Potrubie
sa uloží so spádom min. 0,3%. V miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho potrubia treba
potrubie v ryhe zabezpečíť proti posunu.
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Vnútorný vodovod rieši zásobovanie kúpel‘ne, WC a kuchyne pitnou vodou.
Na rozvod vody v základoch budú použite rPe potrubia. Na vstupe potrubia do budovy je osadený
uzatvárací ventil. Ventil je umiestnený v stene za plastovými dvierkami.
Na rozvod pitnej vody v dome sú použité potrubia Pe-X (Rehau), spájané lisovaním. Potrubia sú
vedené v stene, resp. v podlahe, sú tepelne izolované.
Príprava teplej vody je prietoková súpravou pre prípravu teplej vody. Zdrojom tepla pre prípravu
teplej vody je vykurovacia voda z akumulačnej nádoby.
Pre zvýšenie komfortu je navrhnutá cirkulácia teplej vody. Cirkulácia je zabezpečená obehovým
čerpadlom Grundfos Comfort 15-14 BA PM. Pre správnu funkciu cirkulácie je treba na potrubie
cirkulácie osadiť termostatické regulačné ventily do cirkulácie (Honeywell Alwa-Kombi-4).

8. Teplo a palivá
Potreba tepla
Potreba tepla bola vypočítaná podľa STN EN 12831 pre tieto výpočtové podmienky:
Miesto:
Bratislava
Vonkajšia výpočtová teplota:
-11 °C
Priemerná dÍžka vykurovacieho obdobia:
202 dní
Priemerná vonkajšia teplota:
4,0 °C
celková potreba tepla na vykurovanieje 9,5 kW.
Spotreba tepla na vykurovanie je EvyK=69 GJ/rok.

Spotreba tepla na prípravu TUV je Euv=36 GJ/rok.
celková potreba tepla rodinného domu na vykurovanie a prípravu TUVje 105 GJ/rok
kWh/rok.
Predpokladaná spotreba elektrickej energie pre tepelné čerpadlo je 9672 kWh/rok.

=

29017

Potreba zemného plynu
V objektoch nie je uvažované s inštaláciou zemného plynu

Vykurovacie telesá a chladenie
Na pokrytie potreby tepla je navrhnuté vykurovanie s doskovými vykurovacími telesami
s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou so spodným rozvodom a núteným obehom v kombinácii
s podlahovým vykurovaním. Teplotný spád vykurovania s vykurovacími telesami je 35/28 °C, teplotný
spád podlahového vykurovania je 35/28 °C.
Pre rozvod vykurovacej vody sú použité Pe-Xa rúry. Potrubia sú vedené v stene a v podlahe, sú
tepelne izolované tepelnou izoláciou hrúbky 25 mm.
Podlahové vykurovanie je navrhnuté v miestnostiach vo všetkých miestnostiach okrem
garáže. Potrubia sú ukladané na systémové dosky. Navrhnutý systém podlahového vykurovania je
Rehau. V dome sú navrhnuté rozdeľovače zberače. Navrhnutý je nerezový rozdeľovač
s ukazovateľmi prietoku na jednotlivých okruhoch. V každej miestnosti je umiestnený bezdrótový
termostat, ktorý ovláda pohon na rozdeľovači-zberači.
Na vykurovanie v kúpeľniach sú navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá Koralux Linear. Sú
pripojené cez termostatický rohový ventil Herz TS-98-V na prívode a cez rohové skrutkovanie Herz
RL-5 na spiatočke. Na vykurovacej sústave je treba urobiť hydraulické vyregulovanie. Na
termostatické ventily sa podľa požiadavky investora osadia termostatické hlavice.
-
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Teplotný spád vykurovacieho okruhu vykurovacích telies je 35/28 °C.
Jednotlivé okruhy VT sú pripojené cez rozdel‘ovače zberače podlahového vykurovania
—

Pre elimináciu prebytkov tepla v letných mesiacoch je navrhnuté stropné chladenie.
Navrhnutý je mokrý systém stropného chladenia. Rúrky sú napájané z rozdeľovačov zberačov, ktoré
sú umiestnené v podružných miestnostiach v podhl‘ade. Pre rozvod chladiacej vody sú použité Pe-Xa
rúry. Potrubia sú vedené v stene a v podlahe, sú tepelne izolované tepelnou izoláciou hrúbky 25 mm.
—

Zdrojom tepla chladu bude kompresorové tepelné čerpadlo 1DM. Na základe výkonových
požiadaviek bol navrhnutý typ TERRA ILM 7-13 COMPLETE pre vnútornú inštaláciu s nasledovnými
parametrami:
•
Energetická trieda
7,11 kW
•
Tepelný výkon (A2/W35, EN 14 511)
5,50 kW
•
Tepelný výkon (A-7/W35, EN 14 511)
•
Chladiaci výkon (A35/W18, EN 14 511)
9,48 kW
6,76 kW
•
Chladiaci výkon (A35/W7, EN 14 511)
1,73 kW
•
Elektrický príkon nominál (A2/W35, EN 14 511)
4,26 kW
•
Elektrický príkon maximál (A-18/W35, EN 14 511)
V strojovni tepelného čerpadla bude osadený kombinovaný zásobník teplej vody a taktovací zásobník
pre vykurovanie/chladenie. Na príslušné hrdlá zásobníka budú pripojené výstupy z tepelného
čerpadla. Číselné označenie hrdiel zásobníka je nutné prepojiť podl‘a schémy zapojenia pre tepelné
čerpadlo 1DM. V systéme budú osadené dve zmiešavacie čerpadlové skupiny. Jedna čerpadlová
skupina zabezpečuje vykurovaciu prevádzku podlahového vykurovania REHAU, druhá čerpadlová
skupina je navrhnutá pre systém stropného chladenia REHAU

9. Rozvod elektrickej energie

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Rodinné domy sú štvorpodlažné stavby. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza
technologická miestnosť a priestor s dvomi parkovacími miestami. Na prvom nadzemnom podlaží sa
nachádza kuchyňa s obývacím priestorom a toaleta. Na druhom nadzemnom podlaží sú izby
a kúpeľne. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza izba s kúpeľňou a terasa. Hlavným zdrojom
tepla v objekte je tepelné čerpadlo. Ako záložný zdroj tepla bude elektrická špirála ktoré je súčasťou
výmenníka. Vo vnútri domu je navrhnuté podlahové vykurovanie. Budova je proti zásahu bleskom
chránená aktívnym bleskozvodom.
SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY:

Prípojku NN rieši samostatný projekt stavebného objektu SO 04 Prípojka NN. Pre rodinný
dom je navrhnutý prívod z elektromerovej skrine RE P1-10 zemným káblom ukončeným v hlavnom
rozvádzači rodinného domu RH.
Prívodný kábel CYKY-J 5X16 (cca 95m) bude vo výkope prechádzať pred rodinné domy, preto v úseku
vjazdu do jednotlivých rodinných domov bude kábel uložený v chráničke FXKV63.
Kábel bude napojený z elektromerového rozvádzača RE P1-10 z príslušného ističa hodnoty 32A/B/3f
a ukončený bude v RH rodinného domu na 3 po1. vypínači hodnoty 40A/3f. V súbehu s hlavným
prívodom bude vo výkope uložený kábel CYKY-J5X1,5 ktorý bude slúžiť pre ovládanie HDO. Kábel
bude pripojený na stýkač ovládajúci napájanie tepelného čerpadla.
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Ochrana pred nebezpečným dotykom živých časti el. zariadeníje riešená krytím a izoláciou. Základná
ochrana proti nebezpečnému dotykovému napätiu neživých vodivých častí el. zariadení a konštrukcií
je navrhnutá samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41.
Pred začatím výkopových prác, bude nutné vyzvať spracovateľa dotknutých sietí aby dohliadol na
správnosť uloženia káblu prívodu NN a priestorového usporiadania vedení technického vybavenia
podľa normy STN 73 6005:1985.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANA
Napojenie zo sústavy
Sústava v objekte

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

3 PEN AC 50Hz 230

3
3
Ochrana pred nebezpečným dotykom živých časti el. zariadení je riešená krytím a izoláciou.
Základná ochrana proti nebezpečnému dotykovému napätiu neživých vodivých častí el. zariadení
a konštrukciíje navrhnutá samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007-10.
Predpokladané príkony pre odberné miesto sú:

Hlavný rozvádzač:
lnštalovaný výkon
RH:
Súčasný príkon
Menovitý súčiniteľ súčasnosti
V rozvádzači ponechať rezervy pre budúce doplnenie.
Dóležitosť dodávky el. energie podl‘a 3 stupňa.

Výzbroj rozvádzača RH
Je navrhnutý celokovový rozvádzač OEZ DistriTon RZB-3N72-B
Výzbroj bude pozostávať:
1 x 3 pol. vypínač OEZ APN 40-3,
1 x Dehnventil DV M TNS 225— prepäťová ochrana typ 1+2 (B÷C),
3 x 1 pol. OLE-1OB-1N-O3OAC svetelné vývody, rezerva,
12 x 1 pol. OLE-16B-1N-O3OAC zásuvkový vývod, žalúzie, šporák, rezerva,
1 x 3 pol. LPE-16B-3 trojfázový vývod pre varnú dosku,
1 x 3 pol. LPE-20B-3 trojfázový vývod pre tepelné čerpadlo,
1 x 3 pol. stýkač RSI-25-40-A230 ovládanie tepelného čerpadla,
zdroj pre napájanie audio/video vrátnika,
zásuvka na DIN 230V,
-

-

—

-

—

-

-

—

-

—

-

—

-

-

Energetická bilancia:

Rodinné domy
lnštalovaný príkon Pi = 10x40,47kW = 404,7 kW
Súčasný príkon Ps = 10x20,23kW = 202,3 kW
medziobjektový koeficient k=0,48
Súčasný príkon požadovaný Ps pož. = 10x9,7lkW

=

97,1 kW
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Spoločná spotreba
lnštalovaný príkon P1 = 80 kW
Súčasný príkon Ps = 54 kW
medziobjektový koeficient k=0,48
Súčasný príkon požadovaný Ps pož.

=

54x0,48

=

25,92 kW

Spolu: lnštalovaný príkon P1 = 485 kW
Súčasný príkon Ps = 256,3 kW
medziobjektový koeficient k=0,48

zmluvný požadovaný celkový súčasný príkon
Ps požadované pre danú stavbu: Ps pož. 125kW
Ps =125kw
Požadovaný inštalovaný príkon Pi = 485 kW
Požadovaný súčasný príkon
Ps = 125 kW
Celkom požadovaný súčasný príkon Ps požadované

=

125 kW

SVETELNÁ INŠTALÁCIA, ZÁSUVKOVÝ ROZVO, ROZVODY A ROZVODNÉ ZARIADENIA

Vo vnútorných priestoroch domu je navrhované žiarovkové, žiarivkové, LED stropné a nástenné
osvetlenie. Na objekte budú nástenné a stropné svietidlá v príslušnom krytí. Intenzita osvetlenia v
miestnostiach bude podl‘a charakteru činnosti a ich využívania od 60 do 500 Ix, podľa normy STN 36
0450.
Zásuvky 230V pre pripojenie prenosných el. spotrebičov budú umiestnené podľa architektonickej
štúdie, vo výške 0,3 m na d podlahou.
Zo samostatných obvodov buciú napájané el. varná doska, el. rúra, žalúzie.
Všetky zásuvky určené pre laikov a deti podl‘a STN 33 2000-4-41 budú istené cez prúdový chránič.
Na inštaláciu použiť vodiče CYKY príslušných prierezov: 2,5mm2 pre zásuvkové obvody s istením 16A
a 1,5 mm2 pre svetelné obvody s istením 10A uložených pod omietkou, v podlahách.
Na napojenie tepelného čerpadla bude použitý kábel CYKY-J 5x4.
V miestach s prestupom cez murivo a cez horľavé stavebné materiály je potrebné káblové trasy uložiť
do trubiek z nehorľavého materiálu.
Odbočovanie bude v krabiciach KR 68 pod omietkou, celá inštalácia v obvodovom murive i v stropoch
ako i vypínače a zásuvky 230V budú v krabiciach pod omietkou.
V rámci inštalácie je navrhnuté napájanie vonkajších elektrických žalúzií. Ovládanie je riešené
pomocou vypínačov a pomocou diaľkového ovládania (rieši technológia). Ku každej žalúzii bude
vedený CYKY-J 3x1,5
Z dóvodu ochrany pred účinkom indukovaného náboja od atmosférickej elektriny a tiež pred účinkom
elektrostatického náboja, všetky veľké kovové hmoty ako aj potrubia v objekte je potrebné pripojiť k
svorkovnici hlavného pospájania, cez ktorú budú spojené so základovou uzemňovacou sústavou typu
B objektu cez rozpojiteľnú svorku.
Základový uzemňovač bude tvorený pásovinou FeZn 30x4 uloženou v spodnej časti základu. Pre
pripojenie hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice sa použije drót FeZn lOmm.
Tak isto pre prepojenie s uzemňovacou sústavou aktívneho bleskozvodu bude použitý drót FeZn
lOmm. Ten bude ukončený v rozpojovacej šachte bleskozvodu.
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ELEKTRICKÝ POŽIARNY SYSTÉM

—

EPS

NIEJE POŽADOVANÝ

AKTÍVNY BLESKOZVOD A UZEMNENIE PODĽA STN EN 341398
Bleskozvod bude vybudovaný a realizovaný podľa noriem STN EN 34 1391.

Na základe manažmentu rizika bol objekt zaradený do triedy LPS III, pre ktorú bude vybudovaný
aktívny bleskozvod.
Nainštalovaný bude aktívny bleskozvod INTERCEPTOR ESE Sl 25i 25115 od firmy ERICO s iniciačným
predstihom 2511s, dÍžka nadstavenej nerezovej tyče bude 2m.
Polomer ochrany zachytávača Rp pre aktívny bleskozvod INTERCEPTOR ESE Sl 25i je určený na
základe:
údajov výrobcu v zmysle výpočtu podľa STN 34 1391 (Čl. 2.2.3.2 pre triedu III),
v prípade použitia nadstavnej tyče 2m, kde výška hrotu h aktívneho bleskozvodu od horizontálnej
roviny prechádzajúcej prvým najvyšším bodom chráneného prvku (okraj strechy rodinného domu) h
= 2m a druhým najvyšším bodom chráneného prvku (okraj terasy na 2NP) h = 5,2m.
úderovej vzdialenosti v stupni III D = 60m,
kriviek z obrázka 3c Polomer ochrany aktívnych bleskozvodov z STN 34 1398
výpočtu podľa STN 34 1398
-

-

-

—

-

-

-

Pre rodinný dom ochrana strechy h
Rpl = 26m
-

Pre rodinný dom ochrana terasy h
Rp2 = 54m
-

=

=

2m, je polomer ochrany zachytávača aktívneho bleskozvodu:

5,2m, je polomer ochrany zachytávača aktívneho bleskozvodu:

Východiskové údaje:

veľkosť budovy „Rodinného domu“
Výška (m): 9,9
DÍžka (m): 7,8
Šírka (m): 11
zemepisné umiestnenie budova sa nachádza medzi rovnakými objektmi,
miera možnej paniky nízka,
problémy prístupu a úniku nie je,
nepretržitosť prevádzky nepretržitá prevádzka,
obsah budovy predmety normálneho významu,
tvar a spád strechy, typy konštrukcie, vyčnievajúce časti rovná strecha
kovové Časti strechy, rímsy, odkvapy a veľké vonkajšie kovové predmety žiadne,
exponované miesta budovy strešná konštrukcia,
vplyvy prostredia bez nebezpečného prostredia.
-

-

—

—

-

-

—

—

-

-

—

-

—

—

-

-

-

—

—

Bleskozvod je uzemnený a pripojený jedným zvodom z drótu AL/Mg/Si 8mm na uzemňovač
typu A. Tyčový hÍbkový uzemňovač je tvorenýtromi ® 28mm pozinkovanými tyčami s dÍžkou 2m.
Uzemňovače sú so skúšobnou svorkou spojené pozinkovaným drátom FeZn lOmm.
Horizontálna časť zvodu na streche bude na podperách určených pre použitý typ krytiny. Podpery
budú od seba vo vzdialenosti lm.
Vertikálna časť zvodu skrytá pod omietkou bude uložená v ochrannej netrieštivej rúrke, ktorá
bude prichytená o fasádu príslušnými svorkami každých O,5m.
Skúšobná svorka bude umiestnená v skrinke vo výške O,6m nad úrovňou upraveného terénu.
Počítadlo bleskov bude umiestnené v skrinke vo výške 1,8m nad úrovňou upraveného terénu.
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Uzemňovaciu sústavu bleskozvodu je potrebné prepojiť s uzemňovacou sústavou základovým
uzemňovačom rodinného domu. Prepojenie sa zhotoví vodičom FeZn lOmm. Rozpojovacia svorka
bude umiestnená v rozpojovacej šachte umiestnenej pod skúšobnou svorkou.
—

-

maximálny odpor uzemnenia musí byť 10 Q.

Bezpečnostná vzdialenosť s v zmysle STN EN 62305-3, čl.6.3 je pre 1 zvod nasledovná:
S = 1 x (0,05/1) x 9,9 = 0,49m (pri hra ne strechy).
Pravidelné revízie:
Podl‘a STN 34 1391, Z3, Čl. 7.2 sú pravidelné revízie dané úrovňou ochrany. Odporúčajú sa tieto
intervaly kontroly:
Úroveň ochrany
lall
III a IV

Normálny interval
2roky
3 roky

Skrátený interval
lrok
2 roky

ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA V STAVBÁCH (LPMS) PODĽA STN EN 62305-4
STN EN 62305-4 obsahuje ochranné opatrenia na zníženie zlyhania elektrických a elektronických
systémov vnútri objektu ochrana objektu pred prepátím (LEMP).
LPMS bude tvorené použitím tienených vedení, kombinovaný s tienenými krytmi zariadení, ktoré
bude chrániť pred vyžiarením magnetického pol‘a. Prepäťové ochranné zariadenie SPD bude
poskytovať ochranu pred prepätím šíreným po vedení.
—

V hlavnom rozvádzači RH bude osadená prepäťová ochrana typu 1+2. Koncové zariadenia budú
doplnené o prepäťové ochrany typu 3, zabezpečí investor podľa potreby na dané zariadenie
(odporúčame doplniť, napr. televízor, PC, elektronika....).

MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE:
Z eXistujúcej distribučnej transformačnej stanice z voľného vývodu NN rozvádzaČa v TS 1391000 bude vyvedený NN kábel typu NAYY-J 4x150 smer nový elektromerový rozvádzač RE.P11 cez

káblové priechodky prejde do voľného priestranstva a bude zaústený do novonavrhovaného
plastového elektromerového rozvádzača RE.P11, ktorý bude umiestnený pri trafostanici.
Navrhovanú skrinku merania RE.P11 tvorí elektromerová skriňa s lix odbernými miestami.
lxod berné miesto spoločná spotreba.
iRE spoločná spotreba: Výzbroj: Trojpólový istič 3xlOOA char. B (prúdová spúšť bude
blombovateľná nastavená na bOA), 3X6A meranie EE a lx6A ističom (napájanie HDO, rezerva). Oba
6A ističe budú plombovateľné v zapnutej polohe, MTP 100/5 tr. presnosti 0,5s úradne ciachované,
nulovým mostíkom a pripraveným miestom pre osadenie trojfázového elektromera. Potrebnú
meraciu súpravu prenajme dodávateľelektrickej energie. Živé časti prístrojov majú plombované
kryty. Vo dverách je presklené okienko na odčítanie údajov z elektromera.
-

-

-

—

Spoločná spotreba
lnštalovaný príkon
Súčasný príkon

-

RSP (RE.P11)
Pi = 80 kW
Ps = 54 kW

medziobjektový koeficient
Súčasný príkon požadovaný

k=0,48
Ps pož.

=

54x0,48

=

25,92 kW
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10 x odberné miesto RE.P11
Pre rodinné domy požadujeme nasledovné výkonnostné odbery:
Typ rozvodu
maX. lnštalovaný Výkon
maX. Súčasný výkon
Pi max (kW)
Ps max (kW)
RS1
40,47 kW
20,23 kW
RS2
40,47 kW
20,23 kW
RS3
40,47 kW
20,23 kW
RS4
40,47 kW
20,2 3 kW
RS5
40,47 kW
20,2 3 kW
RS6
40,47 kW
20,2 3 kW
20,2 3 kW
RS7
40,47 kW
RS8
40,47 kW
20,23 kW
RS9
40,47 kW
20,2 3 kW
RS1O
40,47 kW
20,2 3 kW
Spolu
404,7 kW
202,3 kW
Koeficient súčasnosti = Ps/Pi = 0,5
Medzi objektový koeficient
0,48
Reálny súčasný odoberaný príkon: 97,1 kW
-

Hlavný istič
pred elektromerom
3x32A char.B
3x32A char.B
3x32A char.B
3x32A char.B
3x32A char.B
3x32A char.B
3X32A char.B
3x32A char.B
3x32A char.B
3x32A char.B

Stupeň elektrizácie: stupeň C
Stupeň důležitosti dodávky el. energie : 3. stupeň
Každé odberné miesto bude meraný samostatne
Požadujeme hlavný istič pred elektromermi
rodinných domov lOX(3X32A char.B.).
Pri príjazdovej ceste bude osadená elektromerová skriňa RE.P11 skupinový rozvádzač
fakturačných meraní spotreby eI. energie (osadenie l0xodberné miesto rodinné domy +
lxodberné mieto spoločná spotreba), vol‘ne prístupná pracovníkom dodávatel‘a elektrickej energie,
pre odpočet eI. energie v každú hodinu.
l0xElektromer priame meranie ET 424, 10-40A, hlavý istič pred elektromerom 3X32A char.B.
lxElektromer polopriame meranie 100/5A, Istič.: 3xlOOA char.B
.

-

-

Rozvádzač RE.P11 navrhujem uzemniť zemniacou páskou FeZn 30x4 dÍžky 20 m uloženej vo výkope.
Káble budú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní STN 33 2000 5-52 s min. krytím
terén 0,7 m pod úrovňou terénu
chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka
cesty 1,1 m pod úrovňou cesty buciú napojené existujúce odberné miesta.
Navrhované NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblových ryhách, 35X80 cm v pieskovom
lůžku kryté betónovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami a
spevnenými plochami budú uložené v káblovej ryhe 50x120 cm v chráničkách FXKV 160 na
zhutnenom podklade.

AREÁLOVÉ OSVETLENIE
Bod napojenia areálového osvetlenia miestnej komunikácie navrhujeme z rozvádzača RSP riešeného
v projekte elektroinštalácie.
Navrhovaný kábel areálového osvetlenia bude typu: CYKY 4BxlOmm2 uložený v zemi v kábl. ryhe
350x800 mm v spoločnom výkope S NN rozvodmi.
-
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Napojenie jednotlivých stožiarov VO káblom CYKY 4BXlO mm
2 bude realizované slučkovaním s
pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Stožiare budú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn
30/4, uloženým do spoločného výkopu s NN káblom verejného osvetlenia. Zemný pásik bude
umiestnený min. 10cm pod alebo vedľa káblového vedenia. Stožiare budú situované —vid‘, celková
situácia stavby.
Navrhovaný NN kábel AO-VO bude uložený v káblovej ryhe 350x800 mm v pieskovom lóžku krytý
betónovou doskou a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami bude navrhovaný NN
kábel uložený v káblovej ryhe 500xl200mm v chráničke FXKV 110.
Výška osadenia svietidiel na stožiaroch VO je 8 m. Osadenie stÍpov bude v betónovom základe.
Navrhnuté svietidlá sú od firmy SITECO.
V stožiaroch bude umiestnená poistková skrinka GURO EKM 2035 pre jedno svietidlo. Z nej bude
vedený v telese stÍpa kábel CYKY-J 3x1,5 k svietidlu.

VYKUROVANIE POVRCHU CIEST

Pre vykurovanie povrchu ciestje navrhnutý systém MAGNUM OUTDOOR MAT.
Systém obsahuje sústavu vykurovacích rohoží uložených pod asfaltovou vrstvou v celkovej dÍžke
460m. lnštalovaný výkon 78 kW kompletného vykurovania bude rozdelený na tri časti a napájaný z
originál troch rozvádzačov MAGNUM OUTDOOR CONTROL s napájacím výkonom 30kw, dodávaných
spolu s technológiou vykurovania. Vykurovacích rohoží rozmiestnených na príjazdovej komunikácií
bude 27. Každý rozvádzač bude napájať 9 rohoží. lstenie napájania jednotlivých rozvádzačov bude
50A. Prívodný kábel do jednotlivých rozvádzačov bude CYKY-J 5x16. Napájanie jednotlivých rohoží
bude káblom CYKY-J 3x6. Káble budú uložené vo výkope v súbehu jednotlivých hlavných prívodov NN
do rodinných domov. Napájacie káble budú s vyhrievacím vodičom rohože budú spájané slepím
spojom, chráneným elektrickým oblúkovým zváraním.

PRÍSTUPOVÁ AUTOMATICKÁ ZÁVORA

V rámci vonkajších rozvodov spoločnej spotrebyje navrhovaná na vstupe do areálu automatická
závora s kontrolovaným vstupom lL 4.
Napájanie bude riešené káblom CYKY-J 3X2,5. Kábel bude uložený vo výkope hÍbky min 0,7m. Uložený
v chráničke FXPM 32.
Kábel bude napojený z rozvádzača spoločnej spotreby. lstenie kábla resp. závory bude zabezpečené
16A lf ističom.

1O.Ostatná energia
Vzhľadom na polohu, veľkosť a orientáciu pozemku k svetovým stranám by bob
neekonomické využívať solárnu energiu. Ostatné alternatívne zdroje neprichádzali do úvahy.

11.Slaboprúdové rozvody

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
domový rozvod telefónu
domový rozvod televízie
rozvod domového telefónu
-

-

-
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VŠEOBECNE

BOD RIEŠENÉHO SLABOPRÚDU, SLABOPRÚD Telefonizácia objektu, SLABQPRÚD
Rozvod TV signálu
lnštalácia dátového internetového rozvodu od routra smerom k účastníckym zásuvkám sa
zhotoví tieneným FTP Cat7E 4x2x24AWG. Všetky FTP káble viesť v inštalačných rúrkach FX
hviezdicovito k účastníckym zásuvkám RJ45 v jednotlivých miestnostiach. V dátovej skrini je
potrebné osadiť router s minimálne 10 výstupmi. Pripojenie na verejnú internetovú sieť projekt
ne rieši.
V rámci štruktúrovanej kabeláže bude zrealizovaný audio/video vstupný systém. Komunikácia
medzi jednotlivými zariadeniami bude vytvorená komunikačným káblom FTP Cat7E 4x2x24AWG.
Vstupný panel s príslušným zámkom bude umiestnený pri hlavnej vstupnej rampe do areálu. V
rodinnom dome budú umiestnené tri videocentrály na každom NP jedna. Zdroj a videoadaptér budú
umiestnené v RH na DIN lište.
Projekt nerieši zapojenie konkrétneho typu audio/video systému.
—

-

-

—

V rámci TV siete je navrhnutý multiprepínač TERRA MSR 912, s možnosťou pripojenia až 12
účastníkov. Multiprepínač zabezpečuje zlúčenie viacero vstupov TV signálov (vstupov) a následne
rozdistribuovanie TV signálu prostredníctvom hviezdicovitej siete kjednotlivým účastníkom —TV
zásuvkam. TV sleť bude zrealizovaná tieneným koaxiálnym káblom RG-59 B/ U 750. Multiprepínač
bude umiestnený v RACK skrini. Napojenie je realizované pohyblivým prívodom zo zásuvky. Pre
privedenie TV signálu je potrebné zrealizovať prestup zo strechy do priestoru, kde bude umiestnený.

12.Poclzemné vedenia
V projekte sú riešené všetky prípojky inžinierskych sletí podzemnými vedeniami. Nová NN
prípojka je vedená z jestvujúcej TS. Pripojenie objektu na kanalizáciu je vedené navrhovanými
komunikáciami do jestvujúcej splaškovej verejnej kanalizácie na Jeséniovej ulici. Vodovodná prípojka
je riešená predÍžením jestvujúceho verejného vodovodu cez vodomernú šachtu. S plynom sa
v objektoch neuvažuje.

13.Požiadaky na nadväznú súčinnosť zariadení
Vyvolané investície, ako predÍženie verejného vodovodu musia byť ukončené v predstihu
s ostatnými časťami a celej stavby, pretože tieto objekty zabezpečujú energetickú potrebu stavby
a bez týchto objektov by stavba nemohla byť skolaudovaná a spustená do prevádzky.

14.Spósob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného plánu zóny
Všetky požiadavky a limity územného plánu zóny, sú v plnej miere akceptované a splnené

*

lng.arch. Andrej Drgoňa

V Bratislave 08/2016
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