
 1

Sprievodná a technická správa 
 
1. Základné údaje 
    Názov stavby                :  Park na Komenského ulici v Seredi, č.parc. 733/4 
    Objekt                           :  Areálové rozvody NN  
                                             Areálové verejné osvetlenie 
    Investor                         :  Mesto Sereď  
    Projektant                      :  Elprojekt - Ing. Bezecný, 
                                             osvedčenie č. 070 ITA 1998 EZ P A, B E1.0 
    Stupeň                           :  Projekt stavby 
 
2. Úvod 
    Projekt rieši areálový rozvod NN pre napojenie studne a areálové osvetlenie navrhovanej 
stavby.  
 
3. Projekčné podklady 
    - situácia s overenými a neoverenými inž.sieťami 
    - podklady a požiadavky investora a HIP-a projektu   
    - normy STN, predpisy, vyhlášky, atď   
    - zistenie existujúceho stavu 
    - atď. 
 
4. Technické údaje 
    - Napäťová sústava    :  

3PEN str.50Hz 230/400V, sieť TN-C /areálové rozvody NN+VO/ 
            3+N+PE str.50Hz 230/400V, sieť TN-C-S /rozvádzač RMS-Z/ 
            3+N+PE str.50Hz 230/400V, sieť TN-S /el. rozvody/ 
            s ochranou pred zásahom  el.prúdom  podľa STN 332000-4-41 
           základná ochrana  – základnou izoláciou živých častí, zábranami alebo krytmi 

               ochrana pri poruche – samočinným odpojením napájania,  
ochranným uzemnením, ochranným pospojovaním 
a doplnková ochrana prúdovým chráničom               

    - Výkon                         :    Pi  = 6 kW   
                                               Ps =  4kW 
    - Meranie NN                :    centrálne pre objekt Mestskej polície  
    - Stupeň zásobovania    :    3 
    - Istenie proti skratu 
       a nadprúdu                       : ističom a poistkami 
     - Uzemnenie                       : STN  EN 62305, 332000-5-54, 332000-4-41 
     - Uloženie káblov               : STN  736005, 736006, 332000-5- 52, PNE 332000-1 
    - Z hľadiska zaradenia el.zariadení podľa miery ohrozenia v súlade s vyhl. 508/2009 sú                    
        riešené káb.rozvody NN, VO v skupine „B“. 
     - Ochranné pásmo   
        káblového vedenia NN,VO     : 1m na obe strany 
 
5. Areálové rozvody NN  
     Napojenie je navrhnuté z exist. rozvádzača R2 osadeného v stavbe č. 2936/38, ktorý je 
napojený meraným káblom AYKY-J 4x16 zo skrine SR2 v budove MsP.  
Z úseku pred hl. vypínačom napojiť navrhovanný kábel AYKY-J 4x25 v trase cca 100m s 
ukončením v rozvádzači RMS-Z s umiestnením v blízkosti novej studne v areáli parku.  
Z rozvádzača RMS-Z napojiť cez zásuvky XS1, XS2 /požiadavka dodavateľa technológie 
studne a zavlažovania/ skrinku zavlažovania A1 a čerpadla studne MČ1, zásuvky XS3, XS4 
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sú určené na pripojenie bežných zariadení pre údržbu areálu parku. Priestor studne bude 
oplotený. 
S RMS-Z tiež napojiť zemným káblom zásuvkovú skriňu RX1 s osadením napr. na pomocnú 
nosnú konšrtukciu s umiestnením v oplotenom prenajatom priestore záhrady.  
Uzemnenie ochranného vodiča v rozvádzači RMS-Z previesť na hodnotu menšiu ako 15 
Ohmov /zemniace tyče dĺžky 2m + pásik FeZn 30/4 v trase NN prívodu + prepojenie s 
uzemnením rozvodu VO. 
 Zemné práce – zhodné ako v bode č. 6, len prechod pod exist. cestou realizovať pretláčkou. 
 
6. Areálové rozvody VO 
    Výkon Pi = 8x0,040kW = 0,320kW.  
     Na osvetlenie prístupových komunikácií a okolitého terénu sú navrhnuté typové 
pozinkované stožiare STK 60/50/3 alebo 3P s prírubou /rozhodne si investor/ o výške 5m. 
    Na stožiaroch S1 až S8 budú umiestnené LED parkové svietidlá LDK PARK CREE 36W, 
4200lm, IP65. Umiestnenie stožiarov naväzuje na miesta osadenia exist. stožiarov VO 
označených "S", požiadavku HIP-a projektu a dodržanie požadovanej hladiny osvetlenia cca 
5lx. Podľa normy STN EN 13201 sú riešené chodníky zaradené do triedy osvetlenia S4 
s požadovanou strednou hladinou osvetlenia Em = 5 lx  a min. hodnotou Emin = 1 lx. 
    Napojenie rozvodov VO je navrhnuté káblami AYKY-J 4x16 s napojením z exist. 
najbližšieho stožiara "S". 
     Káblové rozvody VO  + uzemňovacie vedenie FeZn 10, ktoré uložiť v káb.ryhe min. 10cm 
od silového kábla uložiť v káb.ryhe 35x80cm do pieskového lôžka + výstražná fólia PVC 
v súlade s STN 332000-5-52, 736005 a 736006. Pri križovaní s inými podzemnými 
inž.sieťami a pod spevnenými plochami uložiť káble do chráničiek KSX 63. Káble ukladať 
len do upraveného terénu z hľadiska výškových terénov. 
       Rozmery základov pre stožiare sú min. 0,50x0,50x0,90m, pričom pre prechod káblov 
uložiť ohybné trubky typu Univolt KSX 40. Stožiare osadiť cca 0,5m od areálových 
chodníkov. 
    Elektrovýzbroj stožiarov osadiť typu s jednou poistkou. Na ukončenie káblov použiť 
teplom zmrštiteľné rozdeľovacie hlavy napr. HCZ 4-4/35 z dodávky VUKI. 
    Z uzemňovacieho vedenia FeZn 10 pripojiť každý stožiar do pripravenej uzemňovacej 
svorky SP1. Odpor uzemnenia vytvorenej uzemňovacej siete pri odpojenom ochrannom 
vodiči siete má byť menší ako 5 Ohmov. Všetky spoje v zemi realizovať zváraním alebo 
svorkami SR v súlade s STN 332000-5-54. 
    Protikorózna ochrana všetkých kovových častí stožiarov je žiarovým pozinkovaním.  Pri 
ukladaní káblov VO a osadzovaní osvetľovacích stožiarov musí hlavný dodávateľ stavby 
zabezpečiť úzku koordináciu s uložením ďalších podzemných inž.sietí a zariaďovacích 
zariadení. 
    V blízkosti existujúcich inž. sietí prevádzať výkopové práce ručne. 
    Pred započatím výkopových prác musí investor zabezpečiť overenie a vytýčenie 
podzemných inž.sietí u ich jednotlivých správcov v trasách navrhovaných rozvodov. 
Následne bude priamo na tvare miesta určená presná trasa navrhovaných rozvodov NN a VO.   
    Pri ukladaní VO  a NN káblov dodržať podmienky STN 332000–5-52 /341050/ a min. 
vzdialenosti v cm podľa STN 736005 . 
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Hodnoty v zátvorkách platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom min 1m 
na každú stranu.  
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7. Zariadenie staveniska a organizácia výstavby 
    Zariadenie staveniska pre navrhované vonkajšie rozvody NN+VO netreba zriaďovať - 
jedná sa o menší rozsah prác a využije sa voľný priestor  Mesta Sereď. Doprava materiálu 
bude zabezpečená po jestvujúcich  komunikáciach . 
    Areálové rozvody  rozvody NN a VO budú v majetku mesta Sereď.  
 
    Ostatné - výkresy č. 1 až 3. 
 
 8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev  
    Počas výstavby a prevádzky navrhovaných rozvodov  musia byť dodržané bezpečnostné a 
prevádzkové predpisy, podmienky, vyhlášky SÚBP a SBÚ č.147/2013 Zb. a vyhlášky SÚBP 
č.59/82 v znení vyhlášky č.484/90 Zb. v plnom rozsahu a taktiež vyhl. MV SR č.82/1996 Z.z., 
zákona č. 124/2006, vyhl.MV SR č.152/2009 Zb.z., č. 95/2004 Zb.z., NV SR č.393/2006,  
atď. Taktiež dodržať normy STN a to hlavne STN 332000-4-41, 332000-5-523, 332000-4-
473, 332000-4-43, 332000-4-42, 332000-4-482,332312, 332000-5-54, STN IEC 61140, 
332000-5-52,  343100,  STN EN 61 330, 61310-1, 343104,  332000-5-51/2010, STN EN 
60445 a 60446, STN EN 62305-1 až 4,  STN 332000-7-701, 332000-5-534, 332130, 333320, 
342300 atď a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane prác  vo 
výškach a na cestách. Montážne práce musia byť vykonávané za vypnutého a beznapäťového 
stavu.   
    Bezpečnosť technických zariadení, jeho funkciu a prevádzkovú spoľahlivosť je nutné 
preverovať podľa vyhl.508/2009 Zb. príslušnými prehliadkami a skúškami pričom zariadenia 
musia vyhovovať bezpečnej prevádzke.   Príslušní prevádzkovatelia musia vykonávať 
odborné prehliadky a skúšky el.zariadení podľa prílohy č.8 vyhl. 508/2009 vrátane vyhl. 
398/2013. 
    Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodržať v súlade  s § 4 
zákona č. 124/2006 Zb.z. V rámci pravidelnej kontroly a údržby prevádzkového stavu el. 
zariadení a rozvodov treba okrem mechanického stavu kontrolovať a dotiahnúť všetky 
skrutkové spoje, funkčnosť prúdových chráničov atď. 
    Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti – bez rizika, navrhovaná elektroinštalácia bude 
bezpečná pri dodržaní predpísaných postupov, eliminácia hlavne pravidelnými kontrolami, 
údržbou, revíziami,  prúdovými chráničmi 30mA, atď. 
 
9. Záver  
    Všetky práce previesť podľa platných bezpečnostno - prevádzkových a technologických 
predpisov a noriem STN. Po ich prevedení vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku 
podľa vyhl.č.508/2009 a STN 332000-6, 331500 a na riešených objektoch musí byť 
prevedené odovzdávacie a kolaudačné konanie za účasti všetkých zainteresovaných 
organizácií. Montážne práce môže vykonať len oprávnená organizácia  podľa vyhl.č  
508/2009 a STN 343100. Dodávateľ zabezpečí vypracovanie plánu skutočného prevedenia  
realizovaných rozvodov.   
                   
  Vypracoval : Ing. Milan Bezecný, 10/2016 


