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1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

TEXTOVÁ ČASŤ

Názov stavby :

Polyfunkčný objekt Mlynské nivy
Bratislava II
mestská časť Bratislava – Ružinov
ul. Mlynské Nivy

Autori dokumentácie pre ÚR:

ATELIER 3M, s.r.o.
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

Miesto stavby:

Architektonicko – stavebné riešenie:

ATELIER 3M, s.r.o.
Ing.arch. Pokrivčák Marián
Ing.arch. Štekláčová Monika
Ing. Urbanovská Silvia
Ing. Kočnerová Lívia
Ing.arch. Janušová Zuzana

Parcely vo vlastníctve investora :
15454/23,34,35,36,38, katastrálne územie Nivy
Parcely vo vlastníctve mesta:
15444/4 – chodník, komunikácia pred riešenou parcelou
Objednávateľ :

Vnútorné a vonkajšie zdravotechnické objekty Ing. Herda Juraj
Ing. Šugarek David
Vykurovanie a teplovod
Ing. Januš Jozef
Vzduchotechnika
Ing. Varga Peter
Elektrotechnické rozvody
p. Škrabák Rudolf
Tepelná ochrana budov
Ing. Mančík Peter
Požiarna ochrana
Ing. Hovany Gabriel
Civilná ochrana
ATELIER 3M, s.r.o.

Nuppu Housing s.r.o. Račianska 153/A, 831 54 Bratislava

TZB:

Autori urbanistického
Riešenia:

Ing.arch. Pokrivčák Marián
Ing.arch. Štekláčová Monika

Autori architektonického
riešenia:
Ing.arch. Pokrivčák Marián
Ing.arch. Štekláčová Monika

Sadové a parkové úpravy:
Komunikácie, parkoviská a chodníky:
Likvidácia odpadov:
Vizualizácie:

ATELIER 3M, s.r.o.
Ing. Ridilla Andrej / za Atelier 3M
ATELIER 3M, s.r.o.
V STUDIO, s.r.o.

GRAFICKÁ ČAST

ATELIER 3M, s.r.o.

Spoluautori:

Ing. Urbanovská Silvia
Ing. Kočnerová Lívia
Ing.arch. Janušová Zuzana

Spracovateľ PD
Generálny projektant: ATELIER 3M, s.r.o.
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
Stupeň :

Dokumentácia k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia

Termín :

marec 2021
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2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1

ÚČEL, FUNKCIA A UMIESTNENIE STAVBY

SO 600

Elektrotechnické slaboprúdové rozvody
Územná rezerva pre trasy budúcich providerov – slaboprúdové rozvody

SO 700

Predmetné záujmové územie sa nachádza v MČ Bratislava-Ružinov, k.ú. Nivy pri ul. Mlynské Nivy a hranicou
areálu spol. Doprastav. Priamo susedí s a areálom Bergamon, dnes známy pod reklamným názvom Nuppu.
Jedná sa o bývalý areál fy Air products.
Zámerom investora je pretransformovať terajší skladovo-výrobný areál na územie bývania a občianskej
vybavenosti. V tejto súvislosti zámerom je zhodnotenie dlhodobejšie extenzívne využívaného územia a jeho
prestavbou a novou funkčnou náplňou realizovať novú mestskú štruktúru v danej lokalite.

SO701

Komunikácie, parkoviská a chodníky
Areálová komunikácia a chodníky

SO801

Krajinné a architektonické úpravy
Krajinné a architektonické úpravy

SO 800

Prevádzkové súbory (PS):
PS01 OST – technologická časť (pre objekty SO201, SO202)
PS02 Trafostanica TS – technologická časť

Určujúcim pre návrh základnej funkčno-priestorovej organizácie bolo zohľadnenie urbanistických väzieb
na kontaktné územia, vytvorenie podmienok pre tvorbu kvalitného prostredia pre administratívu a bývanie.
Navrhované riešenie objektu a organizácia vrámci riešeného územia umožňuje zámer vytvoriť kľudový
rekreačno-oddychový priestor obytného vnútrobloku s kompaktnými plochami pre zeleň a ihriská. Kompaktné
plochy obytnej zelene vo vnútrobloku a v dotyku k obytnej časti objektu dopĺňajú menšie plochy zelene a línie
zelene pozdĺž komunikácie.

2.2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
-

2.3

Geodetické zameranie lokality
Územný plán hl.m. SR Bratislava, schválený v r.2007
Polyfunkčný areál Bergamon / Nuppu
Projekt asanácie areálu Air Products
Dendrologický prieskum lokality

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY - OBJEKTOVÁ SKLADBA

Stavebné objekty (SO):
SO 100
Príprava územia
SO101a
Zrušenie kanalizačnej prípojky
SO101b
Zrušenie vodovodnej prípojky
SO 200
SO201
SO202
SO203
SO 300

Stavebné objekty (vrátane vnútorných inštalácií)
Polyfunkčný objekt
Polyfunkčný objekt
Oplotenie

Zdravotechnické objekty
SO301a
Vodovodná prípojka
SO301b
Areálový vodovod
SO302a
Kanalizačná prípojka splašková
SO302b
Areálová splašková kanalizácia
SO303
Areálová dažďová kanalizácia a vsaky
SO304
Studňa S1

SO 400
SO401
SO402

Horúcovodné objekty
Úprava horúcovodného rozvodu 2xdn200
Horúcovodná prípojka pre objekty SO201 a SO202

SO501
SO502
SO503
SO504
SO505

Elektrotechnické silnoprúdové rozvody
VN rozvody
Trafostanica TS
NN prípojka
NN areálové rozvody
Vonkajšie osvetlenie

SO 500

2.4

KAPACITNÉ ÚDAJE
Celková plocha riešeného územia
z toho
Zastavaná plocha spolu

5 308,66 m2
1412,65 m2

Podlažná plocha nadzemná spolu
z toho
BÝVANIE
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

10 954,62 m2

Podlažná plocha podzemná spolu

3 670,9 m2

BYTY
1 izb.byt
2 izb. byt
3 izb.byt
4 izb.byt
počet bytov spolu

3 160,43 m2
7 794,19 m2

7
22
7
5
41

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Materská škôlka - počet zamestnancov
Administratíva

4
175

STATICKÁ DOPRAVA spolu
počet parkovacích stojísk v podzemných garážach

138
138
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3.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
STAVBY

3.1

URBANISTICKÉ VÝCHODISKÁ

3.1.1

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Je to územie pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti
v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie
mestského prostredia. Podiel bytov v nadzemných podlažiach je 70 %.
CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

Predmetné územie sa nachádza v MČ Bratislava-Ružinov, k.ú. Nivy pri ul. Mlynské Nivy a hranicou areálu spol.
Doprastav. Priamo susedí s a areálom Bergamon, dnes známy pod reklamným názvom Nuppu. Jedná sa
o bývalý areál fy Air products. Areál je zastavaný objektami administratívy, ktoré v súčasnosti je využívané ako
zariadenie staveniska pre vedľajší areál Nuppu.
3.1.3

URBANISTICKÉ RIEŠENIE A VYHODNOTENIE URB.REGULATÍV VO VZŤAHU K ÚPN
BRATISLAVA

Širšie urbanistické vzťahy

Investičný zámer „Bytový a občiansky súbor stavieb“ je zámer lokalizovať na pozemkoch, ktoré sú
v zmysle Územného plánu hl.m. SR Bratislava, upravený návrh 3/2006, schváleného v r.2007 súčasťou:
 Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti (č. 501 H).

3.1.2

3.1.4

LIMITY VYUŽITIA ZÁUJMOVÝCH POZEMKOV

Limity a obmedzenia, ktoré boli identifikované vo väzbe na predmetný investičný zámer:
 trasy jestvujúcich vedení technickej infraštruktúry.
 Existujúca zástavba a zástavba s právoplatným stavebným povolením určená na realizáciu. Jedná sa hlavne
o areál Nuppu a objekty v susediace s týmto riešeným územím.
 Existujúca vzrastlá zeleň na riešenom území

Širším územím záujmového územia pre lokalizáciu investičného zámeru z hľadiska súčasných
i rozvojových dopravno-prevádzkových väzieb, dopravnej prístupnosti, obsluhy a organizácie je územie
jednoznačne vymedzené.
Z hľadiska územnoplánovacích podmienok, významná časť predmetného širšieho územia je definovaná
ako rozvojové územie s profiláciou bývania a občianskej vybavenosti v rámci funkčnej plochy zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti, ktorej rozvoj v území predpokladá funkčnú transformáciu a reštrukturalizáciu.
V rámci procesu funkčnej transformácie existujúca dopravno-komunikačná sieť vytvára dopravné
podmienky a základnú dopravno-organizačnú kostru pre postupný rozvoj jednotlivých územných a priestorových
celkov v tomto území s funkčno-prevádzkovou organizáciou zohľadňujúcou podmienky vlastnícky ucelených
častí územia.
Pre dopravný prístup do tohto územia je relevantná obslužná komunikácia v Hraničnej ulici vyúsťujúca z
komunikácie v Mierovej ulici napojenej na zbernú komunikáciu v Gagarinovej ulici a obslužná komunikácia v ul.
Mlynské Nivy vytvárajúca dopravno-komunikačné prepojenie Bajkalskej a Hraničnej ulice.
Predmetné územie širších vzťahov je v súčasnosti vyplnené prevádzkovo nezávislými resp.
uzatvorenými samostatnými areálmi a objektami s diferencovanou funkčnou náplňou – s územne dominantnými
dopravno-obslužnými areálmi, doplnenými športovo-rekreačným areálom a prevádzkovo samostatnými objektmi
služieb a bývania. Najdominantnejším areálom aj priamym susedom je v súčasnosti sa realizujúci polyfunkčný
areál Bergamon.
Návrh urbanistickej koncepcie
Návrh urbanistickej koncepcie vlastného riešeného územia s lokalizáciou investičného zámeru je
koncipovaný ako polyfunkčné územie.
Určujúcim pre návrh základnej funkčno-priestorovej organizácie bolo zohľadnenie urbanistických väzieb
na kontaktné územia, vytvorenie podmienok pre tvorbu kvalitného prostredia pre bývanie.
Z hľadiska väzieb na kontaktné územia návrh funkčno-prevádzkovej organizácie zohľadňuje v území už
lokalizovanú zástavbu areálu Nuppu. Návrh zástavby sa necháva ním inšpirovať. Koncept areálu je založený na
priehľadoch. Domy sa vlnia, menia. Park sa uzatvára, v inom pohľade otvára. Pri chôdzi parkom sa mení
zážitok. Riešená parcela susedí s areálom Bergamon. Je však odčlenená obslužnou komunikáciou, ktorá je
v realizácii.
Riešený pozemok je z 3 strán obkolesený cestou, z ďalšej parkoviskom. Limitom v území je existujúca trasa
horúcovodu a jeho ochranné pásmo a tiež existujúci dopravný vstup, cez ktorý je obslúžený riešený pozemok.
Pozemok má po obvode vzrastlé stromy, ktoré návrh rešpektuje. Pozemok svetlotechnicky ovplyvňuje okolitá
zástavba Nuppu. Časť pozemku pri križovatke je nezastavateľná z dôvodu, že by tienila už existujúcemu objektu
NUPPU – RUUSU / projekt Bergamon - SO 206.
Pozemok je možné prepojiť na park Bergamon existujúcim prechodom pre peších na ulici Mlynské nivy.
Samotnú filozofiu riešenia vysvetľujeme na grafických schémach.
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Bilancie navrhovaného využitia územia:

VYHODNOTENIE URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝCH UKAZOVATEĽOV

V platnom územnom pláne mesta – ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 2007

Navrhovaná plocha spolu s areálom Bergamon patrí do spoločnej funkčnej plochy podľa ÚPN
mesta Bratislava H 501. Celá plocha H 501 je rozdelená pomyselnou čiarou na 2 časti s rovnakým
kódom aj rovnakými reguláciami. / Pozri grafiku UPN BA Celé vyhodnotenie urbanistických
ukazovateľov je spracované na funkčnú plochu a zároveň riešené územie.



vo výkrese č.2.1 Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – Komplexné riešenie
je predmetné záujmové územie pre lokalizáciu investičného zámeru súčasťou územia definovaného ako


zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (číslo urbanistickej funkcie 501),



vo výkrese 2.2. Regulačný výkres je predmetné územie súčasťou územia definovaného ako rozvojové
územie, pre ktoré sú stanovené regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto (do
ktorého je začlenené aj územie MČ Bratislava-Ružinov) viažuce sa ku kódu „H“.



v zmysle tab. č.2 Regulatívy využitia rozvojových území pre vnútorné mesto sú pre kód „H“ stanovené
nasledovné regulatívy intenzity využitia územia

max. index podlažnej plochy
2,1

priemerná podlažnosť
6
–
7

max. index zastavanej plochy
0,35
–
0,30

minimálny koeficient zelene
0,25
–
0,30

priestorové usporiadanie
zástavba mestského typu

podiel bývania pre vnútorné mesto
70% celkových nadzemných podlažných plôch

Túto pomyselnú čiaru rozdeľujúcu jednotlivé funkčné plochy na dve časti sme nechali graficky spracovať dvom
geodetickým firmám, aby čo najvernejšie preniesli spomínanú hranicu do formátov dwg pre dalšie presnejšie
spracovanie urbanistických koeficientov.
Všetky čísla uvádzané v tomto materiály boli odčítané z počítačových podkladov, ktoré má Atelier3M, ako
generálny projektant Nuppu k dispozícii. Objekt Mulino a jeho zastavanosť a index podlažných plôch bol tiež
odčítaný z dwg formátov zameranej situácie a napočítaný podľa reálnych zrealizovaných podlaží.

Podiel bývania na 70% bol upravený v ZaD 05.

Vyhodnotenie je spracované na funkčnú plochu a v druhej tabuľke na riešené územie, aby sme
deklarovali, že zámer vyhovuje v oboch hodnoteniach.
Vyhodnotenie regulatív návrhu vo vzťahu k UPN Bratislava:
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3.2

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

3.2.1

Hmotovo – priestorová kompozícia a filozofia riešenia objektu

Architektonické riešenie objektu sa necháva inšpirovať realizovanou časťou areálu Nuppu. Aj ked sa jedná
o projekt pôvodne z roku 2007, jeho hlavné kompozičné princípy / najmä idea stredového parku/ sú platné
dodnes. Objekt reaguje na architektonické pôdorysné riešenie objektov v pôdorysnom tvare „J“ / akejsi hokejky/
a rozvíja tento motív na parcelu, ktorá je viac pozdĺžna.
Z hľadiska kompozičných vzťahov a po preverení možných objemových realizácii na predmetnom pozemku
stála hlavná voľba nad tým, či riešenú hmotu umiestňovať do výškovej budovy, alebo sa pokúsiť ju umiestniť do
budovy, ktorá svojou výškou neprekročí výšku okolitej zástavby, čo je 8 N.P. Kompozične sa výšková budova do
tejto časti nehodí. Nová výšková dominanta, len pre naplnenie objemových požiadaviek nie je cesta. Budova by
nedominovala ničomu, ani parku, ani ulici. Aj z tohto dôvodu sme rozvíjali možnosti realizovať objekt výškovej
úrovne okolitej zástavby s variáciou pôdorysného tvaru „J“.
Objekt sme navrhli v pôdorysnom tvare „L“, osadený na pozemok tak, aby neobmedzoval okolitú zástavbu
a vhodne sa do nej včlenil. Rešpektuje už založenú uličnú čiaru objektami Nuppu 206-208. Logicky pôdorysne
dopĺňa zástavbu v už založenej uličnej obslužnej sieti celej lokality.
Objekt je hmotovo rozčlenený na akúsi „podnož“ a na nej posadené atypické riešenie posledných podlaží.
Posledné podlažia svojou kompozíciou dvoch šikmých hmôt zvažujúcich sa k obytnej zelenej terase vytvárajú na
streche časť určenú pre majiteľov, návštevníkov objektu na príjemné posedenie v korunách stromov. Atypické
tvarovanie posledných podlaží má vniesť do lokality prvok novotvaru, neopakovateľnosť. Samotné horizontálne
rozčlenenie je inšpirované architektúrou Nuppu, kde hlavným prvkom architektúry objektov je 5 podlažný biely
zalomený hranol, posadený na 2 podlažnom parteri s jedným ustupujúcim podlažím.
Objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s časťou administratívy a bývania. Toto základné rozčlenenie
vychádza z urbanistických ukazovateľov a vyhodnotenia funkčnej plochy. Rozdelenie sme premietli aj do výrazu
architektúry. Dom má pôdorysný tvar „L“. Dlhšia noha je určená pre administratívnu časť pozdĺž ulice Mlynské
Nivy, kratšia - otočená kolmo na ňu je určená pre bytovú funkciu s orientáciou bytov na východnú a západnú
stranu.

Pracovný model

Biela podnož, ktorá prepája obe funkcie objektu má opticky znížiť objekt, vytvoriť akúsi podnož pre atypické
riešenie na vyšších podlažiach. Napriek tomu , že biela hmota funkcie prepája, zároveň ich aj odlišuje. V časti
administratíva sú dlhé priebežné okná cez modul 7,5 m, ktoré budú navrhnuté tak, aby bolo možné za nimi voľne
dispozíciu meniť. Okná sú medzi sebou medzi podlažiami poposúvané a vytvárajú akúsi hravú štruktúru.
V bytovej časti sú čitateľné jasne definované okná jednotlivých izieb usporiadané nad sebou, ako aj priebežné
balkóny na východnej strane.
Objekt je 8 podlažný s využitím strešných priestorov pre galérie v časti administratíva a spacie kúty v časti
bytovej.
8 podlažie je riešené atypicky. Optickou dynamikou navádza na vstup jednak do objektu, ako aj do celej lokality.
Zároveň objekt rozdeľuje na dve časti – administratívnu a bytovú. Riešenie okien v tejto časti je atypické aj
vzhľadom na atypickosť týchto priestorov, čo ponúka majiteľom a nájomníkom voliť netradičné dispozičné a
interiérové riešenia. Priestory sa dajú využiť ako spacie galérie pre byty a atypické podkrovné priestory pre
administratívnu časť. Obe strešné hmoty sú od seba oddelené strešnou terasou, určenou pre majiteľov
a návštevníkov objektu. Táto terasa tvorí zároveň optický predel medzi časťou administratívnou a bytovou.
Rozdielne materiálové a farebné riešenie týchto strešných kubusov zároveň podčiarkuje rozdelenie objektu na 2
funkcie.
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Vyhodnotenie na funkčnú plochu

Vyhodnotenie na riešené územie
22 043 m2

Výmera funkčnej plochy

Regulatívy
ÚP Hlav. mesta SR BA
pre vymedzené územie

5 308,66 m2

Výmera riešeného územia

Regulatívy
ÚP Hlav. mesta SR BA
pre vymedzené územie

Dosiahnuté výmery
plôch v urbanistickom
riešení
vymedzeného územia

kódy
H 501

min/max
m2

m

IPP
max.

2,1

46 290,3

46 186,52

2.09

IZP
max.

0,35

7 715

6 913,36

0,31

Dosiahnuté výmery
plôch v urbanistickom
riešení
vymedzeného územia

kódy
H 501

min/max
m2

m2

IPP
max.

2,1

11 148,1

10 954,62

2.06

IZP
max.

0,35

1 858,03

1412,65

0,266

2

KZ
0,25
5 510,75
5 826,64
0,26
mjn.
Z porovnania je zrejmé, že predpísané maximálne hodnoty v návrhu nie sú prekročené a minimálna
hodnota bola dosiahnutá.

KZ
0,25
1 327,16
2 318,14
0,43
mjn.
Z porovnania je zrejmé, že predpísané maximálne hodnoty v návrhu nie sú prekročené a minimálna
hodnota bola dosiahnutá.

Doplňujúcim údajom porovnania je vyjadrenie pomeru medzi podlažnými plochami OV a podlažnými
plochami bývania, pričom zaregulované maximum pre podlažné plochy bývania je 70% z celkovej
výmery podlažnej nadzemnej časti zástavby.

Doplňujúcim údajom porovnania je vyjadrenie pomeru medzi podlažnými plochami OV a podlažnými
plochami bývania, pričom zaregulované maximum pre podlažné plochy bývania je 70% z celkovej
výmery podlažnej nadzemnej časti zástavby.

celková podlažná plocha občianskej vybavenosti a bývania 46 186,52 m2 100%
z toho podlažná plocha bývania
32 317,11 m2 69,9%
plocha občianskej vybavenosti
13 869,41 m2
30,1%

celková podlažná plocha občianskej vybavenosti a bývania 10 954,62 m2
z toho podlažná plocha bývania
3 160,43 m2

Celkové zaregulované maximum pre podlažnú plochu bývania nie je prekročené.
Tabuľka plôch pre výpočet koeficientu zelene.

Celkové zaregulované maximum pre podlažnú plochu bývania nie je prekročené.
Tabuľka plôch pre výpočet koeficientu zelene.
Plochy zelene a prírodné pobytové plochy spolu m2
z toho :
zeleň na rastlom teréne – plocha celkom,
z nej započítateľná plocha 100%

7080,13

5 826,64

skutočná

započítateľná

5 250

5 250

zeleň na úrovni upraveného terénu nad podzemnou
Garážou s hrúbkou substrátu nad 1 m,
z nej započítateľná plocha 50%

138

69

Zeleň na rastlom teréne na riešenej parcele
Zeleň na rastlom teréne v riešenom území mimo riešenej parcely
Spolu
Plochy zelene a prírodné pobytové plochy spolu m2
z toho :
zeleň na rastlom teréne – plocha celkom,
z nej započítateľná plocha 100%

1 692 m2
494,41 m2
2 186,41 m2
2 625,54

2 318,14

skutočná

započítateľná

2 186,41

2 186,41

439,13

131,73

zeleň na úrovni upraveného terénu nad podzemnou

zeleň na úrovni upraveného terénu nad podzemnou
garážou s hrúbkou substrátu nad 0,5 m,
z nej započítateľná plocha 30%

100%
28,8%

1 692,13

507,64

Garážou s hrúbkou substrátu nad 1 m,
z nej započítateľná plocha 50%
zeleň na úrovni upraveného terénu nad podzemnou

Koeficient zelene bol v území dodržaný.

garážou s hrúbkou substrátu nad 0,5 m,
z nej započítateľná plocha 30%
Koeficient zelene bol v území dodržaný.

V nasledujúcej grafickej časti sú zobrazené pomocné výpočty urbanistických koeficientov
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PREHĽADNÉ SCHÉMY VÝPOČTOV URBANISTICKÝCH KOEFICIENTOV
VO FUNKČNEJ PLOCHE A V RIEŠENOM ÚZEMÍ
INDEX PODLAŽNÝCH PLÔCH /IPP = 2,1/

MLYNSKÉ
NIVY

1.NP

SO 215 A SO 215 B SO 206

SO 207 SO 208

MULINO

SO 215 A SO 215 B SO 206

SO 207 SO 208

MULINO

SO 215 A SO 215 B SO 206

SO 207 SO 208

MULINO

SO 215 A SO 215 B SO 206

SO 207 SO 208

MULINO

MLYNSKÉ
NIVY

2.NP

MLYNSKÉ
NIVY

3-6.NP

MLYNSKÉ
NIVY

7.NP

MLYNSKÉ
NIVY

8.NP

Polyfunkčný objekt
Mlynské nivy
SO 215 A SO 215 B SO 206

SO 207 SO 208

MULINO
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PREHĽADNÉ SCHÉMY VÝPOČTOV URBANISTICKÝCH KOEFICIENTOV
VO FUNKČNEJ PLOCHE A V RIEŠENOM ÚZEMÍ
INDEX ZASTAVANÝCH PLÔCH /IZP = 0,35/

MLYNSKÉ
NIVY

SO 215 A SO 215 B SO 206

SO 207 SO 208

MULINO

SO 207 SO 208

MULINO

SCHÉMA ZASTAVANÝCH PLÔCH OBJEKTAMI

MLYNSKÉ
NIVY

1.NP

SO 215 A SO 215 B SO 206

MLYNSKÉ
NIVY

SO 215 A SO 215 B SO 206

SO 207 SO 208

MULINO

SCHÉMA NADZEMNÝCH PODLAŽÍ
Občianská vybavenosť

Polyfunkčný objekt
Mlynské nivy
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TS2

MLYNSKÉ
NIVY

1.NP

SO 215 A

SO 215 B

SO 206

SO 207

SO 208

MULINO

Zeleň na rastlom teréne - 5 250m2
Zeleň nad podzemnou garážou s hrúbkou substrátu
nad 0,5m - 1 692,13m2
V rámci tejto plochy realizované terénne nerovnosti
s hrúbkou substrátu nad 1m - 138m2

Polyfunkčný objekt
Mlynské nivy
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3.2.2

čitateľný a viditeľný. Pri vstupe do objektu je navrhnutá recepcia so zázemím. Tento vstup je kontrolovateľný.
Druhé schodisko tejto časti slúži na požiarny únik z budovy a výťah na prepojenie suterénnych priestorov
s administratívnymi podlažiami. Je to doplnkový vchod.

Dispozično – prevádzková organizácia objektu

Z hľadiska funkčnej náplne je objekt koncipovaný ako polyfunkčný objekt. Investor mal v úmysle v tomto
objekte realizovať čisto monofunkčnú bytovú funkciu. Avšak vzhľadom na reguláciu funkčnej plochy, ako aj
nepriaznivú celkovú orientáciu hmoty ku svetovým stranám / z hľadiska preslnenia/, nie je možné objekt
navrhnúť ako komplet bytový. Hľadali sme inšpirácie v polyfunkčných objektoch, ktoré sa v minulosti bežne
stavali na našom území, kde dochádzalo k mixu funkcií v jednom objekte od služby, cez administratívu až po
bývanie. Napríklad objekt Sporiteľne od architekta Tvarožka na rohu Štúrovej a Dunajskej ulice, Metropol. Luxor
a iné , ktoré poznáme z nášho mesta /A3M spracovával štúdiu rekonštrukcie objektu SLSP/. Takéto koncepty sa
realizovali prevažne v centrách miest. Preto aj nami ponúkaný koncept je prispôsobený dnešnej
dobe, možnostiam a požiadavkám trhu.
Spolu s investorom sme hľadali koncept, ktorý by mu vyhovoval a bol by životaschopný na terajšom trhu.
Vzhľadom na zmeny, ktoré sa následkom pandémie Covid-19 dejú na trhu s kancelárskymi budovami
/prehodnocovanie a vyprázdňovanie kancelárií/, sme spolu s investorom vymysleli koncept objektu rozčleneného
na 3 schodiská, z ktorých jedno slúži bytovej funkcii a ďalšie dve sú určené pre malé kancelárie a podobné
prevádzky, ktoré si budú môcť zaobstarať majitelia Nuppu, bezprostrední susedia, iní záujemcovia a nakoniec aj
dodávatelia investora.
Koncept týchto malých kancelárií vychádza aj z toho, že už v teraz realizovaných a odovzdaných
bytových domoch projektu Nuppu bolo viacero bytov kúpených firmami a tieto slúžia priamo na podnikanie.
V nich majú kancelárie väčšinou malý podnikatelia, ktorí dokážu v týchto priestoroch poskytovať služby. Jedná
sa napr. o projektantov statiky, zdravotechniky, špecialistu požiarnej ochrany, IT firma, grafické štúdio, notár,
právnické kancelárie, zdravotnícke ambulancie / psychológ, chyropraktik, logopéd.../, kaderníctvo, pedikúra
a podobne. Ľudia vykonávajúci tieto profesie často majú v bytových priestoroch zriadené kancelárie a sídla
firiem. A to boli odovzdané do užívania len 3 objekty zo 16, na ktoré je už vydané stavebné povolenie. Kedže aj
v dalších objektoch, ktoré momentálne investor predáva, je záujem konkrétnych osôb podnikajúcich ako SZČO
a zároveň záujem bývajúcich zabezpečiť si priestory pre home office, investor chce ponúknuť takúto možnosť
práve v tomto projekte. Zároveň overil aj záujem a chce tieto priestory ponúknuť drobným subdodávateľom, ktorí
dlhodobo pracujú pre skupinu YIT.

Na prízemí objektu navrhujeme do ulice Mlynské nivy čo najväčšiu časť občianskej vybavenosti. V časti pod
objektom je umiestnené parkovanie pre návštevy a pol rampami sa dostávame po podzemných podlaží.
Občianska vybavenosť pod bytovou časťou je vyčlenená na realizáciu materskej škôlky. Cieľom takéhoto
rozčlenenia bolo dosiahnuť maximálny aktívny parter do ulice Mlynské nivy.
V časti 1.N.P. na požiadavku mestskej časti navrhujeme predškolské zariadenie. To bude mať prístup na terén.
V južnej časti pozemku navrhujeme objekt prisypať a oddeliť stenou, aby sme zamedzili pohybu ľudí cez
obslužnú komunikáciu. Ľudia by mali prechádzať do centrálneho parku Nuppu na to určenými prechodmi.
Samotné riešenie zelene je veľmi jednoduché zamerané len na ozelenenie a výsadbu s maximálnym
zachovaním existujúcich stromov po obvode pozemku. Ani jeden zo súčasných stromov nebude odstránený
a návrh maximálne rešpektuje súčasnú zeleň. Strešná terasa je napojená na spoločenskú časť a jednaciu
miestnosť v administratívnej časti. Terasa sa bude súkromne využívať pre všetkých návštevníkov a majiteľov
polyfunkčného domu.
Okolie objektu / riešenie zelene a parku/ je rozdelené na dve časti. Jedna je priamo napojená na prízemie
objektu SO 202, kde v spolupráci s Mestskou časťou je plánovaná prevádzka predškolského zariadenia. Tento
dvor bude oplotený a má slúžiť výhradne pre potreby škôlky. Druhá časť dvora sa nachádza vo vnútrobloku a je
určená majiteľom bytov a zároveň pracovníkom v administratívnej časti. Tento dvor je oplotený a odizolovaný od
komunikácie a vytvára priestor pre oddych a relaxáciu pre tento objekt.

Časť pre kancelárie a sídla malých firiem budú fungovať ako samostatné jednotky s kompletnou obsluhou
technickej infraštruktúry. Neplánujeme v objekte centrálnu vzduchotechniku ani klímu. Všetky biznis centrá
ponúkajú priestory s centrálnym rozvodom vzduchu , vetrania. Výhodou ponúkaných priestorov je, že jednotky
budú samostatné. Každý si bude môcť zvoliť mieru svojho komfortu a nebyť závislý od centrálnych riešení. Takto
si budú môcť kontrolovať svoje spotreby a výdavky presnejšie ako vo veľkých biznis centrách. Takéto riešenie
zároveň reaguje aj na súčasnú situáciu, ktorá určite zmení podnikanie so segmentom veľkých administratívnych
objektov. Celá technická obsluha budúcich kancelárií sa bude riešiť samostatne len v priestore vyhradenom pre
danú kanceláriu. Zároveň touto ponukou reaguje aj na správanie viacerých firiem, ktoré zistili, že home office je
pre tieto firmy celkom výhodný z hľadiska šetrenia nákladov. Už dnes je jasné, že niektorí pracovníci sa do
firiem ani nevrátia a ich práca bude spočívať výlučne v práci z domu.
Okrem možnosti odkúpenia kancelárskych priestorov, investor vybuduje aj priestor, kde si budú môcť jednotlivý
záujemcovia prenajať kanceláriu na ľubovoľný čas. V takomto priestore budú mať všetky podmienky, aby mohli
nerušene sa zúčastňovať videokonferencií, mítingov. Samozrejmosťou bude napojenia na Wi-fi, pracovný stôl,
police a samozrejme hygienické priestory. Prenajímateľné kancelárie ponúkajú súkromie, ktoré sa vždy doma
dosiahnuť nedá.
Nosný systém v bytovej časti je stenový. Nosný systém v administratívnej časti je stĺpový hlavne kvôli variabilite
budúcich priestorov. Pôdorysne je návrh administratívnej časti rozdelený do modulovej osnovy 7,5 metra / podľa
nosného systému objektu/, ktorú je možné ďalej rozdeliť na 2 až 3 samostatné kancelárie. Je možné tieto
moduly spájať do väčších celkov. Systém je flexibilný z hľadiska delenia a spájania. Všetky priestory sú
komunikačne napojené na jednu chodbu. Z tejto chodby sú prístupné aj spoločné rokovacie miestnosti určené
na prenájom pre všetkých , ktorý budú mať sídlo na podlaží. Rokovacie miestnosti si budú jednotlivo prenajímať.
Pre navrhované moduly šírky 7,5m sú navrhnuté pásové okná pripravené svojimi priečnikmi rozdeliť priestor na
2 – 3 časti a každá bude mať otváravé okno. Štandard týchto priestorov bude výrazne iný ako napríklad
štandard v administratívnych budovách, ktoré poznáme v Bratislave. Tomuto štandardu bude prispôsobená aj
cena, ktorá bude pre cielenú skupinu zaujímavejšia, ako keby si hľadali priestory v existujúcich biznis centrách,
kde záujemcovia o plochy menších výmer sú v nevýhode.
Objekt má 3 schodiská a 3 výťahy. Vstup do administratívnej časti je umiestnený na nároží aby bol ľahšie

Pracovný model
Detailnejšie riešenie objektov, pôdorysy, pohľady, rezy – vidˇ grafika
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Oplotenie – stavebný objekt SO203
Architektonický návrh objektu v pôdorysnom tvare písmena L vytvára na pozemku 2 časti. Jedna je
určená pre obyvateľov a návštevníkov objektu presne podľa schémy, prezentovanej na výkrese zelene. Druhá
je primárne určená pre materskú škôlku, ktorú v tomto objekte preferuje mestská časť. Oba tieto priestory sú
v tesnom dotyku s komunikáciou. Vzhľadom na to, že v týchto priestoroch sa ráta s výskytom detí, navrhujeme
jeden aj druhý priestor oplotiť. Oplotenie dvora materskej škôlky je navrhnuté na výšku 1,0 metra . Oplotenie
dvora je na tej istej výške. Jedná sa o prehľadný plot s prvkami zelene, ktorý má zabrániť neželaným
vybehnutiam detí na obslužnú komunikáciu.

3.3

4.2
ZEMNÉ PRÁCE
4.2.1 Inžiniersko – geologické pomery

STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.3.1

Zakladanie objektu
Vzhľadom na výsledky ako aj odporúčaní uvedených v predmetnom IGP je možné uvažovať o
plošnom založení objektu. Najvhodnejšie sa javí založenie objektu na základových pätkách pod
nosnými stĺpmi a základových pásoch pod obvodovými stenami. Objekt má dve podzemné podlažia
a založenie je v únosnej vrstve podložia.
3.3.2

Konštrukčné riešenie objektu

Objekt SO 201 a SO 202 má spoločný suterén, dilatačne rozdelený na 2 časti
Nosný systém stavby je navrhnutý ako železo- betónový nosný systém, ktorý je v suteréne stĺpovo
stenový a v nadzemných podlažiach sa mení na stenový nosný systém v časti SO 202 a stĺpový systém
v objekte SO 201. Steny v nadzemných podlažiach v bytovej časti zároveň tvoria delenia medzi bytmi a spĺňaju
normy z hľadiska hlukových pomerov medzi bytmi. Stropy sú navrhnuté zo železobetónovej dosky. Objekt má
svoje komunikačné železobetónové jadrá, ktoré sú zároveň aj stužujúcim jadrom celého objektu. Je tam
schodisko a oddilatovaná výťahová šachta.
Strechy sú čiastočne ploché a čiastočne šikmé kopírujúce sklon hornej šikmej hmoty. Konštrukcia
strechy je železobetónová. Strechy navrhujeme s extenzívnou zeleňou. Balkóny sú železobetónové uložené na
izolačných prvkoch.

4.

PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY – SO100 / PRÍPRAVA ÚZEMIA

Na riešenom území sa nachádzal bývalý areál Air Products. V areáli sú jestvujúce budovy, prístrešky,
spevnené plochy, oplotenie a príslušenstvo inžinierskych sietí - ORL, vodomerná šachta, stĺpy areálového
osvetlenia a doplnkové konštrukcie ako stožiare pre vlajky, informačná tabuľa pri vjazde, areálové zvislé
dopravné značenie a dve prenosné žb bunky. Všetky tieto objekty budú odstránené. Projektovú dokumentáciu
na odstránenie uvedených stavieb a konštrukcií spracovala ho firma YIT Slovakia, a.s., v 12/2020, pod názvom:
AREÁL AIR PRODUCTS s.r.o., Mlynské nivy – odstránenie stavieb a nie sú predmetom riešenia tejto
dokumentácie

4.1
PRÍPRAVA ÚZEMIA
4.1.1 SO101a
Zrušenie kanalizačnej prípojky
Zdravotechnický objekt SO101a – Zrušenie kanalizačnej prípojky rieši demontáž existujúcej kanalizačnej
prípojky, ktorá je vyvedená na pozemok investora. Na pozemku investora nebola nájdená revízna šachta.
Existujúca prípojka je dimenzie PVC D200 (zameranie) PVC D110 (zákres BVS) a dispozične ani výškovo
nevyhovuje pre navrhovaný zámer investora.
Z tohto dôvodu bude existujúca prípojka demontovaná až po napojenie na verejnú kanalizáciu
a odbočka kanalizačnej prípojky bude zaslepená. Pred zahájením zemných prác je nutné prizvať zástupcov
správcov a vlastníkov podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu. Zemné práce sa budú vykonávať v zmysle
STN 73 3050. V trase kanalizačnej prípojky sa uskutoční výkop v šírke 600mm do hĺbky 300mm pod existujúcu
kanalizačnú prípojku. Výkopy sa v mieste napojenia na verejnú kanalizáciu a v mieste križovania s podzemnými
inžinierskymi sieťami budú vykonávať ručne. Výkop musí byť primerane zabezpečený proti vzniku úrazu a proti
zosunu.

4.1.2

SO101b

s existujúcim meradlom. Existujúca prípojka je dimenzie HDPE D32 a dispozične ani výškovo nevyhovuje pre
navrhovaný zámer investora.
Z tohto dôvodu bude existujúca vodovodná prípojka demontovaná až po napojenie na verejný vodovod
vrátane demontáže vodomernej šachty. Pred zahájením zemných prác je nutné prizvať zástupcov správcov a
vlastníkov podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu. Zemné práce sa budú vykonávať v zmysle STN 73
3050. V trase vodovodnej prípojky sa uskutoční výkop v šírke 600mm do hĺbky 300mm pod existujúcu
kanalizačnú prípojku. Výkopy sa v mieste napojenia na verejnú kanalizáciu a v mieste križovania s podzemnými
inžinierskymi sieťami budú vykonávať ručne. Výkop musí byť primerane zabezpečený proti vzniku úrazu a proti
zosunu.

Na uvažovanom stavenisku bol vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum v celej lokalite
Nuppu. Podľa neho záujmové územie je zaradené do podunajskej panvy. Budované je neogénnymi a
kvartérnymi sedimentami. Na geologickej stavbe územia sa do skúmanej hĺbky zúčastňujú pokryvné sedimenty
kvartéru, ktoré sú zastúpené súdržnými i nesúdržnými zeminami fluviálneho komplexu a antropogénnymi
sedimentami. Podložie kvartérnych sedimentov je tvorené neogénnymi sedimentami. Povrch skúmaného územia
je tvorený antropogénnymi sedimentami: navážkami, ktorými sa vyrovnávali prirodzené aj umelé denivelácie
povrchu. Materiál navážok je tvorený štrkovitými zeminami a jemnozrnnými zeminami s premenlivým obsahom
valúnov štrku. Navážky sú miestami zhutnené, ale miestami sa vyskytujú nekonsolidované, kypré polohy. Ich
zatiaľ zistená mocnosť v predmetnej lokalite sa pohybuje v rozmedzí 0,2-1,8 m, ale nevylučuje sa výskyt
navážok aj vo väčších hĺbkach. Pod navážkami do hĺbok 1,1-3,3 m p.t. sa väčšinou vyskytujú jemnozrnné
súdržné sedimenty kvartéru zastúpené ílmi a siltami piesčitými a ílmi a siltami so strednou plasticitou prevažne
pevnej až tvrdej, miestami tuhej konzistencie. Mocnosť vrstvy súdržných zemín je do 3,1 m. Medzi
jemnozrnnými súdržnými sedimentami a štrkovitými zeminami boli v celom záujmovom území zistené piesčité
sedimenty Dunaja. Vrstvy pieskov mocnosti 0,1-3,2 m boli zistené v hĺbkovej úrovni 1,1-4,7 m p.t. Spodnú časť
kvartéru tvoria štrkovité sedimenty Dunaja, ktoré sú zastúpené štrkmi zle zrnenými s veľkosťou valúnov 0,5-1-34-6, menej 6-8-10 cm. Na báze štrkovitého súvrstvia sa vyskytujú polohy balvanitých štrkov s priemerom 10-1520 cm, ale nedajú sa vylúčiť ani balvany s veľkosťou až 50 cm. Štrkovité sedimenty sú väčšinou stredne
uľahnuté, s ojedinelým výskytom uľahnutých polôh. V sondách BS-2 a BS-4 boli v hĺbkových úrovniach 9-10 m
p.t. a 10-12 m p.t. vrchných aj kypré polohy. Vrchná hranica neogénnych sedimentov sa nachádza v hĺbke 14-15
m p.t. Neogénne sedimenty sú do skúmaných hĺbok zastúpené vrstvami ílov so strednou až vysokou plasticitou
a zeminami, ktoré sa zrnitostne a plasticitne nachádzajú na hranici medzi pieskami siltovitými až ílovitými a
siltami až ílmi piesčitými.
Hladina podzemnej vody bola zistená v hĺbke cca 5,8 m pod terénom, čiže na kóte cca 129,10 m n.m.
Maximálna hladina vody podľa IGP však môže vystúpiť na úroveň 129,99 m n.m.
Objekt má dve podzemné podlažia. Jeho založenie bude predmetom dalších stupňov projektovej
dokumentácie.
Pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude potrebné vypracovať podrobný inžiniersko
geologický prieskum. Jeho rozsah a metodika budú stanovené vopred.

5.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

5.1

OCHRANA OVZDUŠIA
Nie je predmetom tejto PD.

5.2

LIKVIDÁCIA ODPADOV

5.2.1

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predmetná stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality, resp.mesta. Počas výstavby i pri
samotnej neskoršej prevádzke jednotlivých objektov nie je nutné stanovovať ochranné hygienické pásma.

Zrušenie vodovodnej prípojky

Zdravotechnický objekt SO101b – Zrušenie vodovodnej prípojky rieši demontáž existujúcej vodovodnej
prípojky, ktorá je vyvedená na pozemok investora. Na pozemku investora sa nachádza vodomerná šachta
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5.2.2

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NAKLADANIA S ODPADMI

Nakladanie s odpadmi v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Na území Slovenskej
republiky je v súčasnosti v platnosti niekoľko právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť odpadového
hospodárstva:
 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly
odpadov
 Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o
zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o
podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti
 Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o
nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Zhodnocovanie odpadov:
Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R3
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
R6
Regenerácia kyselín a zásad
R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12
TZ
Triedený zber odpadov likvidovaný napr. fy OLO a.s. BA alebo iným oprávneným subjektom
PZ
Pravidelný zber komunálneho odpadu likvidovaný napr. fy OLO a.s. BA
D1
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D10
Spaľovanie na pevnine
R1

5.2.3

NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY

Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre
manipuláciu a skladovanie týchto odpadov (tzv. Odpadové hospodárstvo).
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. - prílohy č.1, ktorou sa
ustanovuje Zoznam odpadov sú odpady vznikajúce počas realizácie stavby zatriedené do skupín,
podskupín a druhov nasledovne:
SO201, SO202
Číslo
skupiny

Názov
skupiny

17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 07

Stavebné odpady a odpady z demolácií
BETÓN TEHLY, OBKLADAČKY
betón
tehly
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
DREVO, SKLO, PLASTY
drevo
sklo
plasty
BITUMÉNOVÉ ZMESI
bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
KOVY
železo a oceľ
káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 02
17 02 01
17 02 02
17 01 03
17 03
17 03 02
17 04
17 04 05
17 04 11

Kategória
odpadov

Množstvo
(t, m3)

Doporučené
zhodnocovanie a likvidácia

O
O
O

6,00 t
0,60 t
0,12 t

R5
R5
R5

O
O
O

0,24 t
0,06 t
0,12 t

R3/R1
R5
D1/D10

O

5,00 t

R5

O
O

1,20 t
0,20 t

R13/R4
R13/R4

17 05
17 05 06

ZEMINA, KAMENIVO
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

17 09
17 09 04

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
Komunálne odpady
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
zmesový komunálny odpad

20
20 03
20 03 01

14 320,00 m3

D1

O

24,00 t

D1

O

1,20 t

D10/PZ

Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich počas výstavby objektov SO201, SO202, SO203
 odpady NEKONTAMINOVANÉ (O-ostatné) =
38,74 t
 odpady KONTAMINOVANÉ (N-nebezpečné) =
0t
So vznikom odpadov typu N počas výstavby neuvažujeme.
 výkopová zemina (17 05 06)
=
14 320,00 m3
So vznikom odpadov typu N počas výstavby neuvažujeme.

Uskladňovanie sutí: do vozidiel stavby, drobný materiál do zaplachtovaných kontajnerov na suť. Stavebné
sute budú priebežne odvážané na riadenú skládku s nekontaminovaným (O-ostatným) odpadom. Miesto skládky
určí príslušný stavebný úrad, resp.vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom investora).
Trieda skládky O-ostatné odpady – Dubová, Senec, Trnava-Zavar, Most pri Bratislave.

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín,
Zberných dvorov a recyklačných centier. Poloha predmetných zariadení bude upresnená vybraným
dodávateľom stavby ( so súhlasom investora).
BILANCIA VÝKOPOVÝCH PRÁC (17 05 06 výkopová zemina):
Objekt SO 201, SO202, SO203

= 14 320,00 m3


Uskladnenie zeminy: odvoz zo staveniska na zemník

Miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží zemina zo staveniska (zemina a zemné
práce na stavenisku): Rozhodujúce zemné práce sú spojené s realizáciou základov a podzemných garáží
hlavných stavebných objektov polyfunkčného areálu. Výkopok doporučujeme priebežne odvážať. Jeho dočasné
umiestnenie na ploche navrhovaného staveniska formou zemníkov je viazané súhlasom investora a je
podmienené prijatým postupom výstavby. So zeminou bude nakladané i počas realizácie prípojok I.S.,
komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v rozsahu navrhovanej objektovej skladby a podmienok projektov
príslušných odborných profesií. Zemina z výkopov pre položenie I.S. bude použitá na spätný zásyp, nie obsyp,
pokiaľ projektant nestanoví ináč. Prebytočná a pre stavbu nevyužiteľnú zeminu navrhujeme taktiež odvážať
priebežne na lokalitu, ktorej polohu upresní vybraný dodávateľ resp. s ňou bude naložené v zmysle požiadaviek
investora stavby.

Dovoz zeminy na stavenisko: Dovoz zeminy (kvalitného humusového základu) predpokladáme v spojitosti
s realizáciou záverečných sadových a terénnych úprav.

5.2.4

NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS PREVÁDZKY (UŽÍVANIA) OBJEKTU

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. - prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje
Zoznam odpadov sú odpady vznikajúce počas prevádzky (užívania) stavby zatriedené do skupín, podskupín
a druhov nasledovne:
Číslo skupiny
Názov skupiny
Kategória odpadu
15
Odpadové obaly
15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
15 01 01
obaly z papiera a lepenky
O
15 01 02
obaly z plastov
O
15 01 04
obaly z kovu
O
20
Komunálne odpady
odpady z domácností a podobné z obchodu, priemyslu a inštitúcií, vrátane ich zložiek z triedeného odpadu
20 01
ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01
20 01 01
papier a lepenka
O
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20 01 02
20 01 11
20 01 08
20 01 39
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 99

sklo
textílie
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
plasty
ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV
biologicky rozložiteľný odpad
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
zmesový komunálny odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O

Podľa §1 Vyhl.č.365/2015 Z.z. odpady vznikajúce počas prevádzky (užívania) stavby sú zaradené do
kategórie O – ostatné odpady (odpady, ktoré nie sú nebezpečné).
Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich počas prevádzky (užívania) objektu SO201
Kapacita objektu:
175 zamestnancov
(2l na1osobu /deň)
Predpokladané množstvo odpadu:

cca
cca
cca

5.4

Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich počas prevádzky (užívania) objektu SO202
Kapacita objektu:
90 obyvateľov v bytoch
(3,845l na 1osobu /deň)
4 zamestnanci
(2l na1osobu /deň)
40 detí
(1.0l na1osobu /deň)
cca
cca
cca

SO201+SO202 Predpokladané množstvo odpadu

cca 4412 l/týždeň

394,0 l /deň
2662 l /týždeň
141 086 l /rok

Celkový minimálny počet typizovaných zberných nádob:
- komunálny odpad
3x1100lodvoz 1x za týždeň
- papier
1x1100l
- plast
1x1100l
- sklo
1x1100l
pri frekvencii odvozu 1x za týždeň
Predpokladaná vyťažiteľnosť:
35,00 % ( sklo, papier, plasty )

Uskladňovanie odpadu.
Uskladňovanie odpadkov je v kontajneroch na určenom mieste, prístupnom z exteriéru. Daný priestor je
prirodzene vetraný. Prístup pre vozidlo na odvoz odpadu je zabezpečený z areálovej komunikácie.

Likvidácia odpadu:
Odvoz komunálneho odpadu bude zmluvne dohodnutý s oprávnenou organizáciou, ktorá ho bude odvážať na
riadenú skládku – polohu, ktorej spresní v Zmluve likvidátor odpadu s investorom, resp. správcom objektu.

5.2.5

5.3

DENNÉ OSVETLENIE A OSLNENIE
Pozri samostatnú prílohu.

350l /deň
1750 /týždeň
92 750 l /rok

Predpokladané množstvo odpadu:

rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku
obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108)
V rámci prevádzky budov v Bytovom a občianskom súbore stavieb navrhujeme umiestnenie elektrických
kompostérov Green Good, v ktorých sa biologicky rozložiteľný odpad (aj kuchynský) spracuje za 24 hodín
a vznikne z neho kompost. Takýmto spôsobom sa zredukuje množstvo zmesového komunálneho odpadu o 4060% a náklady na odvoz sa výrazne znížia. Vzniknutý kompost sa bude sústreďovať v nádobe na to určenej
v exteriéri alebo v interiéri budovy a po jeho dostatočnom nazhromaždení ho odvezie organizácia, ktorá má na
to súhlas na najbližšiu kompostáreň. V prípade potreby bude tento kompost využitý ako hnojivo pre vlastnú
potrebu pestovania. Kompostér je potrebné umiestniť v okrajovej miestnosti pri stene, ktorá je v dotyku
s vonkajším prostredím, aby bol filter napojený na vonkajšie prostredie na odvod vzniknutého kondenzátu
a pachu. Takisto je potrebné umiestniť kompostér vedľa výlevky, na umývanie nádob na zber biologicky
rozložiteľného odpadu.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným (aj kuchynským) odpadom

Podľa §81 Zákona o odpadoch Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. b) povinná
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická́ osoba – podnikateľ a
právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“)
(§ 83 ods. 1),
2. jedlých olejov a tukov z domácnosti
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľnými
komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

Z hľadiska zákona 555/2005 Z.z (o energetickej hospodárnosti budov) a následných zmien (ďalej len
Zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky 364/2012 Z.z. a následných zmien sa jedná o novostavbu polyfunkčného
objektu (byty + materská škola + administratíva). Budovu SO 202 zaraďujeme do kategórie „Bytové domy“,
budovu SO 201 do kategórie administratívne budovy. Zákon stanovuje zaradenie objektov do energetickej triedy
na základe globálneho ukazovateľa, ktorým je primárna energia. Pre novostavby bytových domov aj
administratívnych objektov v súčasnosti platí, že musia byť zaradené minimálne v energetickej triede A0, t.j.
primárna energia pre:
- bytové domy musí mať hodnotu max. 32 kWh/(m2.a) a pre
- administratívne objekty musí mať hodnotu max. 45 kWh/(m2.a)
Zákon
a vyhláška
zozáväzňuje
tepelnotechnické
normy,
ktorých
nosnou
časťou
je
STN 73 0540-2 +Z1 +Z2 „Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
Časť 2: Funkčné požiadavky“ (ďalej len „STN“).
Podľa STN sa jedná o budovy s dlhodobým pobytom osôb, ktorých pobyt vo vnútornom priestore alebo
jeho funkčne vymedzenej časti trvá počas jedného dňa viac ako štyri hodiny a opakuje sa pri dlhodobom užívaní
budovy viac ako raz týždenne.
Okrem iných kritérií (pre stavebné konštrukcie a výmenu vzduchu) musí byť splnené aj energetické
kritérium. Dosiahnutie tohto kritéria priamo súvisí aj s dosiahnutím energetickej triedy A0. Na zaradenie do
energetickej triedy vplývajú aj technické prostriedky – TZB, ktoré sú súčasťou stavby, resp. zdroje tepla pre
vykurovanie a prípravu teplej vody.
Splnenie jednotlivých kritérií v zmysle STN
je zosumarizované v nasledujúcich riadkoch.
Tepelnotechnické požiadavky (kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastnosti stavebnej konštrukcie;
maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U) v súčasnom období stanovuje STN 73 0540-2 +Z1
+Z2 nasledovne:
Max.
U
(požiadavky)
Teplovýmenná plocha
W/(m2K)
obvodový plášť
0,22
strecha
0,15
podlaha nad podzemnými garážami
0,30
podlaha nad exteriérom
0,15
okná
0,85
dvere
0,85
Kritérium minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium). Bude dokladované na priebehu izoterm
v ďalšom stupni PD
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Kritérium minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu) bude zabezpečené
osadením vzduchotechnických prvkov s rekuperáciou v MŠ. Hodnota vetrania musí byť na úrovni 0,5 násobnej
výmeny vzduchu v každej miestnosti MŠ. V ostatných priestoroch postačuje vetranie oknami a osadenými
odsávacími prvkami VZT.
Kritérium maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium) spĺňajú objekty nasledovne:
- SO 201 – Administratíva (QH,nd = 22,1 kWh/(m2.a) < QH,nd,N =25,0 kWh/(m2.a) ) objekt s takmer
nulovou spotrebou energie, t.j. spĺňa hodnoty pre novostavby.
- SO 202 – Byty+MŠ (QH,nd = 23,8 kWh/(m2.a) < QH,nd,N =25,0 kWh/(m2.a) ) objekt s takmer nulovou
spotrebou energie, t.j. spĺňa hodnoty pre novostavby.
Hodnotenie globálneho ukazovateľa (energetickej triedy A0) v zmysle Zákon 555/2005 Z.z.
Zatriedenia objektov do energetickej triedy A0 v zmysle Zákona bude zabezpečené:
- stavebnými konštrukciami objektu s minimálne s normalizovanými parametrami podľa STN
- časť výmeny vzduchu v objekte MŠ (500m3/hod) je potrebné zabezpečiť cez rekuperačné VZT prvky
v ostatných priestoroch pravidelným vetraním oknami mimo priestorov. Uvedenými opatreniami sa zabezpečí
0,5 násobná výmena vzduchu v objekte.
- napojením vykurovacej sústavy a prípravy teplej vody na CZT BAT; udávaný faktor primárnej energie na
webovej stránke BAT je aktuálne udávaný: „fP-CZT pre sústavu CZT Bratislava – východ (mestské časti Staré
Mesto, Nové Mesto a Ružinov) vo výške 0,28“
Pri použití vyššie uvedených konštrukčných a technologických riešení dosiahnu objekty energetickú
triedu A0, t.j. spĺňajú požiadavky Zákona a Vyhlášky. Dosiahnutá hodnota globálneho ukazovateľa (primárnej
energie) sa predpokladá na úrovni :
- SO 201 Administratíva - 41 kWh/(m2.a), čo je menej ako horná hranica energetickej triedy A0, ktorá je
stanovená na 45 kWh/(m2.a).
- SO 202 Byty - 15 kWh/(m2.a), čo je menej ako horná hranica energetickej triedy A0, ktorá je stanovená
na 32 kWh/(m2.a).

6.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Bude predmetom riešenia v ďalšom projekčnom stupni.

7.

PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE OBJEKTU
Pozri samostatnú prílohu.

8.

ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY

Oblasť civilnej ochrany je potrené riešiť v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 3, písm.j/), zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
42/1994 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov(ďalej len „vyhláška č. 532/2006 Z. z.“).
Predmetom časti „Civilná ochrana“ je zabezpečenie ukrytia osôb v podzemných častiach navrhovaného
objektu na pozemkoch vo vlastníctve investora.
Navrhovaný Polyfunkčný objekt Mlynské nivy sa nachádza v mestskej časti Bratislava Ružinov na ul. Mlynské
Nivy na pozemkoch vo vlastníctve investora. Investorom stavby je spoločnosť Nuppu Housing s.r.o. Račianska
153/A, 831 54 Bratislava. Parcely vo vlastníctve investora : 15454/23,34,35,36,38.

Pre stanovenie kapacity pre ukrývané osoby navrhujeme zabezpečiť ukrytie pre 271 osôb, pre ktorých budú
upravené priestory v podzemnom podlaží.
A1.1

CHARAKTERISTIKA DVOJÚČELOVÉHO OBJEKTU A JEHO PRIESTOROV

Druh a rozsah stavebno-technických požiadaviek na zariadenia civilnej ochrany a technické podmienky
zariadení civilnej ochrany upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 532/2006 Z. z.“). Z ustanovenia § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006
Z. z. vyplýva vypracovanie stavebno-technických požiadaviek na ochranné stavby v územnoplánovacej
dokumentácii.
Požiadavky sa týkajú postupu pri umiestňovaní, navrhovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie
a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej ochrany budovaných v stavbách. Tvoria
prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia. Navrhujú sa
do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v maximálnej dochádzkovej vzdialenosti
do 500 m. Sú umiestňované minimálne 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami.
Pre splnenie stavebno-technických požiadaviek podľa § 4 vyššie uvedenej vyhlášky je vhodné 1. podzemné
podlažie stavebného objektu SO 201 a SO 202.
V objektoch SO 201 a SO 202 je potrebné riešiť ukrytie obyvateľov a zamestnancov a osôb prevzatých
do starostlivosti, ktorých počet podľa výpočtu projektanta predstavuje celkom 271 osôb, resp. v prípade zmien
bilancií je možné upraviť počet zabezpečovaných osôb.
Navrhujeme zabezpečiť ukrytie osôb v ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt budovaný
svojpomocne (JÚBS) dvojúčelovo využívaný ako podzemná garáž v 1. podzemnom podlaží stavebných
objektov SO 201 a SO 202.
Po vykonaní špecifických úprav musia upravené priestory zabezpečovať čiastočnú ochranu osôb pred
účinkami mimoriadnych udalostí a za vojny a vojnového stavu pre celkový navrhovaný počet 271 ukrývaných
v ochrannej stavbe umiestnenej v priestoroch podzemných garáží. Jednoduché úkryty budované svojpomocne
musia spĺňať požiadavku na včasné ukrytie osôb z miesta pobytu, zabezpečovať ochranu proti preniknutiu
nebezpečných látok, rádioaktívnemu zamoreniu, minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu priestoru
ukrytia, statické a ochranné vlastnosti, vetranie a utesnenie.
Koeficient odolnosti pre ochranné stavby typu JÚBS je vyjadrením ochranných vlastností stavby,
ktorého ochranný súčiniteľ musí spĺňať Ko = 50.
Na JÚBS budú upravené priestory v 1. podzemnom podlaží stavebných objektov SO 201 a SO 202,
kde v prípade potreby budú tieto priestory vypratané, stavebne upravené a prispôsobené k ochrannej funkcii pre
ukrytie obyvateľov, zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti a musia spĺňať požiadavky na:
a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,
b) zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok
c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,
d) statické a ochranné vlastnosti,
e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným
zariadením
f) utesnenie
O navrhovaných úkrytových priestoroch dvojúčelovo využívaných vypracúva vlastník, eventuálne
správca objektu dokumentáciu úkrytu a určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne, jeho
evidenciu vedie obec resp. mestská časť.
Základné plošné a objemové ukazovatele pre jeden JÚBS
- podlahová plocha
1,0 - 1,5 m2/1 osobu
- zásoba pitnej vody
2,0 lit./1 osobu/1 deň
- množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu
14,0 m3/1 osobu/1 h
- minimálna požadovaná svetlá výška
min 2,10 m
- priestor na čiastočnú špeciálnu očistu
min. 1,40 m2
- priestor na uloženie zamorených odevov
0,07 m2 / 1 osobu 3
- priestor na sociálne zariadenie (WC kabínky)
2 ks+ 1 imobilný

Na takto vymedzenom území vznikne nová stavba pozostávajúca z Polyfunkčného objektu rozdeleného na
objekty SO 201 – časť administratíva a objekt SO 202 – časť byty. Objekt má spoločnú parkovaciu garáž
v dvoch podzemných podlažiach. Objekty sú stavebne aj dispozične prepojené najmä v suterénoch a na
prízemí. V nadzemných podlažiach fungujú ako 2 samostatné budovy.
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9.

VNÚTORNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

9.1

ZDRAVOTECHNIKA

9.1.1

Zásobovanie vodou - polyfunkčné objekty SO201, SO202

Studená voda
Polyfunkčné objekty budú zásobované pitnou vodou z navrhovanej vodovodnej prípojky, ktorá ústi južne
od objektu do areálu NUPPU Bergamon. Pripojenie na verejný vodovod je súčasťou stavebného objektu
„SO301a – Vodovodná prípojka“ a areálový rozvod vodovodu je súčasťou stavebného objektu „SO301b –
Areálový vodovod“.
Potrubie vnútorného vodovodu bude vedené prestupom cez obvodovú stenu do interiéru, kde bude
osadený hlavný uzáver vody a oddeľovacia armatúra BA 295 DN50 pre oddelenie studenej pitnej vody
a požiarnej vody. Potrubie pitnej vody ďalej pokračuje v suteréne kde bude privedené k jednotlivým stúpacím
potrubiam. Za každou odbočkou k stúpaciemu potrubiu bude osadený guľový kohút pre uzatvorenie jednotlivých
vetiev. Ležatý rozvod studenej vody bude vyhotovený z nerezového potrubia, stúpacie rozvody vody budú
vyhotovené z plasthliníkového potrubia. Rozhraním medzi ležatým a stúpacím rozvodom studenej vody je
guľový kohút na jednotlivých odbočkách.
Na jednotlivých podlažiach sa zo stúpacieho potrubia studenej vody vyhotovia odbočky k jednotlivým
bytom (SO202) a kanceláriám (SO201), na ktoré sa umiestnia uzávery a pomerové vodomery. Odtiaľto bude
rozvod vody privedený k zariaďovacím predmetom podľa dispozície objektu.
Potrubie studenej vody bude vedené k zariaďovacím predmetom, v podlahe, priečkach pod omietkou
v drážke a v predstenovom inštalačnom systéme. Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a
musí umožňovať dilatáciu potrubia.
Návrh rozvodu vody je prispôsobený k zabezpečeniu funkčnosti zariaďovacích predmetov. Všetky
rozvody musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z kaučukovej izolácie proti orosovaniu hr=9-13mm s
hrúbkou podľa vyhlášky MH SR č.282/2012 Z.z..
Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu potrubia.
Teplá voda
Polyfunkčné objekty budú zásobované teplou vodou z navrhovanej odovzdávacej stanice tepla
umiestnenej na 1.PP (objekt SO 202) v samostatnej miestnosti. Teplá voda bude vedená z OST dvoma
samostatnými vetvami pre každý stavebný objekt. Rozvod teplej vody v bude opatrený cirkulačným potrubím.
Potrubie teplej vody bude vedené v suteréne, kde bude privedené k jednotlivým stúpacím potrubiam. Za
každou odbočkou k stúpaciemu potrubiu bude osadený guľový kohút pre uzatvorenie jednotlivých vetiev. Ležatý
rozvod teplej vody a cirkulácie ako aj stúpacie rozvody budú vyhotovené z plasthliníkového potrubia. Rozhraním
medzi ležatým a stúpacím rozvodom je guľový kohút na jednotlivých odbočkách.
Na jednotlivých podlažiach sa zo stúpacieho potrubia teplej vody vyhotovia odbočky k jednotlivým bytom
(SO202) a kanceláriám (SO201), na ktoré sa umiestnia uzávery a pomerové vodomery. Odtiaľto bude rozvod
vody privedený k zariaďovacím predmetom bytových jednotiek. Cirkulačné potrubie bude zaslučkované
s rozvodom teplej vody pred posledným vodomerom na stúpacom potrubí.
Rozvody teplej vody a cirkulácie budú vedené v súbehu s rozvodom studenej pitnej a požiarnej vody. Na
každej odbočke z hlavného cirkulačného potrubia budú osadené regulačné ventily, ktoré zabezpečia
požadovanú teplotu v potrubí teplej vody a cirkulácie.
Návrh rozvodu vody je prispôsobený k zabezpečeniu funkčnosti zariaďovacích predmetov. Všetky
rozvody musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu hr=20-60mm s hrúbkou podľa
vyhlášky MH SR č.282/2012 Z.z.
Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu potrubia.
Požiarna voda
Rozvod vody na hasenie bude vytvorený spoločne pre oba stavebné objekty. Za oddeľovacou armatúrou
bude potrubie požiarnej vody vedené pod stropom suterénu k jednotlivým stúpacím potrubiam požiarnej vody.
V objekte budú umiestnené nástenné požiarne hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou
a uzatvárateľnou prúdnicou, zodpovedajúce STN EN 671-1. Minimálny požadovaný pretlak pred najvyššie
umiestneným hadicovým navijakom je stanovený 0,2 MPa.
Požiarne rozvody vody budú prevedené z nerezového potrubia. Potrubia budú označené v zmysle
STN 13 0072. Na potrubí je uvedený typ média a smer prúdenia. Na armatúrach je vyznačená poloha Otvorené/Zatvorené. Označení musí byť jednoznačné a viditeľné z miesta lokálnej obsluhy, armatúr, apod.
Potrubie požiarneho rozvodu bude izolované kaučukovou izoláciou proti orosovaniu hr=13mm podľa vyhlášky
MH SR č.282/2012 Z.z..
Potreby vody podľa vyhlášky 684/2006 Z.z.

Stavebný objekt SO 201
Denná potreba vody:
Qp=n x q = 175 zamestnancov x 60l/ zamestn.deň = 10 500 l/deň = 0,122 l/s
Maximálna denná potreba vody:
Qm=Qp x kd = 12 600 l/deň = 0,146 l/s
Maximálna hodinová potreba vody:
Qh=(Qm x kh)/10 = 2 646,0 l/hod = 0,735 l/s
Ročná potreba vody:
Qrok=Qp x d = 3 832 500 l/rok = 3 833 m3/rok
Stavebný objekt SO 202
Denná potreba vody:
Qp=n x q = 86 obyvateľov x 145l/ os.deň = 12 470 l/deň = 0,144 l/s
Qp=n x q = 40 detí x 60l/ dieťa.deň = 2 400 l/deň = 0,028 l/s
Qp= 14 870 l/deň = 0,172 l/s
Maximálna denná potreba vody:
Qm=Qp x kd = 17 844 l/deň = 0,207 l/s
Maximálna hodinová potreba vody:
Qh=(Qm x kh)/24 = 1 309,4 l/hod = 0,364 l/s
Qh=(Qm x kh)/10 = 604,8 l/hod = 0,168 l/s
Qh= 1 914,2 l/hod = 0,532 l/s
Ročná potreba vody:
Qrok=Qp x d = 5 427 550 l/rok = 5 428 m3/rok

9.1.2

Odkanalizovanie - polyfunkčné objekty SO201, SO202

Kanalizácia bude v obidvoch objektoch realizovaná ako delená. Kanalizácia je navrhovaná podľa STN
EN 12 056, STN EN 12 056-2, STN EN 056-3, STN EN 858, STN EN 607 a STN 73 6760.
Splašková kanalizácia
Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškovú a odpadnú vodu z jednotlivých objektov SO201
a SO202 navrhovanou spoločnou kanalizačnou prípojkou do verejnej splaškovej kanalizácie. Pripojenie na
verejnú splaškovú kanalizáciu je súčasťou stavebného objektu „SO302a – Kanalizačná prípojka splašková“ a
areálový rozvod splaškovej kanalizácie je súčasťou stavebného objektu „SO302b – Areálová splašková
kanalizácia“.
Splašková voda bude odvádzaná zo zariaďovacích predmetov cez pripájacie potrubie, splaškové
odpadové potrubie a zvodové kanalizačné potrubie cez navrhovanú kanalizačnú prípojku do verejnej splaškovej
kanalizácie. Pripojovacie a odpadové potrubia objektu sa vyhotovia podľa príslušných noriem a predpisov
(STN 73 6760 – Kanalizácia v budovách). Potrubia vedené v priestoroch bytov sa vyhotovia z odhlučneného
potrubia materiálu PP – HT. Zvodové kanalizačné potrubia budú vedené pod stropom 1.PP. Materiál
navrhovanej kanalizácie v suteréne a základoch objektu bude navrhnutý z rúr kanalizačných – materiál PVC-U.
Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú uložené s min. spádom 3%. Odpadové potrubia
budú napojené na zvodové kanalizačné potrubia.
Hlavné zvislé odpadové potrubia sa vyvedú nad strechu kde budú ukončené vetracou hlavicou typu
HL810 resp. HL807. Všetky odpadové potrubia budú podľa možnosti opatrené čistiacou tvarovkou, osadenou 1
m nad podlahou. Odpadové potrubia budú vedené v inštalačných šachtách. Ak z navrhnutej dispozície nie je
možné odvetranie na strechu použijú sa privetrávacie ventily typu HL900N.
Zariaďovacie predmety budú pripojené na pripájacie potrubie vždy cez zápachové uzávierky ktoré
zabraňujú prenikaniu zápachu do priestoru.
Výpočtový prietok splaškovej vody
Objekt SO 201
Qww= 11,35 l.s-1
Objekt SO 202
Qww= 7,93 l.s-1
Dažďová kanalizácia
Dažďové vody zo strechy každého objektu budú odvádzané samostatne. Pre objekty je navrhovaný
podtlakový systém odvodnenia (napr. Geberit Pluvia). Prechod z podtlakovej na gravitačnú kanalizáciu je
riešený pred obvodovou stenou v suteréne. Prechod bude riešený vždy cez ukľudňujúci kus dĺžky 2m. Na
streche budú osadené strešné vpuste Geberit UNI d56 s izoláciou a elektrickým ohrevom. Podtlakový systém
bude vybudovaný z potrubia PE-HD, gravitačný systém bude vybudovaný z potrubia PVC-U.
Areálové rozvody dažďovej kanalizácie a odvedenie dažďových vôd do vsakovacieho systému je
súčasťou stavebného objektu „SO303 – Areálová dažďová kanalizácia a vsaky“.
Výpočtové prietoky dažďovej vody na päte jednotlivých objektov:
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(l/s)
kde:
r
C
A
Objekt SO 201
Objekt SO 202

- výpočtová výdatnosť dažďa = 0,025 (l.s-1.m-2),
- súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy = 1,0 (-),
- pôdorysný priemet odvodňovanej plochy – plocha strechy (m2).
Qr=
Qr=

22,40 l.s-1
12,10 l.s-1

Návrhové podmienky
100 – ročný dážď v trvaní 15 minút
Výpočtová výdatnosť dažďa 0,025 l.s-1.m-2
Pozn. výpočtový prietok je počítaný za ukľudňujúcim kusom pre určenie dimenzie gravitačnej dažďovej
kanalizácie. Dimenzovanie podtlakovej dažďovej kanalizácie bude riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie v spolupráci s dodávateľom systému podtlakového odvodnenia.

9.2

VYKUROVANIE A OST

Projekt pre územné rozhodnutie, časť Vykurovanie rieši nasledovné:
- SO401 Úprava horúcovodného rozvodu 2xDN200
- SO402 Horúcovodná prípojka pre objekty SO201 a SO202
- SO201 Polyfunkčný objekt
- SO202 Polyfunkčný objekt
- PS01 OST – technologická časť (pre objekty SO201 a SO202)
Zásobovanie teplom objektov SO201 a SO202 je uvažované horúcovodnou prípojkou zo sústavy
centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom OST H280W180,130. OST bude umiestnená
v samostatnej miestnosti v suteréne objektu SO202. OST bude automatická, riadená centrálnym technologickým
počítačom a bude s občasnou obsluhou. Podrobnejšie pozri nižšie v texte, časť SO400 Horúcovodné objekty.
Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie slúžili stavebné výkresy a individuálne
požiadavky investora sprostredkované autormi projektu.
Projektová dokumentácia bola vypracovaná predovšetkým na základe:
- STN EN 12 831-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť
1: Tepelný príkon,
- STN 73 0540-2/Z1 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť
2: Funkčné požiadavky,
- STN EN 12 828+A1:2014 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích
systémov,
- STN EN 14 336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích
systémov,
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- Vyhlášky 453/2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 435/2012 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení,
- koordinačnej situácie,
- projektovej dokumentácie existujúceho horúcovodu,
- pripojovacích podmienok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.,
- zákona 657/2004 o tepelnej energetike
TEPELNO - TECHNICKÉ PARAMETRE
Výpočet tepelných strát bol vykonaný podľa STN EN 12 831.
Obvodové konštrukcie:
U = 0,220 W.m-2.K-1
Strešné konštrukcie:
U = 0,155 W.m-2.K-1
Podlaha nad exteriérom:
U = 0,15 W.m-2.K-1
Podlaha nad garážami:
U = 0,15 W.m-2.K-1
Okenné a dverné konštrukcie:
U = 1,00 W.m-2.K-1

Steny chodieb a schodiskových
priestorov:
Vonkajšia výpočtová teplota:
Tepelná strata:
Predpokladaná spotreba tepla na
vykurovanie:
Predpokladaná spotreba tepla na
prípravu TÚV:
Celková predpokladaná spotreba
tepla:
Vykurovací systém:

U = 2,66 W.m-2.K-1
e = –11 °C
 =187 kW
 =90 kW
Q = 973,6 GJ/rok
Q = 468,6 GJ/rok
Q = 680,4 GJ/rok
Q = 365,5 GJ/rok
Q = 2 488,1 GJ/rok

SO201
SO202
SO201
SO202
SO201
SO202

Nútený vykurovací systém.
Maximálny teplotný spád vykurovacej vody 70/50°C.
V prípade zmeny tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií je potrebné previesť opätovný výpočet
tepelných strát a nový návrh.
PS01 OST – technologická časť (pre objekty SO201 a SO202)
Technické parametre OST
Parametre primárnej strany:
- teplotný spád horúcej vody:
zimné obdobie: 115/55°C
letné obdobie: 75/50 °C
- pracovný pretlak:
20 bar
- konštrukčný tlak:
25 bar
- konštrukčná teplota:
150 °C
- minimálny diferenčný tlak:
100 kPa
Parametre sekundárnej strany – vykurovacia voda:
- teplotný spád vykurovacej vody:
70/50°C
- potrebný tepelný výkon:
280,0 kW
- najnižší pracovný pretlak:
360 kPa
- pracovný pretlak:
460 ÷ 540 kPa
- otvárací pretlak poistného ventilu:
600 kPa
- konštrukčný tlak:
600 kPa
- konštrukčná teplota:
95 °C
Parametre sekundárnej strany – teplá úžitková voda (TÚV) – objekt SO201:
- teplotný spád TÚV:
10/55°C
- teplotný spád cirkulácie:
44/55°C
- potrebný tepelný výkon:
180 kW
- otvárací tlak poistného ventilu:
9,0 bar
- konštrukčný tlak:
10,0 bar
- konštrukčná teplota:
70 °C
Parametre sekundárnej strany – teplá úžitková voda (TÚV) – objekt SO202:
- teplotný spád TÚV:
10/55°C
- teplotný spád cirkulácie:
44/55°C
- potrebný tepelný výkon:
130 kW
- otvárací tlak poistného ventilu:
9,0 bar
- konštrukčný tlak:
10,0 bar
- konštrukčná teplota:
70 °C
Popis OST
Zásobovanie teplom objektov SO201 a SO202 je uvažované horúcovodnou prípojkou zo sústavy
centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom OST H280W180,130. OST bude umiestnená
v samostatnej miestnosti v suteréne objektu SO202. OST bude automatická, riadená centrálnym technologickým
počítačom a bude s občasnou obsluhou.
Primárna strana
Horúca voda vstupuje cez uzatváraciu armatúru, mechanický filter a rozdeľuje sa cez regulačné ventily
do doskového výmenníka ÚK a doskových výmenníkov ohrevu TÚV. Ventily s havarijnou funkciou zabezpečujú
reguláciu teploty v okruhoch ÚK a TÚV. Z výmenníkov ÚK a TÚV prechádza vratná horúca voda späť do SCZT.
Sekundárny okruh ÚK
Sekundárna strana ÚK doskového výmenníka tepla pozostáva z pripojovacích potrubí, potrubných
armatúr, poistného ventilu a ukazovacích armatúr. Potrubia vykurovacej vody na výstupe TNOS sú vedené pod
stropom pre napojenie rozdeľovača a zberača vykurovacej vody. Na rozdeľovač a zberač vykurovacej vody budú
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napojené dva vykurovacie okruhy a to:
- okruh ÚK1 – SO201
- okruh ÚK2 – SO202.
Každý vykurovací okruh bude pozostávať zo sady potrubných armatúr, obehových čerpadiel vykurovacej vody s
plynulou reguláciou, sady potrubných armatúr, uzatváracích armatúr, filtra, meracích a ukazovacích armatúr a
ultrazvukového fakturačného merača spotreby tepla. Vratná vykurovacia voda zo zberača je vedená do
doskového výmenníka vykurovacej vody k opätovnému ohriatiu.
Sekundárny okruh TÚV – objekt SO201
Príprava TÚV je riešená doskovým výmenníkom tepla. Studená voda je vedená cez elektromagnetickú
úpravňu vody do výmenníka TÚV. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom a je zaústená do
potrubia studenej vody pred výmenníkom. Výstup TÚV z výmenníka je vedený cez akumulačnú nádrž TÚV o
objeme 1000 dm3, ktorá majú funkciu akumulátora a budú slúžiť na vyrovnanie teploty TÚV. Teplota TÚV bude
udržiavaná na 55°C. Odber studenej vody bude meraný vodomerom.
Sekundárny okruh TÚV – objekt SO202
Príprava TÚV je riešená doskovým výmenníkom tepla. Studená voda je vedená cez elektromagnetickú
úpravňu vody do výmenníka TÚV. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom a je zaústená do
potrubia studenej vody pred výmenníkom. Výstup TÚV z výmenníka je vedený cez akumulačnú nádrž TÚV o
objeme 500 dm3, ktorá majú funkciu akumulátora a budú slúžiť na vyrovnanie teploty TÚV. Teplota TÚV bude
udržiavaná na 55°C. Odber studenej vody bude meraný vodomerom.
Fakturačné meranie spotreby tepla pre prípravu TÚV je uvažované pomocou ultrazvukových meračov spotreby
tepla, ktoré budú osadené vo vratných potrubiach na primárnej strane doskových výmenníkov tepla na ohrev
TÚV. Fakturačné meranie spotreby tepla pre vykurovanie je uvažované pomocou ultrazvukových meračov
spotreby tepla, ktoré budú osadené vo vratných potrubiach každého vykurovacieho okruhu.
Plnenie a dopúšťanie sekundárnej strany je riešené z vratného primárneho potrubia cez solenoidový ventil a
vodomer do potrubia spiatočky ÚK na sekundárnej strane výmenníka tepla. Vodomer pre meranie množstva
doplňovanej vody z primárnej strany je predmetom dodávky dodávateľa tepla. Kompenzácia objemovej
rozťažnosti vykurovacej vody v systéme ÚK bude zabezpečená membránovou expanznou nádobou, expanzné
potrubie od expanznej nádoby bude napojené na vratné potrubie vykurovacej vody na sekundárnej strane
výmenníka ÚK. Udržiavanie tlaku vo vykurovacej sústave je uvažovaná automatickým dopúšťaním z primárnej
strany. Riadiaci systém monitoruje tlak vo vykurovacej sústave. Pri poklese tlaku pod stanovenú hodnotu
zabezpečí doplňovanie prostredníctvom elektromagnetického ventilu. V prípade dosiahnutia prevádzkového
tlaku je ventil uzatvorený. Zároveň je kontrolovaný aj čas doplňovania. V prípade dlhšieho doplňovania je
doplňovanie odstavené a systém vyhlasuje poruchový stav.
Nastavenie regulácie a signalizácie:
― havarijný minimálny prevádzkový tlak (signalizácia): 430 kPa
― otvárací tlak doplňovania: 460 kPa
― zatvárací tlak doplňovania: 520 kPa
― havarijný maximálny tlak (signalizácia): 550 kPa
― nastavenie poistných ventilov (otvárací pretlak): 600 kPa.
POPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU PRE SO201 a SO202
Oceľové rozvody vykurovacej vody pre SO201
Oceľové potrubné rozvody vykurovacej vody budú zhotovené z rúr oceľových závitových bezošvých
STN 42 5710, mat 11 353.1, začínajú napojením na príslušné hrdlá rozdeľovača a zberača vykurovacej vody
a ďalej budú vedené pod stropom suterénu pre napojenie dvoch stúpačiek vykurovacej vody.
Každá päta stúpačky vykurovacej vody na horizontálnom úseku pod stropom suterénu bude na prívode
opatrená vyvažovacím ventilom s meracími ventilčekmi, na spiatočke regulačným ventilom tlakovej diferencie
a uzatváracou armatúrou. Za uvedenými armatúrami sú uvažované vypúšťacie armatúry. Každá stúpačka
vykurovacej vody bude mať možnosť samostatného uzatvorenia a vypustenia. Stúpačky vykurovacej vody budú
zo suterénu vedené vertikálne v inštalačných šachtách jednotlivých schodiskových priestorov. Zo stúpačiek
vykurovacej vody budú na jednotlivých poschodiach vyhotovené odbočky, na ktoré budú pripojené prípojné
potrubia vykurovacej vody pre jednotlivé administratívne priestory príslušného poschodia. Každá prípojka pre
konkrétny administratívny priestor bude vybavená uzatváracími armatúrami, vyvažovacím ventilom
a kompaktným meračom tepla. Za sadou uvedených armatúr bude na odbočke vyhotovený prechod na
plasthliníkové potrubie, ktoré bude ďalej vedené v rámci jednotlivých priestorov pre napojenie jednotlivých
spotrebičov tepla. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na najvyšších miestach opatrené automatickými
odvzdušňovacími ventilmi, na najnižších vypúšťacími armatúrami.
Oceľové rozvody vykurovacej vody pre SO202
Oceľové potrubné rozvody vykurovacej vody budú zhotovené z rúr oceľových závitových bezošvých
STN 42 5710, mat 11 353.1, začínajú napojením na príslušné hrdlá rozdeľovača a zberača vykurovacej vody
a ďalej budú vedené pod stropom suterénu pre napojenie stúpačky vykurovacej vody.

Päta stúpačky vykurovacej vody na horizontálnom úseku pod stropom suterénu bude na prívode
opatrená vyvažovacím ventilom s meracími ventilčekmi, na spiatočke regulačným ventilom tlakovej diferencie
a uzatváracou armatúrou. Za uvedenými armatúrami sú uvažované vypúšťacie armatúry. Stúpačka vykurovacej
vody bude mať možnosť samostatného uzatvorenia a vypustenia. Stúpačka vykurovacej vody bude zo suterénu
vedená vertikálne v inštalačnej šachte schodiskového priestoru. Zo stúpačky vykurovacej vody budú na
jednotlivých poschodiach vyhotovené odbočky, na ktoré budú pripojené prípojné potrubia vykurovacej vody pre
jednotlivé byty a priestory občianskej vybavenosti príslušného poschodia. Každá prípojka pre konkrétny byt
a priestor občianskej vybavenosti bude vybavená uzatváracími armatúrami, vyvažovacím ventilom
a kompaktným meračom tepla. Za sadou uvedených armatúr bude na odbočke vyhotovený prechod na
plasthliníkové potrubie, ktoré bude ďalej vedené v rámci jednotlivých priestorov pre napojenie jednotlivých
spotrebičov tepla. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na najvyšších miestach opatrené automatickými
odvzdušňovacími ventilmi, na najnižších vypúšťacími armatúrami.
Plasthliníkové potrubné rozvody
Horizontálne rozvody vykurovacej vody pre jednotlivé priestory budú zhotovené z predizolovaných
plasthliníkových potrubí, ktoré budú vedené v podlahe pre napojenie jednotlivých vykurovacích telies
príslušného priestoru. Fixovanie predizolovaných plasthliníkových rozvodov do podlahy bude pomocou dvojitých
hmoždinkových hákov. Pre vytvorenie jednotlivých odbočiek budú použité potrubné tvarovky, spájanie pomocou
objímok lisovaním.
Vykurovacie telesá
Pre vykurovanie jednotlivých miestností sú uvažované oceľové panelové vykurovacie telesá.
Vykurovacie telesá budú pripevnené na stenu, štandardnými závesmi dodávanými k vykurovacím telesám ako
príslušenstvo. Panelové vykurovacie telesá napojené zo steny budú opatrené rohovým H-blokom. Všetky
vykurovacie telesá budú opatrené termostatickou hlavicou.
V kúpeľniach sú uvažované rúrkové vykurovacie telesá (kúpeľňový rebrík) so stredovým pripojením.
Tieto telesá budú na stenu uchytené v troch, resp. štyroch bodoch pomocou špeciálnych plastových konzol
dodávaných k telesám ako príslušenstvo. Napojenie jednotlivých rúrkových vykurovacích telies na predizolované
plasthliníkové rozvody vykurovacej vody bude zo steny pomocou rohovej termostatickej a regulačnej armatúry s
prednastavením vrátane termostatickej hlavice.
POTRUBIA A ARMATÚRY
Potrubné rozvody vykurovacej vody budú zhotovené z:
- potrubí oceľových závitových bežných,
- potrubí oceľových bezošvých,
- plasthliníkových potrubí, a
- predizolovaných plasthliníkových potrubí s hrúbkou izolácie 13mm,
- predizolovaných oceľových potrubí Fintherm.
Spájanie oceľových potrubí je uvažované zváraním. Potrubné rozvody vykurovacej vody vedené v
podlahách pre napojenie vykurovacích telies budú zhotovené z predizolovaných plasthliníkových potrubí
s hrúbkou tepelnej izolácie 13mm, potrubné rozvody vykurovacej vody vedené v inštalačných jadrách schodiska
budú zhotovené z plasthliníkových potrubí; spájanie predizolovaných plasthliníkových potrubí a plasthliníkových
potrubí bude prostredníctvom lisovacích tvaroviek. Na najvyšších miestach budú osadené odvzdušňovacie
ventily, na najnižších miestach vypúšťacie armatúry. Spádovanie potrubí je uvažované cca 0,1%. Prestupy
potrubných rozvodov vykurovacej vody cez stavebné konštrukcie požiarnych úsekov je potrebné požiarne a
dymotesne utesniť vhodnými tmelmi a hmotami.
Nátery. Všetky oceľové potrubia a ostatné oceľové časti zariadenia budú natreté základným syntetickým
náterom. Neizolované časti potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú natreté dvojnásobným základným
a následne vrchným syntetickým náterom. Okrem farebného riešenia potrubných vetiev je potrebné označiť
smer prúdenia a druh média kovovými štítkami.
Tepelné izolácie. Oceľové potrubné rozvody vykurovacej vody budú tepelne izolované tepelnou izoláciou na
báze kamennej vlny s povrchovou úpravou tepelnej izolácie - hliníková fólia.
Plasthliníkové potrubia vykurovacej vody vedené v inštalačných priestoroch budú tepelne izolované
tepelnou izoláciou na báze kamennej vlny s povrchovou úpravou tepelnej izolácie - hliníková fólia.
Predizolované plasthliníkové potrubia vykurovacej vody vedené v podlahách sú od výroby opatrené
tepelnou izoláciou hrúbky 13mm z polyetylénovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou, povrchová úprava
bezšvový fóliový plášť v modrej farbe.
Spájanie tepelných izolácií bude pomocou lepiacich pások, lepidla resp. spôn, ktoré sú dodávané i
tepelným izoláciám ako príslušenstvo.
Závesy potrubí. Rozvody vykurovacej vody budú zavesené na závesných objímkach s gumovou výstelkou.
Armatúry. Sú navrhnuté bežné potrubné armatúry, uzatváracie kohúty, regulačné armatúry, vypúšťacie kohúty,
regulačné armatúry diferenčného tlaku, filtre...
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Kompenzácia dĺžkovej rozťažnosti potrubí vykurovacej vody je uvažovaná prirodzenými kompenzačnými
útvarmi.
MONTÁŽ A SKÚŠKY ZARIADENIA
Všetky použité diely musia obsahovať príslušné atesty o akosti materiálu rúrok a armatúr, pomocného
materiálu, atest o vykonanej skúške vodným tlakom podľa STN 42 0250.
Montáž technických zariadení môže vykonať len organizácia s oprávnením v zmysle §4 vyhl. MPSVaR
SR č. 435/2012Z.z.
Pri montáži, skúškach a odovzdávaní/preberaní vykurovacích zariadení je potrebné riadiť sa
požiadavkami v zmysle STN EN 14336.
O vykonaných skúškach bude vystavený protokol. Súčasťou preberacieho konania vykurovacieho
zariadenia je zaškolenie obsluhy, o čom bude spísaný protokolárny záznam.
Montáž zariadenia môže prevádzať len oprávnená organizácia so spôsobilými pracovníkmi na uvedené
práce. Pri montáži dodržiavať montážne návody dodané spolu s jednotlivými komponentmi. O priebehu montáže
je potrebne viesť stavebný denník a denník montážnych prác. Za účelom plynulosti montáže je potrebné pred
zahájením montáže skontrolovať kompletnosť dodávky na základe špecifikácie a zoznamu zariadení.
Pri montáži je potrebne dbať na to aby sa nepoškodzovali jestvujúce technologické zariadenia, alebo iné
zariadenia už namontované. Po každom prerušení montážnych prác, ukončení smeny, je potrebné previesť
kontrolu pracoviska za účelom zabránenia vzniku požiaru. V prípadoch, kedy bude potrebné pre montáž použiť
lešenie, alebo montážnu plošinu, je potrebné, aby tieto zariadenia mali bezpečný výstup a ochranne zábradlie.
Zakazuje sa pobyt osobám pod týmito zariadeniami ak je na nich prevádzaná práca a tieto osoby sa práce
bezprostredne nezúčastňujú. Pri prevádzaní prierazov do stien, stropov, dbať na zvýšenú opatrnosť aby nedošlo
k úrazu napr. vypadnutím vybúranej hmoty na osoby o podlažie nižšie.
Na jednotlivých tlakomeroch je potrebne vyznačiť červenou ryskou maximálny a minimálny pracovný
pretlak. Pri montáži zariadenia, jeho prevádzke a údržbe je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy
podľa vyhl. SUBP č. 59/82 a č. 374/90, najmä predpisy pre prácu vo výškach a pre zváranie.
Zváračské práce musia vykonať len zvárači, ktorí vlastnia osvedčenie o skúške podľa EN 287-1, príloha
B. Zváračské práce musí kontrolovať zváračský dozor. Vhodnosť použitia postupov zvárania sa musí preukázať
na základe skúšky postupu zvárania podľa tab. 9.3.1-1 STN EN 13480-4. Zváracie postupy musia byť overené v
zmysle STN EN 15614 so zodpovedajúcou WPQR.
Zmontované zariadenie je potrebné pred funkčnými skúškami a spustením do prevádzky prečistiť a
prepláchnuť za účelom odstránenia okují, kalu a iných nečistôt. Jednotlivé vetvy je nutné prepláchnuť
samostatne. Prepláchnutie previesť prúdom vody. Po prepláchnutí sa odkalia najnižšie časti vykurovacej
sústavy. Odmastenie sústavy sa nepožaduje.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá montážna
organizácia, v zmysle a rozsahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako zodpovedá za dodržiavanie
technologických postupov a používanie ochranných pracovných pomôcok.
Vykurovacie zariadenia odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení
pracovníci. Zásah do zariadenia cudzím osobám je zakázaný. Rotačné časti zariadení musia byť opatrené
ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímané alebo poškodzované. Okolie zariadení musí byť prístupné
pre kontrolu a údržbu. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení.
ZÁVER
Systém ÚK je navrhnutý s maximálnym ohľadom na hospodárnosť prevádzky pri dodržaní optimálnej
tepelnej pohody v obytných priestoroch a s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Návrh technického riešenia je na úrovni tohto projektu rozpracovaný „len“ pre účely územného konania.
Podrobné dimenzovanie jednotlivých súčasti vykurovacích systémov – bude prevedené v rámci realizačnej
projektovej dokumentácie. V rámci tohto stupňa projektovej dokumentácie boli riadne odovzdané podklady
a požiadavky na nadväzujúce profesie.

9.3

VZDUCHOTECHNIKA

Predmetom projektu pre územné rozhodnutie je návrh vzduchotechniky a chladenia pre objekt
“Polyfunkčný objekt Mlynské Nivy“.
Podkladom pre vypracovanie projektu boli podklady stavebnej časti.
Projekt je spracovaný na základe predložených stavebných dispozícii od investora, dohody s užívateľom
objektov, podkladov projektantov stavby a ďalších profesií vrátane koordinačných dohôd pri preberaní dokladov
priebehu projektových prác.

PD pre dokumentáciu bola vypracovaná v súlade s príslušnými platnými vyhláškami, predpismi
a normami:
STN 73 0540-2 Z1+Z2 :2019-07 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných
konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie.
- STN 73 0540-3:2012-07 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
- STN EN 15665 Vetranie budov Určenie parametrov pre návrh vetrania obytných priestorov
- STN EN 12792 Vetranie budov –symboly, terminológia a grafické symboly
- STN EN 16798-3:2018_02 Energetická hospodárnosť budov Časť. 3: Vetranie nebytových budov Všeobecné
požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-1, M5-4)
- TNI CEN/TR 16798-4:2017 Energetická hospodárnosť budov Časť. 4 Interpretácia požiadaviek v EN 16798-3
Vetranie nebytových budov Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (modul M5-1, M5-4)
- STN EN 16798-5-1:2017 Energetická hospodárnosť budov Časť. 5: Vetranie budov Metódy výpočtu potreby
energie pre vetracie a klimatizačné systémy (moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) Metóda 1:
Distribúcia a výroba
- STN EN 16798-5-2:2017 Energetická hospodárnosť budov Časť. 5: Vetranie budov Metódy výpočtu potreby
energie pre vetracie systémy (moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) Metóda 2: Distribúcia a výroba
- STN 736058 - Zmena b/1989 Hromadné garáže základné ustanovenia
a ďalšie vyhlášky a technické normy hygienické predpisy, požiarne a bezpečnostnými predpisy platné v
Slovenskej republike.
Predmetom danej časti je zabezpečiť požadovanú výmenu a kvalitu vzduchu v obytných a neobytných
priestoroch objektu.
STANOVENIE ZÁKLADNÝCH PARAMETROV
- Návrh výkonu zariadení vychádza z vonkajších parametrov vzduchu :
nadmorská výška ... Bratislava 152 m n.m.
Stav vonkajšieho a vnútorného vzduchu
Leto:
vonkajšia teplota vzduchu e = 33°C, entalpia: 60 kJ/kg, relatívna vlhkosť φe = 40%,
teplotná oblasť: A, vnútorná teplota vzduchu miestností i =24-26°C
Zima:
vonkajšia teplota vzduchu e = -11°C, relatívna vlhkosť φ = 84%,
teplotná oblasť : 1, veterná oblasť: 2, vnútorná teplota vzduchu miestností i= 20-24°C
Pri výpočtoch tepelných strát bolo uvažované s tepelno-technickými vlastnosťami stavebných konštrukcií
podľa platnej STN 730540-2 Z1+Z2 požadované normalizované parametre od 01.01.2021 a s vnútornými
tepelnými a vlhkostnými ziskami vyplývajúcimi z danej stavebnej časti objektu.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Chladenie priestorov obytných miestností a v miestnostiach neobytných:
- teplota vzduchu v letnom období :
i =24-26°C
- teplota vzduchu v zimnom období – dohrev tepelným čerpadlom :
i= 20-24°C
Odsávanie digestorov nad sporákmi v kuchyniach :
- množstvo odsávaného vzduchu od jedného sporáka :
250 m3/h
Odsávanie zo sociálnych zariadení – intenzity výmeny vzduchu
– WC :
n = 5 - 10 / h
– kúpeľne :
n = 10 / h
Vetranie podzemnej garáže – množstvo vzduchu na jedno státie pri nešpičkovej prevádzke 220 m3/h
Vetranie chránených únikových ciest v zmysle § 55 Vyhl. č. 94 / 2004 MVSR
Vetranie priľahlých chodieb ku schodisku
n=2/h
Vetranie výmenníkovej stanice
n=3/h
Vetranie výťahových šácht
prirodzené
Vetranie priestorov podzemných SO 201 a SO 202
Vetranie garáži na 1.PP a 2.PP
Vetranie garáži na navrhnuté podtlakové s prívodom vzduchu do každého podzemného podlažia
prirodzene a odvod vzduchu je riešený núteným spôsobom odsávacím ventilátorom.
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Vetranie garáží je navrhnuté v zmysle STN 736058 zmena b/1989 pre vetranie hromadných garáží ako
podtlakové o 10% menším množstvom vzduchu na prívode do garáže.
Ide o garáže s celkovým počtom státí nad 100 parkovacích miest, v ktorých nevzniká špičková
prevádzka ( parkovacie garáže v meste, výmena vozidiel nemá výrazné špičky, odstavné garáže osobných
vozidiel v mieste bydliska). V garáži na 1.PP sa uvažuje s parkovaním osobných vozidiel s palivom benzín alebo
nafta. V priestore garáži sú rozmiestené len čidlá CO. Vozidlá na palivo LPG a CNG majú zákaz parkovania v
podzemnej garáži na 1.PP a budú parkovať výlučne na 1.NP.
Množstvo vetracieho vzduchu na každé parkovacie miesto v zmysle čl.74 horeuvedenej normy je
stanovené podľa vzorca 2 na základe známeho využívania garáže:

V……………………množstvo vetracieho vzduchu na každé státie m3/h
Mco, Cp, Ce………Mco=0,5m3/h na vozidlo, Cp….87ppm, Ce….10ppm
nv…………………. výmena vozidiel v garáži (súčet vozidiel do garáže vchádzajúcich a vychádzajúcich
za dobu jednej hodiny pripadajúcich na jedno státie) v h -1
počet parkovacích miest: 117,
počet vchádzajúcich aut za hodinu: 0,
počet vychádzajúcich aut za hodinu: 117 …………….nv =(0+117)/117=1
t……………………. doba chodu motory vchádzajúceho (vychádzajúceho) vozidla v minutách
doba
voľnobehu
40s,
trasa
vozidla
180m,
rýchlosť
10km/h……..doba
jazdy
65s
……….40+65=105s…..1,75min do výpočtu je uvažovaná hodnota 2 minúty
Pri návrhu sa uvažuje vypočítaná hodnota a to 220 m3/h na jedno parkovacie miesto:
220 m3/h x 57 = 12.540 m3/h. – min. výkon odsávacieho ventilátora na 1.PP
220 m3/h x 60 = 13.200 m3/h. – min. výkon odsávacieho ventilátora na 2.PP
Navrhnutý je prirodzený prívod vzduchu pomocou dvoch prívodných šácht z úrovne terénu do garáže na
1.PP a 2.PP. V garáži pod stropom 2.PP a 1.PP sú umiestnené posuvné ventilátory, ktoré dopravujú vzduch
(posúvajú) smerom od prívodného otvoru k odsávaciemu otvoru pod stropom na 1.PP a 2.PP a odvodným
ventilátorom z 2.PP a 1.PP je vzduch vedený ďalej potrubím pod stropom 1.PP do centrálnej odvetrávacej
šachty pre odvod vzduchu z garáže nad strechu objektu. Odvodné ventilátory sú umiestnené v strojovni VZT na
2.PP a 1.PP.
Na stene odvetrávacej šachty je umiestnená protidažďová žalúzia – dodávka ASR.
Navrhnutý je taktiež centrálny rozvádzač MaR pre ovládanie ventilátorov v garáži na základe čidiel CO
rozmiestených v priestore garáži. Systém riadenia odvetrávania priestoru garáže odvodných ventilátorov je
pomocou frekvenčných meničov zabezpečené plynulé ovládanie a posuvné ventilátory sú v prevádzke na
maximálny výkon.
Bežné krátkodobé prevetrávanie bez pohybu vozidiel celkový odvod vzduchu min. 1/3 z celkového
množstva odsávaného vzduchu
Prevetrávanie pri prevádzke s pohybom vozidiel ak koncentrácia CO je na úrovni 30-50ppm
Havarijné trvalé vetranie ak koncentrácia CO stupne na úroveň 87ppm - všetky osoby musia opustiť
priestor podzemnej garáže
Podľa STN 73 6058 Hromadné garáže – zmena b), čl.77 v garáži s počtom státí nad 100 ( celkom 117
státí ) musí byť vetranie zabezpečené najmenej dvomi samostatne prevádzkovateľnými odvodnými ventilátormi.
Ventilátory musia byť pripojené na dva na sebe nezávislé zdroje el. prúdu. V garáži s počtom státí nad 100 budú
inštalované meracie zariadenia pre diaľkové meranie teploty vzduchu ( jedno čidlo v priestore garáže na 500 m2
podlahovej plochy, jedno čidlo v mieste odvádzania vzduchu, jedno čidlo v mieste nasávania vonkajšieho
vzduchu ). V garáži s počtom státí nad 100 budú inštalované meracie zariadenia pre automatické meranie a
signalizáciu koncentrácie oxidu uhoľnatého ( jedno odberné miesto v priestore garáže na 500 m2 podlahovej
plochy, jedno v mieste odvádzania vzduchu, jedno v mieste nasávania vonkajšieho vzduchu ).
Ovládanie vetrania garáží bude od časového programu, teploty v garážach a koncentrácie CO so
zreteľom na udržanie koncentrácie CO v prípustnej medzi Cp=87 ppm a efektívnej prevádzky vetrania.
Regulácia, meranie, ovládanie a signalizácia vetrania a meranie a signalizácia parametrov prostredia
zabezpečia signalizáciu poruchy vetrania do miesta stálej ostrahy a signalizáciou prekročenia dovolenej
koncentrácie CO k jednotlivým vstupom a vjazdom do garáží.
Vetranie výmenníkovej stanice (OST) Vetranie je riešené prirodzeným prívodom a núteným odvodom vzduchu
s použitím radiálneho potrubného ventilátora na odvode. Vzduchový výkon ventilátorov je stanovený na
základe požadovanej výmeny vzduchu v priestore.

Prívod vzduchu je cez protipožiarnu stenovú mriežku osadenú v stene. Odvod vzduchu je riešený
odsávacím potrubným radiálnym ventilátorom z priestoru (OST) vyvedeným cez stenu cez protipožiarnu mriežku
a je vyfukovaný voľne do priestoru garáži na 1.PP.
Vetranie priestoru NN rozvodňa
Vetranie priestorov je prirodzené pomocou protipožiarnych vetracích mriežok umiestnených nad
podlahou a pod stropom.
Vetranie priestorov objektu SO 201
Odvetranie hygienických priestorov na 1.NP až 8.NP
Navrhnuté je riešenie vetranie hygienických miestnosti podtlakovým núteným spôsobom s použitím
odsávacích radiálnych ventilátorov s integrovanou spätnou klapkou. Jednotlivé ventilátory z WC a predsiení sa
napájajú na zberné stúpačkové potrubie VZT vedené v prefabrikovanom jadre na 1.NP až 8.NP a na 9.NP je
vedená VZT potrubím tepelne zaizolovaným až nad strechu objektu do exteriéru. Každá stúpačka je vyvedená
nad strechu objektu a ukončená Lomanco hlavicou rotačnou turbínou osadenou na každej stúpačke a rotáciou
turbíny sa zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v odsávacom potrubí v potrubí vplyvom vetra a tým je odvetranie
stúpačiek VZT účinnejšie. Prívod vzduchu je cez štrbinu pod dverami z vedľajších miestností.
Vetranie nebytových priestorov-kancelárií
V jednotlivých priestoroch objektu sa uvažuje s vetraním s rekuperačným systémom Aereco s riadeným
vetraním pre každú miestnosť.
Vetranie výťahovej šachty
Prívod vzduchu do výťahovej šachty je zabezpečený prirodzene infiltráciou dverami a odvod je riešený
na najvyššom mieste odvodným potrubím nad výťahovou šachtou a ukončený výfukovou hlavicou.
Požiarne vetranie schodiska CHÚC A (2.PP-1.NP)
Schodisko je vetrané núteným spôsobom pri požiari na 10 násobnú výmenu vzduchu v priestore. Na
1.NP je v stene osadený prívodný ventilátora za ním je uzatváracia regulačná klapka so servopohonom.
Prívodný ventilátor privádza vzduch do schodiska cez šachtu na úroveň 1.PP a 2.PP. prívodnými výustkami
umiestnenými nad podlahou. Odvod vzduchu je riešený odvodnými výustkami na 1.PP a 2.PP pod stropom
a šachtou s odvodným strešným ventilátorom nad strechu objektu.
Spínanie ventilátorov pri požiari na prívode a odvode je od signálu EPS pri požiari. Pri požiari sa
signálom z EPS otvára sa regulačná klapka na prívode a na odvode a spúšťajú sa ventilátory.
Požiarne vetranie schodiska CHÚC A (1.NP-8.NP)
Zabezpečené prirodzeným vetraním priestoru schodiska cez okná a zrkladlo schodiska a to otvorením
dverí na 1.NP a okien a otvorením svetlíka na streche objektu s certifikovaný systémom pre vetranie schodísk
s núdzovými tlačidlami umiestenými na každom podlaží na schodisku.
Chladenie nebytových priestorov - kancelárií
Na chladenie každého priestoru je použitý Split systém VRV s elektrickým tepelným čerpadlom
vzduch/vzduch pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia a vnútornými nástennými jednotkami. Navrhnutý je
uzavretý chladivový okruh s medenými potrubiami tepelne izolovanými. Vnútorné jednotky sú osadené na stene
– nástenné prevedenie. Vonkajšie jednotky sú osadené na streche nad každým nájomným priestorom. Vnútorná
a vonkajšia jednotka sú vzájomne prepojené chladiarenským medeným potrubím izolovaným chladiarenskou
kaučukovou izoláciou. Zariadenie pracuje len s obehovým vzduchom.
Vetranie priestorov objektu SO 202
Odvetranie WC a kúpeľní bytov na 1.NP až 8.NP
Navrhnuté je riešenie vetranie hygienických miestnosti podtlakovým núteným spôsobom s použitím
odsávacích radiálnych ventilátorov s integrovanou spätnou klapkou. Jednotlivé ventilátory z WC a kúpeľní sa
napájajú na zberné stúpačkové potrubie VZT vedené v prefabrikovanom jadre na 1.NP až 8.NP a na 9.NP je
vedená VZT potrubím tepelne zaizolovaným až nad strechu objektu do exteriéru.. Každá stúpačka je vyvedená
nad strechu objektu a ukončená Lomanco hlavicou rotačnou turbínou osadenou na každej stúpačke a rotáciou
turbíny sa zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v odsávacom potrubí v potrubí vplyvom vetra a tým je odvetranie
stúpačiek VZT účinnejšie. Prívod vzduchu je cez štrbinu pod dverami z vedľajších miestností.
Odvetranie digestorov v bytoch na 1.NP až 8.NP
Nad sporákom sa uvažuje s osadením odsávacieho digestora s max. prietokom 250m3/h odvádzaného
vzduchu (dodávka vlastníka).Pri použití odsávacieho digestora sa z miestnosti odvádzajú pary (vznikajúce pri
varení) potrubím do centrálnej stúpačky. Stúpačka je vedená v prefabrikovanom jadre na 1.NP až 8.NP a na
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9.NP je vedená VZT potrubím tepelne zaizolovaným až nad strechu objektu do exteriéru. Na streche objektu je
každá stúpačka ukončená ventilačnou Lomanco hlavicou rotačnou turbínou.
Vetranie priestoru chodieb 1.NP až 8.NP
Vetranie chodby a schodiska je zabezpečené prirodzeným vetraním oknami na schodisku. Dvere medzi
chodbou a schodiskom budú trvalo otvorené ak nie je požiar. Navrhuje sa len vetranie núteným spôsobom
ventilátormi na prívode a odvode ak sa chodby na poschodiach uzatvoria dverami (medzi chodbou
a schodiskom). Vetranie chodieb je v prevádzke len pri požiari a po uzatvorení dverí do schodiska na 1.NP-9.NP
(ČCHUC) Navrhnuté je núteným spôsobom ventilátormi na prívode a odvode s prívodnou a odvodnou
centrálnou šachtou s VZT potrubím štvorhranného prierezu a distribúciou vzduchu cez výustky na každom
podlaží. Prívod vzduchu je zabezpečený zo strechy objektu pomocou axiálného ventilátora s uzatváracou
klapkou so servopohonom. Odvod vzduchu je zabezpečený strešným ventilátorom s vertikálnym výtlakom na
streche objektu. Pred ventilátorom je osadená uzatváracia regulačná klapka so servopohonom, ktorý je
napojený na odvodné potrubie. Spínanie ventilátorov na prívode a odvode je od signálu EPS pri požiari. Pri
požiari sa signálom z EPS otvára sa regulačná klapka na prívode a na odvode a spúšťajú sa ventilátory na
streche.

Chladenie bytov na 8.NP a 9.NP
Navrhnuté je chladenie všetkých priestorov v každom byte na 8.NP. Na chladenie každého bytu je
použitý Split systém VRV s elektrickým tepelným čerpadlom vzduch/vzduch pre inštaláciu do vonkajšieho
prostredia a vnútornými nástennými jednotkami. Navrhnutý je uzavretý chladivový okruh na chladivo R32. Návrh
systému VRV je na základe výpočtu tepelnej záťaže jednotlivých priestorov.
Vnútorné jednotky sú osadené na stene– nástenné prevedenie. Vonkajšie jednotky sú osadené na
streche nad každým bytom. Vnútorná a vonkajšia jednotka sú vzájomne prepojené chladiarenským medeným
potrubím izolovaným chladiarenskou kaučukovou izoláciou. Zariadenie pracuje len s obehovým vzduchom.
Bilancia potreby elektrickej energie a tepla pre VZT a klimatizačné zariadenia:

Objekt SO201 + SO 202

Vetranie výťahovej šachty
Prívod vzduchu do výťahovej šachty je zabezpečený prirodzene infiltráciou dverami a odvod je riešený
na najvyššom mieste odvodným potrubím nad výťahovou šachtou a ukončený výfukovou hlavicou.
Požiarne vetranie schodiska a predsiene CHÚC B (2.PP-1.NP)
Schodisko a predsieň má navrhnuté oddelené samostatné vetranie priestoru predsiene a priestoru
schodiska pri požiari na 10 násobnú výmenu vzduchu v priestore. Na 1.NP je v stene osadený prívodný
ventilátor a za ním je uzatváracia regulačná klapka so servopohonom. Prívodný ventilátor privádza vzduch do
schodiska a do predsiene cez šachtu na úroveň 1.PP a 2.PP. prívodnými výustkami umiestnenými nad
podlahou. Odvod vzduchu je riešený odvodnými výustkami na 1.PP a 2.PP zo schodiska a predsiene pod
stropom a šachtou s odvodným strešným ventilátorom nad strechu objektu.
Spínanie ventilátorov pri požiari na prívode a odvode je od signálu EPS pri požiari. Pri požiari sa
signálom z EPS otvára sa regulačná klapka na prívode a na odvode a spúšťajú sa ventilátory.
Požiarne vetranie schodiska CHÚC A (1.NP-8.NP)
Zabezpečené prirodzeným vetraním priestoru schodiska cez okná a zrkladlo schodiska a to otvorením
dverí na 1.NP a okien a otvorením svetlíka na streche objektu s certifikovaný systémom pre vetranie schodísk
s núdzovými tlačidlami umiestenými na každom podlaží na schodisku.
Chladenie bytov na 1.NP až 7.NP – predpríprava rozvodov chladenia
Pre byty na 1.NP až 7.NP je navrhnutá predpríprava na chladenie bytov.
Navrhuje sa predpríprava chladenia pre priestory obývacích izieb. Pre chladenie je navrhnutý Split
systém VRV s elektrickým tepelným čerpadlom vzduch-vzduch pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia
s použitím vnútornej nástennej jednotky a vonkajšej kondenzačnej jednotky. Vnútorná jednotka je umiestnená na
stene v obývačke a vonkajšia jednotka je umiestnená na balkóne pre príslušný byt. Navrhnutý je uzavretý
chladivový okruh na chladivo R32 (ekologické chladivo). Navrhnuté sú ako predpríprava len rozvody chladenia
z medených rúr chladiarensky s tepelnou izoláciu zo syntetického kaučuku. Rozvody sú vedené od vnútorných
jednotiek pod stropom k vonkajšej kondenzačnej jednotke na balkóne.

Potreba tepla
kW

SO 202 Bývanie ventilátor a digestory
SO 201 Polyfunkcia ventilátory
Podzemné garáže
SO 201 Schodiská CHÚC A
SO 202 Schodiská CHÚC B
SO 202 Chodby ČCHÚC A
SO 201 Chladenie klimatizácia

Vetranie bytov 1.NP-7.NP
V jednotlivých priestoroch objektu sa uvažuje s vetraním s rekuperačným systémom Aereco s riadeným
vetraním pre každú miestnosť.
Vetranie bytov 8.NP a 9.NP
Vetranie je riešené núteným spôsobom s rovnotlakým vetraním použitím vysokoúčinnej rekuperačnej
jednotky - vnútorné stojaté prevedenie. VZT jednotky sú umiestnené v šatníku v každom byte na 8.NP. Jednotka
nasáva vzduch cez prívodné potrubie čerstvého vzduchu cez nasávaciu žalúziu a po požadovanej úprave
(filtruje, rekuperuje, ohrieva ) čerstvý vzduch, ktorý distribuuje do rozdeľovacieho boxu a ďalej flexi hadicami
priemeru 80 mm v strope do priestorov apartmánu s prívodnými distribučnými prvkami. Potrubie je vedené pod
stropom 8.NP. Odvod vzduchu je riešený distribučnými prvkami z kúpeľní WC, kuchyne chodby flexi plastovým
potrubím do rozdeľovacieho boxu a ďalej z boxu odvodným potrubím do VZT zariadenia. Prívod čerstvého
vzduchu je zabezpečený v množstve privádzaného vzduchu, ktorý sa privádza prívodným potrubím. Odpadný
znehodnotený vzduch z VZT jednotiek je vyvedený potrubím nad strechu a ukončený výfukovou hlavicou.
Plynulou digitálnou reguláciou a reguláciou otáčok motorov ventilátorov VZT jednotky sa umožňuje hospodárne
vetranie daného priestoru podľa skutočných požiadaviek.

Príkon ELI

SO 202 Chladenie klimatizácia
Celkom spolu:

kW
5
3
15
5
3
3
1
95
90
319

0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.4
ELEKTROINŠTALÁCIA
9.4.1 Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podľa požiadaviek dodávateľa el. energie.
Základné údaje
Napäťová sústava: 3PEN str.,50Hz,230/400V/TN-C,S
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche
- samočinným odpojením napájania
- doplnkovým pospájaním
doplnková prúdovým chráničom

9.4.2

Výkonová bilancia

SO 201 - administratíva
Inštalovaný výkon „Pi“
Koeficient súčasnosti
Súčasný výkon „Ps“
Súčasný výkon Ps (zálohovaný)
Predpokladaná ročná spotreba el.energie
Stupeň zabezpečenia dodávky el.energie

625,083 kW
0,547
342,15 kW
6 kW
0,39 GWh
3

SO 202 - byty
Inštalovaný výkon „Pi“
Koeficient súčasnosti
Súčasný výkon „Ps“
Súčasný výkon Ps (zálohovaný)
Predpokladaná ročná spotreba el.energie

540,5kW
0,38
204,9 kW
6 kW
0,27 GWh

Výkony celkom
Inštalovaný výkon „Pi spolu“

1 165,58 kW
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Súčasný výkon "Ps spolu"
Súčasný výkon Ps (zálohovaný)
Koeficient súčasnosti
Medziobjektový súčasný výkon "Pss celkom"
Inštalovaný výkon pre nabíjanie EV

547,05 kW
12 kW
0,7
382,9 kW
44 kW

Kompenzácia účinníka: typovými kompenzačnými rozvádzačmi pre hlavné el. rozvádzače
Prostredie podľa STN 33 20 00-3 (protokol o prostredí je súčasť súhrnnej technickej správy PD):
Vnútorné priestory – AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AG1,AH1
Vonkajšie priestory –AA 7,AB 8,AD 2,AE4,AK 1,Al 1,AQ 1,AS 2
Využitie objektu podľa STN 332000-3: BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB2
Pri vypracovaní PD sú zohľadnené STN normy a predpisy, hlavne:
STN 33 2000-5-51,STN 33 20 00-5-52, STN 614 39 ,STN 33 20 00-4-41,STN 33 20 00-5-54,
STN EN 12 464-1,vyhláška 508/2009 a ostatných súvisiacich noriem a predpisov.

9.4.3

Polyfunkčný objekt SO201

Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podľa požiadaviek dodávateľa el. energie.
Meranie odberu el. energie
Fakturačné meranie odberu el. energie je umiestnené v rozvádzačoch merania RE inštalovaných na
jednotlivých podlažiach. V rozvádzači RE jednotlivých podlaží budú pre jednotlivé odberné miesta podlažia
vývody fakturačného merania odberu el. energie s ističom B-25A/400V pre elektromerom.
Hlavný el. rozvádzač a rozvody NN
Pre administratívnu časť objektu bude inštalovaný hlavný el. rozvádzač, proj. označený RH-A, z ktorého
bude napojené stúpacie vedenie pre silové napojenie rozvádzačov RE jednotlivých podlaží.
Z fakturačne meraných a istených vývodov rozvádzača RE budú káblami silovo napojené rozvádzače
jednotlivých odberných miest podlažia.
Elektrická inštalácia – kancelársky priestor
Pre každý priestor so samostatným vchodom zo spoločnej chodby daného podlažia bude inštalovaný
elektrický rozvádzač proj. označený RK-A. Napojený bude z isteného meraného vývodu rozvádzača RE,
obsahovať bude hlavný vypínač na prívode, prepäťovú ochranu a istené vývody pre okruhy osvetlenia
a zásuvkové okruhy. Svetelné a zásuvkové okruhy majú doplnkovú ochranu prúdových chráničom.
Zásuvkové okruhy
Pre napájanie bežných kancelárskych a prenosných el. spotrebičov sú inštalované zásuvky 230V,16A.
Zásuvky sú inštalované v množstve a rozmiestnení podľa predpokladaného spôsobu využívania, v kuchynkách
sú pre spotrebiče s vyšším príkonom inštalované zásuvky samostatne istené. V jednotlivých miestnostiach
daného priestoru sú inštalované pri vstupných dverách zásuvky určené pre el. spotrebiče používané pri
upratovaní. Zásuvkové okruhy majú doplnkovú ochranu prúdovým chráničom. Typ a dizajn krytov zásuviek bude
upresnený v ďalšom stupni PD (Zásuvky napr. NIKO, Schneider Electric, Schrack Legrand a pod.).
Umelé osvetlenie
Bežné umelé osvetlenie bude navrhnuté podľa STN EN 12 464-1 a podľa požiadaviek riešiteľa interiéru
(investora). Hodnoty intenzity osvetlenia:
- administratívne priestory
500 lx
- chodby,
100 lx
- schodisko
150 lx
- soc. miestnosti, čaj. kuchynky
200 lx
- nástup k výťahom
200 lx
- technické miestnosti, strojovne
200 lx
- parkovacie priestory vnútorné
50-75 lx
Na bežné prevádzkové osvetlenie sú navrhnuté typové svietidlá dostupné na tuzemskom trhu s atestom,
resp. prehlásením zhody. Typy svietidiel budú upresnené podľa požiadaviek riešiteľa interiéru. Svietidlá
v kancelárskych priestoroch musia vyhovovať pre používanie výpočtovej techniky v osvetľovanom priestore.
Krytie a vyhotovenie svietidiel bude zodpovedať požiadavkám a prostrediu v ktorom sú inštalované.
Ovládanie osvetlenia je spravidla od vstupných dverí do jednotlivých miestností, spoločné priestory,
vnútorné komunikácie sú spínané centrálne cez, prípadne miestne automatickými spínačmi (napr. pohybovými

spínačmi a pod.).Väčšie svetelné celky majú spínanie na viacej stupňov umožňujúce zapínať svietidlá po
sekciách. V časti priestorov môžu byť inštalované stmievače spínače, umožňujúce plynulé riadenie intenzity
osvetlenia v danej miestnosti. Tam, kde sa to požaduje je možné centrálne vypínanie osvetlenia (napr. časti
podlažia a pod.).
Vnútorné komunikačné priestory, únikové cesty a východy majú inštalované núdzové svietidlá (Exit).
Sú to typové svietidlá s vlastným zdrojom (akumulátorom) a nabíjacou automatikou. Autonómnosť podľa
PO.
Napojenie el. zariadení technológie objektu
V rámci silnoprúdových rozvodov je uvažované silové napojenie elektrických rozvádzačov technológie
(ktoré sú súčasťou ich dodávky). Dimenzovanie napájacích káblov, istenie vývodov a pod. bude na základe
požiadaviek jednotlivých profesií. Technologické spotrebiče ovládané a riadené systémom BMS (MaR) sú ním aj
silovo napojené. V rámci elektro-silnoprúd sú silovo napojené rozvádzače BMS (MaR).
Elektrická inštalácia
Elektrická inštalácia v objekte je navrhnutá celoplastovými káblami (v časti objektu požiarnymi káblami –
ZO,BH,PH) uloženými v hlavných káblových trasách na káblových nosných konštrukciách, v ostatných trasách
pod omietkou resp. v ochranných rúrkach a pod. Elektroinštalačné prístroje sú navrhnuté typové, dostupné na
tuzemskom trhu s atestom resp. prehlásením zhody. Presné typy svietidiel, vypínačov, zásuvkových krabíc
a pod. budú upresnené v ďalšom stupni PD. Podružné rozvádzače sú oceloplechové, plastové, s dverami,
zapustené do steny, v príslušnom krytí a vyhotovení.

9.4.4

Bytový objekt SO202

Jedná sa o nový objekt – bytový dom, so vstupom do spoločného komunikačného priestoru, kde je
schodisko a výťah. Na jednotlivých podlažiach pokračuje spoločnou chodbou, z ktorej sú vstupy do jednotlivých
bytov.
Zásobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podľa požiadaviek dodávateľa el. energie.
Meranie odberu el. energie
Fakturačné merania odberu elektrickej energie sú v rozvádzačoch merania inštalovaných v rámci
bytového objektu. Pre každé odberné miesto (byt) je uvažovaný fakturačný elektromer (s predradeným hlavným
ističom). Elektromery sú prístupné z verejných miest (hlavné chodby objektu a pod.).
Rozvody NN
Rozvodná sieť NN
Bude riešená napojením rozpojovacích poistkových skríň umiestnených pri obytnom dome tak, aby z
nich bolo možné napojiť vchod daného bytového domu.
Pre vchod bytového domu bude inštalovaná prípojková skriňa, z ktorej bude napojené hlavné stúpacie vedenie
vchodu. Zo stúpačky sa napoja na jednotlivých podlažiach rozvádzače merania odberu el. energie. Z nich potom
jednotlivé odberné miesta-byty. V bytovom dome bude rozvádzač spoločnej spotreby, v ktorom budú istené
vývody pre el. okruhy spoločnej spotreby (výťah, osvetlenie spoločných chodieb, schodiska a pod.)
Zbernica potenciálového vyrovnania
Pre každý objekt je zriadená zbernica potenciálového vyrovnania. V základoch objektu je inštalovaná
zemniaca sieť, s vyvedeným vývodom pre napojenie zbernice vo vnútri objektu. Zbernica potenciálového
vyrovnania je vedená v trase hlavných stúpacích vedení s odbočkami na každom podlaží a odbočkami pre
zariadenie v technických miestnostiach a priestoroch.
Technické riešenie
Všeobecne – spoločné priestory
Pre elektrickú inštaláciu v objekte sú navrhnuté typové elektrické inštalačné prístroje a zariadenia
dostupne na tuzemskom trhu, s atestom resp. prehlásením zhody. Káble sú celoplastové s medeným jadrom, v
komunikačných priestoroch, požiarnych priestoroch a únikových cestách káble odolné proti šíreniu plameňa,
bezhalogénové s nízkou hustotou dymu pri horení, pre časť zariadení aj káble funkčné počas horenia
v požadovanom čase.
Umelé osvetlenie
Svietidlá pre osvetlenie spoločných priestorov v objekte sú typové, dostupné na tuzemskom trhu,
s atestom resp. prehlásením zhody. Svietidlá sú vo vyhotovení a krytí pre dané prostredie. Intenzita osvetlenia je
navrhovaná podľa STN EN 12 464-1:
- komunikačné priestory vnútorné
100 lx
- schody
150 lx
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Ovládanie osvetlenia spoločných priestorov je miestne resp. centrálne, vypínačmi, pohybovými
snímačmi a pod.
Vnútorné komunikačné priestory, únikové cesty a východy majú inštalované núdzové svietidlá (Exit).
Sú to typové svietidlá s vlastným zdrojom (akumulátorom) a nabíjacou automatikou. Autonómnosť podľa
PO.
Zásuvkové okruhy v spoločných priestoroch sú vypínateľné z rozvádzača NN objektu prístupné pre
poverené osoby (údržba, opravy a pod.). Druh a vyhotovenie (krytie) zásuviek, ako aj istenie zásuvkových
okruhov, bude podľa miesta inštalácie (interiér, exteriér) a požiadaviek investora (užívateľa) na jednotlivé
zásuvkové okruhy.
Ochrana doplnkovým pospájaním – pri každom el. rozvádzači, v technických miestnostiach a v ďalších
miestach podľa požiadavky sú inštalované svorky hlavného pospájania (SHP) vodivo pripojené na hlavnú
uzemňovaciu svorku (HUS) objektu.
Elektrická inštalácia
Spoločné komunikačné priestory (schodisko, nástupné priestory k výťahu, chodby) sú osvetlené
typovými svietidlami spínanými automatmi resp. vypínačmi z viacerých miest. Únikové cesty sú vyznačené
núdzovými svietidlami (Exit) s vlastným zdrojom a nabíjacou automatikou. Svietidlá sa pri normálnej prevádzke
nabíjajú, svietia pri výpadku napätia rozvodov NN napájané z vlastného zdroja. Rozvody sú káblami odolnými
proti šíreniu plameňa, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení.
El. inštalácia v bytoch
Byt – má samostatný el. rozvádzač napojený cez meranie odberu el. energie (elektromer) v rozvádzači
merania odberu el. energie. Rozvádzač bytu obsahuje hlavný vypínač, prepäťovú ochranu , istené vývody pre el.
okruhy bytu (osvetlenie, zásuvky) a priestorovú rezervu pre možnosť doplnenia prístrojov. Vývody pre svietidlá
sú ukončené lustrovými svorkami pripravené pre montáž svietidla podľa výberu užívateľa. Vo vstupnej časti bytu
(chodbe),WC a kúpeľni sú typové svietidla (základné osvetlenie).Ovládanie osvetlenia je vypínačmi
inštalovanými spravidla pri vstupných dverách do miestnosti. V každej miestnosti sú inštalované zásuvky
230V/16A v počtoch podľa STN a požiadaviek investora. V kuchyni sú aj jednotlivé zásuvky istené samostatne
pre možnosť pripojenia el. spotrebičov s vyšším príkonom (mikrovlnka, kávovar a pod.).Pre napojenie el.
sporáka (varnej dosky) je samostatný vývod trojpólovo vypínateľný z miesta pri šporáku. V kúpeľni je zásuvka
pre pripojenie bežných el. spotrebičov a zásuvka pre pripojenie práčky. Zásuvky v byte a osvetlenie majú
doplnkovú ochranu prúdovým chráničom el. inštalácia v byte je celoplastovými káblami pod omietkou,
inštalačné prístroje sú typové, dostupné na tuzemskom trhu, s atestom resp. prehlásením zhody.
Uzemnenie, zbernica potenciálového vyrovnania
Pre objekty SO201 a SO202 je zriadená zbernica potenciálového vyrovnania, pripojená cez skúšobnú
svorku na uzemňovacie vedenie vytvorené v základoch objektu.
V základoch objektov je vytvorená uzemňovacia sieť z pásoviny FeZn, vyvedená v príslušných miestach
na povrch tak, aby mohla byť použitá pre pripojenie zbernice potenciáloveho vyrovnania, zvodov hromozvodu
a pod.
V objektoch je inštalovaná hlavná uzemňovacia svorka (HUS) a v potrebnom množstve svorky hlavného
pospojovania (SHP). Tieto sú inštalované pri každom podružnom rozvádzači, v technických miestnostiach,
strojovňach a pod. Na zbernicu potenciáloveho vyrovnania sa vodivo pripoja všetky neživé kovové časti zriadení,
ktoré si to vyžadujú. V umývarňach, sprchách a pod. je zriadená ochrana doplnkovým pospojovaním.
Bleskozvod
Pre objekty SO201 a SO202 je navrhnutý bleskozvod podľa STN EN 62 305-1,2,3,4 ako ochrana pred
účinkom atmosférickej elektriny. Objekt je zaradený do triedy ochrany pred bleskom LPS:III (administratívny
objekt s podlahovou plochou viac ako 2000m2).Metódami podľa STN sa určia v ďalšom stupni PD druh a
vyhotovenie bleskozvodu včítane oddelenej ochrany pre jednotlivé zariadenia inštalované v rámci objektu.
Ako vnútorná ochrana proti prepätiam budú inštalované prepäťové ochrany umiestnené v jednotlivých el.
rozvádzačoch, resp. el. spotrebičoch.

9.5

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
EPS je v objektoch SO201, SO202 navrhnutá na základe vyhlášky 94/2004 Z.z. § 88 odsek 3:
Zariadením EPS musí byť vybavený požiarny úsek, v ktorom je hromadná garáž pre viac
ako 50 motorových vozidiel.
Pre objekty je navrhnutá spoločná EPS. Systém bude riadený ústredňou EPS. Ústredňa EPS bude
umiestnená v technickej miestnosti v suteréne. Nakoľko v objekte nebude 24 hodinová strážna služba, je nutné
napojiť systém EPS na pult centrálnej ochrany.

V objekte budú rozmiestnené hlásiče kombinované opticko-dymové + tepelné s vlastnou
vyhodnocovacou logikou, ktoré budú monitorovať prípadný vznik požiaru v danom priestore. Na únikových
cestách budú umiestnené tlačidlové hlásiče.
EPS bude pri požiari ovládať:
- odvetranie chránených únikových ciest
- uzatvorenie požiarnych úsekov
- zavodnenie hadicového navijaka
- odstavenie výťahov
Vyhlásenie poplachu je navrhnuté prostredníctvom sirén.
Kabeláž slúžiaca pre ovládanie zariadení prostredníctvom EPS musí byť prevedená káblami
nehorľavými, s požiarnou odolnosťou a funkčnosťou pri požiari 180 min.
Štrukturovaná kabeláž, TV rozvody
Koncepcia systému vychádza z architektonického riešenia, účelu objektu a účelu jeho využitia.
Štrukturovaná kabeláž je navrhnutá za účelom internetových, telefónnych a televíznych rozvodov.
Pri návrhu rozvodov v bytoch resp. kancelár. priestoroch boli zohľadnené požiadavky investora a
operátorov na zriadenie prípojných miest v bytoch resp. kancelár. priestoroch:
- každý byt /kancelársky priestor bude mať vlastný rozvádzač zapustený v stene
-v každej obývačke, detskej izbe a spálni resp. kancelárii 1x dvojportová dátová zásuvka
Štrukturovaná kabeláž je navrhnutá v zmysle noriem ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd Edition
pre category 6A a EIA/TIA 568-C.
Elektrické rozvody pre zariadenia pre požiarne úseky v zmysle vyhlášky 94/2004 § 91 (STN 92 0203,
príloha B) musia byť vedené káblami:
B2ca – s1, a1 - káble odolné proti šíreniu plameňa, bezhalogénové s nízkou hustotou dymu pri horení
Káblové trasy budú navrhnuté v spoločných priestoroch až po bytové resp kancelárske rozvádzače pre
budúceho poskytovateľa telefónnych služieb, internetu a TV signálu, pričom je uvažované s tým, že budúci
poskytovatelia služieb budú inštalovať svoje káblové rozvody na vlastné náklady. Príjem TV signálu bude
zabezpečený prostredníctvom telekomunikačných operátorov po kábloch štruktúrovanej kabeláže.
Pre telekomunikačných operátorov bude určená miestnosť v suteréne. Pre ostatnú štruktúrovanú
kabeláž bude hlavný stojan ŠK umiestnený v suteréne v samostatnej miestnosti. Hlavná káblová trasa bude
vedená na 1.NP plechovými žľabmi (200x60mm). Z prízemia na najvyššie poschodia budú pre vertikálne
rozvody vytvorené v SO201 2 stúpačky a VSO202 1 stúpačka z káblového rebríka o šírke 200 mm. Horizontálne
trasy na poschodiach budú tvorené trubkami ø 40 mm, ktoré budú uložené v podlahe v trubkách, a v bytoch
resp. kanceláriách budú zasekané pod omietkou. Zo stúpačky do každého bytu resp. kancelárie (rozvádzača)
bude vedená jedna trubka.
V spoločnom priestore bude 1x voľný vývody ukončený konektorom RJ45 ako príprava pre kameru.
Z hlavného racku budú napojené jednoportové zásuvky pre TV vo vstupnej hale.
Rozvody v bytoch resp. kanceláriách budú vedené od rozvádzača ku koncovému bodu - zásuvke.
Rozvody budú uložené v trubkách v podlahe, príp. budú zasekané pod omietkou. Pre štruktúrovanú kabeláž
budú vedené káble - STP 4x2xAWG23, Cat. 6A, 500MHz, LSOH bezhalogénový.
Videovrátnik
Videovrátnik je navrhnutý za účelom komunikácie užívateľov bytov resp. kancelárskych priestorov
s návštevami. Videovrátniky sú riešené z každého bytu (kancelárie) a umožňujú otvorenie vstupných dverí
vybavených elektrickým zámkom. Každý byt (kancelária) bude vybavený 1 videotelefónom. Návrh videovrátnika
je uskutočnený na báze prvkov Legrand (Bticino).

9.6

VÝŤAHY

Objekt má 3 schodiská. V každom je navrhnutý 1 výťah, s nosnosťou 800 kg / 10 osôb. Výťahové
šachty sú navrhované ako monolitické ŽB konštrukcie. Výťah musí byť prispôsobený na prepravu osôb
so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Šachty osobných výťahov sú vetrané prirodzene. Prívod
vzduchu bude infiltráciou výťahovými šachtovými dverami na jednotlivých podlažiach. Odvod vzduchu bude
v najvyššom mieste výťahovej šachty strešnou hlavicou. Pri realizácií výťahových šácht je nutné dodržať
opatrenia na elimináciu prevádzkového hluku.
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10.1.2 SO302a
SO302b

VONKAJŠIE TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

10.1 SO300
10.1.1 SO301a
SO301b

ZDRAVOTECHNICKÉ OBJEKTY
Vodovodná prípojka
Areálový vodovod

Zdravotechnické objekty SO301a – Vodovodná prípojka a SO301b – Areálový vodovod riešia
zásobovanie objektov vodou z navrhovanej vodovodnej prípojky. Vodovodná prípojka bude vybudovaná
napojením na existujúci verejný vodovod TvLT DN150 vedený južne od objektu v areáli NUPPU/Bergamon.
Vodovodná prípojka bude vyhotovená z tvárnej liatiny dimenzie DN80 a ukončená bude vo vodomernej šachte.
Vodomerná šachta bude mať minimálne vnútorné rozmery 2800x1400x1800mm. Vodomerná šachta bude
vyhotovená zo železobetónu. Vo vodomernej šachte bude umiestnená 1 vodomerná zostava s fakturačným
vodomerom. Areálový vodovod bude vyhotovený z potrubia HPDE D90 a ukončený na päte objektu.
Potreby vody podľa vyhlášky 684/2006 Z.z. pre vodovodnú prípojku
Stavebný objekt SO 201
Denná potreba vody
Qp=n x q = 175 zamestnancov x 60l/ zamestn.deň = 10 500 l/deň = 0,122 l/s
Maximálna denná potreba vody
Qm=Qp x kd = 12 600 l/deň = 0,146 l/s
Maximálna hodinová potreba vody
Qh=(Qm x kh)/10 = 2 646,0 l/hod = 0,735 l/s
Ročná potreba vody
Qrok=Qp x d = 3 832 500 l/rok = 3 833 m3/rok

Kanalizačná prípojka splašková
Areálová splašková kanalizácia

Zdravotechnický objekt SO302a – Kanalizačná prípojka splašková a SO302b – Areálová splašková
kanalizácia riešia odkanalizovanie splaškových a odpadných vôd z objektov SO201, SO202 cez navrhovanú
splaškovú kanalizačnú prípojku do verejnej splaškovej kanalizácie.
Splašková kanalizačná prípojka bude vybudovaná napojením na existujúcu verejnú dažďovú kanalizáciu
a ukončená hlavnou dažďovou revíznou šachtou 1000. Prípojka bude vyhotovená z PVC potrubia DN200 a bude
ústiť do areálu areáli NUPPU/Bergamon. Na kanalizačnej prípojke bude osadená hlavná revízna šachta
DN1000, areálové šachty splaškovej kanalizácie budú takisto DN1000. Šachty sú navrhnuté ako
železobetónové. Minimálny spád kanalizačného potrubia je 2,0% pri potrubí do D160 a 1,0% pri D200 a vyššom.
Pri vykonávaní zemných prác je nutné dodržiavať všetky ustanovenia STN 73 3050- Zemné práce.
Potrubie splaškovej kanalizácie bude uložené ryhe na pieskovom lôžku hrúbky 100 mm a bude obsypané
pieskom 300 mm nad vrchom potrubia. Zásyp ryhy bude štrkopieskom nevhodným na betonárske účely
a výkopovou zeminou. Pri križovaní potrubí je potrebné dodržať STN EN 73 6005.
Výpočtový prietok splaškovej vody pre kanalizačnú prípojku je Qww = 13,85 l.s-1
Množstvo splaškových odpadových vôd pre jednotlivé kanalizačné prípojky bude zhodné s potrebou
pitnej vody pre objekty, z ktorých je splašková voda odvádzaná.
Výpočtový prietok splaškových odpadových vôd
(l/s)
kde:
∑DU - je súčet výpočtových odtokov zo všetkých zariaďovacích predmetov napojených
v navrhovanom úseku vnútornej kanalizácie (l/s)
K - je súčiniteľ súčasnosti odtoku, zohľadňujúci spôsob používania budovy = 0,5.

Stavebný objekt SO 202
Denná potreba vody
Qp=n x q = 86 obyvateľov x 145l/ os.deň = 12 470 l/deň = 0,144 l/s
Qp=n x q = 40 detí x 60l/ dieťa.deň = 2 400 l/deň = 0,028 l/s
Qp= 14 870 l/deň = 0,172 l/s
Maximálna denná potreba vody
Qm=Qp x kd = 17 844 l/deň = 0,207 l/s
Maximálna hodinová potreba vody
Qh=(Qm x kh)/24 = 1 309,4 l/hod = 0,364 l/s
Qh=(Qm x kh)/10 = 604,8 l/hod = 0,168 l/s
Qh= 1 914,2 l/hod = 0,532 l/s
Ročná potreba vody
Qrok=Qp x d = 5 427 550 l/rok = 5 428 m3/rok

10.1.3 SO 303 - Areálová dažďová kanalizácia a vsaky
Zdravotechnický objekt SO303 – Areálová dažďová kanalizácia a vsaky rieši odvedenie dažďových vôd
z objektov SO201 a SO202 cez akumulačnú nádrž do vsakovacích objektov umiestnených na pozemku
investora.
Pre odvedenie zrážkových vôd zo striech objektov je navrhnuté pre každý stavebný objekt samostatné
podzemné vsakovacie zariadenie. Celý systém riešenia vsakovania dažďovej vody pozostáva zo vsakovacieho
systému napr. Ekodren, ktorý sa skladá zo vsakovacích blokov typ – DRENBLOK DB60, spájacích segmentov a
je ako celok obalený do špeciálnej geotextílie, ktorá zabraňuje vniku pôdy, hmyzu a koreňových sústav do
vytvoreného akumulačného objektu.
Vsakovacie bloky sú vyskladané do vsakovacích línií so samostatným opláštením a s vytvorením
kontrolného a prečisťovacieho otvoru priemeru DN150 a DN110. Objem akumulačného priestoru je vypočítaný
podľa odporúčaní a smerníc EU pri koeficiente filtrácie Kf vyplývajúci z inžiniersko-geologického prieskumu. Na
základe dodaných podkladov navrhujem osadenie vsakovacieho bloku VB1 s rozmermi 6000x3600x1200mm –
celkový akumulačný objem cca 26m3 a vsakovacieho bloku VB2 s rozmermi 4800x3000x1200mm – celkový
akumulačný objem cca 17m3. Vsakovacie bloky budú osadené v dvoch vrstvách. V ďalšom stupni projektovej
dokumentácie bude návrh spresnený a potvrdený hydrogeologickým posudkom.
Pred zaústením dažďových zvodov zo striech do vsakovacích objektov je potrebné osadiť filtračné
šachty, ktoré slúžia na zachytenie hrubých a jemných nečistôt, ktoré by mohli vniknúť do vsakovacieho objektu,
a tak postupne znižovať jeho funkčnosť. Filtračná šachta musí mať vytvorený usadzovací priestor a filtračnú
prepážku, ktorá zabezpečí, aby sa následne do vsakovacieho objektu nedostali naplavené nečistoty. Filtračná
šachta bude mať dierovaný poklop na odvetranie vsakovacích blokov.
Celý systém musí byť odvetraný a to kanalizačným potrubím príslušnej dimenzie na najvyššom bode na
objekte a následne zaústený do vrchnej časti filtračnej šachty, prípadne nad terén. V prípade, ak je systém
odvetraný do šachty, je nutné osadiť na túto šachtu dierovaný poklop, ktorý zabezpečí odvetranie.
Medzi vsakovacím blokom a filtračnou šachtou bude pre každý stavebný objekt umiestnená akumulačná
nádoba s objemom 6m3. Akumulačná nádoba je vyhotovená z PE, je samonosná s revíznym otvorom
s priemerom 600mm. Dažďová voda v akumulačnej nádrži bude slúžiť pre zavlažovanie zelene na pozemku
investora.

Spolu pre vodovodnú prípojku
Denná potreba vody
Qp=n x q = 175 zamestnancov x 60l/ zamestn.deň = 10 500 l/deň = 0,122 l/s
Qp=n x q = 86 obyvateľov x 145l/ os.deň = 12 470 l/deň = 0,144 l/s
Qp=n x q = 40 detí x 60l/ dieťa.deň = 2 400 l/deň = 0,028 l/s
Qp= 25 490 l/deň = 0,295 l/s
Maximálna denná potreba vody
Qm=Qp x kd = 30 588 l/deň = 0,354 l/s
Maximálna hodinová potreba vody
Qh=(Qm x kh)/10 = 2 646,0 l/hod = 0,735 l/s
Qh=(Qm x kh)/24 = 1 309,4 l/hod = 0,364 l/s
Qh=(Qm x kh)/10 = 604,8 l/hod = 0,168 l/s
Qh= 4 590,4 l/hod = 1,275 l/s
Ročná potreba vody
Qrok=Qp x d = 9 303 850 l/rok = 9 304 m3/rok
Výpočet podľa STN 736655
Výpočtový prietok vnútorných vodovodov:
Qd = 7,36 l/s
Výpočtový prietok vody pre hadicové navijaky v objekte:
Qpož = 3,00 l/s

Výpočtové prietoky dažďovej vody
(l/s)

Vodovodná prípojka sa navrhuje na výpočtový prietok vnútorných vodovodov
Navrhovaná dimenzia vodovodnej prípojky HDPE SDR 17, PN10 – D90 (90x5,4mm)

kde:
r
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- súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy = 1,0 resp. 0,5 (-),
- pôdorysný priemet odvodňovanej plochy – plocha strechy (m2).

Objekt SO 201
Objekt SO 202
Odvodnenie priestoru nad garážou

Qr=
Qr=
Qr=

22,40 l.s-1
12,10 l.s-1
3,28 l.s-1

Návrhové podmienky
100 – ročný dážď v trvaní 15 minút – dimenzia potrubí, kapacita vsakovacieho objektu
Výpočtová výdatnosť dažďa 0,025 l.s-1.m-2
Pozn. výpočtový prietok je počítaný za ukľudňujúcim kusom pre určenie dimenzie gravitačnej dažďovej
kanalizácie. Dimenzovanie podtlakovej dažďovej kanalizácie bude riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie v spolupráci s dodávateľom systému podtlakového odvodnenia.
Pozn. Vsakovací objekt vyhovuje aj na podmienku dlhotrvajúcich dažďov – 5 – ročný dážď v trvaní 120
minút

10.1.4 SO304 – Studňa 1
Za účelom zavlažovania zelene bude na pozemku investora navrhnutá studňa. Studňa bude vyhotovená
ako vŕtaná a voda z nej bude čerpaná pomocou ponorného čerpadla. Na dne vŕtanej studne sa osadí kalník,
filter - silonové pletivo a postupne montovaním pozinkovaného potrubia sa osadí na dno studne ponorné
čerpadlo. Ponorné čerpadlo sa osadí do hĺbky ustáleného dna hladiny. Technológia studne bude umiestnená
v studničnej šachte spolu s technológiou zavlažovania. Takisto v studničnej šachte bude umiestnený fakturačný
vodomer pre meranie množstva vyčerpanej vody. Popis a spôsob zavlažovania bude riešený v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie.

10.2

SO400

HORÚCOVODNÉ OBJEKTY

Projekt pre územné rozhodnutie, časť Vykurovanie rieši nasledovné:
- SO401 Úprava horúcovodného rozvodu 2xDN200
- SO402 Horúcovodná prípojka pre objekty SO201 a SO202
- SO201 Polyfunkčný objekt
- SO202 Polyfunkčný objekt
- PS01 OST – technologická časť (pre objekty SO201 a SO202)
stavby: Polyfunkčný objekt Mlynské Nivy v Bratislave.
Stavebné objekty SO201 a SO202 budú zásobované teplom z tlakovo nezávislej odovzdávacej stanice
tepla (TNOS) umiestnenej v samostatnej miestnosti v suteréne objektu SO202.
Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie slúžili stavebné výkresy a individuálne
požiadavky investora sprostredkované autormi projektu.
Projektová dokumentácia bola vypracovaná predovšetkým na základe:
- STN EN 12 831-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť
1: Tepelný príkon,
- STN 73 0540-2/Z1 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť
2: Funkčné požiadavky,
- STN EN 12 828+A1:2014 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích
systémov,
- STN EN 14 336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích
systémov,
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- Vyhlášky 453/2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 435/2012 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení,
- koordinačnej situácie,
- projektovej dokumentácie existujúceho horúcovodu,
- pripojovacích podmienok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.,
- zákona 657/2004 o tepelnej energetike

10.2.1 SO401

Úprava horúcovodného rozvodu 2xDN200

Existujúci stav
Vetva horúcovovodu 2xDN200 je vedená od Bajkalskej ulice pozdĺž ul. Mlynské Nivy v neprielezom
kanále, potrubie horúcovodu vstupuje do odbočovacej šachty OŠ21a15. V OŠ sa nachádza mimo iného pevný
bod a jímka pre vypúšťanie a systém schladzovania vypúšťanej vody. Uchytenie potrubí v neprieleznom kanále
je riešené oceľovými nosníkmi a potrubnými závesmi. Existujúci horúcovod 2xDN200 je vedený cez pozemok
investora, v trase horúcovodu v riešenom pozemku sa nachádza prirodzený U-kompenzátor. Existujúci Ukompenzátor koliduje s navrhovaným objektom SO201.
Demontážne práce
Po odkrytí neprielezného kanála bude kompletne demontovaný existujúci U-kompenzátor vrátane
tepelnej izolácie a uchytenie potrubí. Po demontáži potrubí bude následne vybúraný aj neprielezný kanál
prislúchajúci k existujúcemu U-kompenzátoru.
Navrhovaný stav
V trase existujúceho horúcovodného rozvodu navrhujeme realizovať medzi dvoma pevnými bodmi dva
U-kompenzátory. Prvý pevný bod na existujúcom horúcovode sa nachádza cca 3,5m od hranice pozemku
investora, druhý je v OŠ21a15. U-kompenzárory budú zhotovené z oceľových rúr DN200, oblúky kompenzátorov
budú zhotovené z rúrových oblúkov R=3DN. U-kompenzátory budú vedené v novovybudovaných častiach
neprielezného kanála, uchytenie nových potrubí v neprieleznom kanále bude na oceľových nosníkoch
s potrubnými závesmi umožňujúcimi axiálnu dilatáciu potrubí. Na potrubiach horúcovodu sa uvažuje s 50%
predpätím za studena. Po vykonaní montáže a všetkých skúšok nových úsekov horúcovodu budú potrubia
natreté dvojnásobným základným náterom a následne tepelne zaizolované tepelnou izoláciou na báze
minerálnej vlny s povrchovou hliníkovou fóliou.
Montážne a demontážne práce je potrebné vykonávať mimo vykurovacieho obdobia počas odstávky
horúcovodu. Odstávku horúcovodu je potrebné skrátiť na nevyhnutnú dobu, počas ktorej sa predpripravené
zrealizované nové časti neprielezného kanála vrátane potrubí prepoja na existujúci neprielezný kanál
a existujúce horúcovodné potrubia.
Zabezpečovacie zariadenie
Ochrana jednotlivých zariadení a potrubných rozvodov horúcovodu pred nadmerným prevádzkovým
pretlakom je zabezpečená existujúcim zabezpečovacím zariadením osadeným na zdroji tepla v zmysle platných
predpisov.
Kompenzácia objemovej rozťažnosti teplonosného média v zariadeniach a potrubných rozvodoch
horúcovodu je zabezpečená existujúcim expanzným systémom inštalovaným v mieste zdroja tepla v zmysle
platných predpisov.
Kategorizácia zariadení podľa 508/2009 Z.z.
Vyhradeným technickým zariadením je v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č.1 nasledovné:
- potrubné vedenie horúcovodu DN200 s menovitým tlakom 2,50 MPa a teplotou média 115°C - bezpečnostný
súčin: (200x2,5)=500 - je zaradené medzi vyhradené technické zariadenie, tlaková skupina Be2.
(Potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho
pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť
potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti).
Analýza rizík
Horúcovodný rozvod bude zmontovaný z normalizovaných potrubných súčastí, normalizovaných
oblúkov a súčastí spojovacieho potrubia.
Pri prevádzke môžu vzniknúť nasledovné riziká ktoré môžu ovplyvniť zmontované zariadenie
horúcovodného systému.
- riziko poškodenia tlakového systému zvýšeným prevádzkovým tlakom v systéme, ktorý môže spôsobiť
deštrukciu potrubia, tesnenia prírubových spojov, armatúr,
- riziko poškodenia tlakového systému tepelno-dilatačnými účinkami, ktoré môžu spôsobiť deštrukciu potrubia,
potrubných súčastí a podporných oceľových konštrukcií.
Pri návrhu horúcovodných rozvodov budú tieto skutočnosti posudzované. Horúcovod bude navrhnutý na
zadané parametre prevádzkovateľom, t.j. prevádzkovú teplotu 115°C a prevádzkový tlak 2,0 MPa. Menovitý –
výpočtový tlak horúcovodu je 2,5 MPa.
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10.2.2 SO402

Horúcovodná prípojka pre objekty SO201 A SO202

Ochranné pásmo
Návrh a realizáciu horúcovodnej prípojky je potrebné vykonať v súlade s zákonom č. 657/2004 Z.Z., § 36
– Ochranné pásma a to predovšetkým:
- ochranné pásmo horúcovodnej prípojky je 1,0m od vonkajšej hrany potrubia na obe strany,
- pri križovaní horúcovodnej prípojky s inžinierskymi sieťami je potrebné rešpektovať ustanovenia STN 73
6005/1993. Horúcovodná prípojka bude zo súboru inžinierskych sietí uložená ako prvá. Pre realizácií ostatných
inžinierskych sietí je potrebné v mieste križovania s horúcovodnou prípojkou ich uloženie do chráničky
s presahom 1,0 m od vonkajšej strany horúcovodného potrubia na obe strany,
- nad horúcovodnú prípojku jej ochranné pásmo nenavrhovať trvalé porasty, ktorých koreňový systém by mohol
ohroziť potrubia horúcovodnej prípojky, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby,
- neumiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad potrubia horúcovodnej prípojky a jej ochranné pásmo
a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jej ochranné pásmo,
- zamedziť pohybu ťažkých mechanizmov nad potrubiami horúcovodnej prípojky.
Napojenie horúcovodnej prípojky na existujúcu SCZT
Existujúci primárny horúcovod 2xDN200 je vedený cez pozemok investora v neprieleznom kanále.
Bod napojenia horúcovodnej prípojky na existujúce horúcovodné potrubia vedené v neprieleznom
kanále je uvažovaný cca 16,5m od OŠ21a15. Prípojka horúcovodu 2xDN65 bude v priestore neprielezného
kanála zhotovená z oceľových potrubí, oblúky budú s polomerom 3xDN. Miesta napojenia horúcovodnej prípojky
na hlavnú vetvu horúcovodu budú opatrené vystužovacími manžetami. Po vykonaní montáže a všetkých skúšok
nových úsekov horúcovodu budú potrubia natreté dvojnásobným základným náterom a následne tepelne
zaizolované tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny s povrchovou hliníkovou fóliou.
Predizolované potrubné rozvody horúcovodnej prípojky
Na oceľové potrubia horúcovodnej prípojky budú napojené predizolované oceľové potrubia, ktoré budú
vedené cez novovybudovanú šachticu do priestoru navrhovanej OST v suteréne objektu SO202 pre napojenie
na hlavné uzatváracie armatúry OST.
Predizolované potrubie pozostáva z oceľovej teplonosnej rúry, tepelnej izolácie (bezfreónová
polyuretánová pena) a plášťa z vysoko-hustého polyetylénu HDPE. Predizolované potrubia budú vybavené
zabudovaným monitorovacím systémom, ktorý umožňuje indikovať alebo aj lokalizovať prípadné vniknutie
vlhkosti do izolácie potrubného systému. Vytváranie oblúkov bude realizované pomocou príslušných potrubných
komponentov predizolovaného systému. Kompenzácia dĺžkovej rozťažnosti horúcovodu je uvažovaná
prirodzenými kompenzačnými útvarmi.
Oblúky budú obložené kompenzačnými vankúšmi. Spájanie potrubí a potrubných tvaroviek bude
zváraním, doizolovanie voľných koncov potrubí bude realizované celodopeňovacími spojkami.
Výkopové práce a uloženie potrubí
Pred zahájením výkopových prác je potrebné vykonať presné zameranie a vytýčenie jestvujúcich
dotknutých križujúcich podzemných sietí. Projektová dokumentácia bola vypracovaná bez presného overenia
existujúcich inžinierskych sietí. V prípadné nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou je
potrebné bezodkladne konzultovať s projektantmi jednotlivých častí dokumentácie.
S ohľadom na stiesnenosť priestorových pomerov je navrhnuté kombinovať šikmý výkop s pažením.
Výkopové práce budú realizované strojne, resp. ručne podľa pozdĺžneho profilu horúcovodnej prípojky.
Existujúce inžinierske siete nachádzajúce sa vo výkope je potrebné chrániť pred poškodením podopretím, resp.
vyviazaním.
Zrealizovaný výkop je potrebné opatriť provizórnym oplotením v dostatočnej výške, aby nedošlo k
ohrozeniu chodcov.
Dno výkopu musí byť zasypané minimálne 150mm vysokou vrstvou jemného zhutneného piesku. Po
montáži potrubia a tlakovej skúške sa potrubie zasype a zhutní tak, aby nad plášťom potrubia bola 200mm
vysoká súvislá vrstva piesku. Zhutnenie piesku okolo plášťov potrubí je nutné urobiť ručne, vo vyššej vrstve
vibrátorom s dynamickým tlakom 100kPa. Na pieskový zhutnený zásyp sa položí výstražná fólia zelenej farby,
potom sa výkop zasype pôvodnou zeminou bez väčších a ostrohranných skál. Prebytočná zemina bude
odvezená na určenú skládku. Konečné povrchové úpravy budú dokončené podľa projektovej dokumentácie
SO800.
Šachtica
V trase horúcovodnej prípojky je uvažovaná šachtica, ktorá bude umiestnená v zeleni, pre uzatvorenie
a odvzdušnenie horúcovodnej prípojky. Uzatvorenie a odvzdušnenie horúcovodnej prípojky je uvažované
prostredníctvom kombinovaných armatúr s obojstranným odvzdušnením. Za vypúšťacími armatúrami
kombinovanej armatúry budú osadené privarovacie uzatváracie kohúty DN25/PN25 a potrubia za nimi budú
smerované na dol. V priestore šachtice je uvažované s privarovacími potrubnými armatúrami. Odvzdušňovacie

potrubia a armatúry budú natreté dvojnásobným syntetickým základným náterom a následne tepelne izolované
tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny s povrchovou hliníkovou fóliou. Predizolované potrubia budú v rámci
šachtice zasypané vrstvou piesku, na povrch pieskového zásypu bude voľne položená betónová dlažba. Prístup
do šachtice bude zabezpečený kruhovým poklopom Pamrex 800, trieda 400, 800mm so štvorcovou základňou
s ventiláciou.
Zabezpečovacie zariadenie
Ochrana jednotlivých zariadení a potrubných rozvodov prípojky horúcovodu pred nadmerným
prevádzkovým pretlakom je zabezpečená existujúcim zabezpečovacím zariadením osadeným na zdroji tepla v
zmysle platných predpisov.
Kompenzácia objemovej rozťažnosti teplonosného média v zariadeniach a potrubných rozvodoch
horúcovodnej prípojky je zabezpečená existujúcim expanzným systémom inštalovaným v mieste zdroja tepla v
zmysle platných predpisov.
Analýza rizík
Prípojka horúcovodu bude zmontovaná z normalizovaných potrubných súčastí, normalizovaných
oblúkov a súčastí spojovacieho potrubia.
Pri prevádzke môžu vzniknúť nasledovné riziká ktoré môžu ovplyvniť zmontované zariadenie horúcovodnej
prípojky.
- riziko poškodenia tlakového systému zvýšeným prevádzkovým tlakom v systéme, ktorý môže spôsobiť
deštrukciu potrubia, tesnenia prírubových spojov, armatúr,
- riziko poškodenia tlakového systému tepelno-dilatačnými účinkami, ktoré môžu spôsobiť deštrukciu potrubia,
potrubných súčastí a podporných oceľových konštrukcií.
Pri návrhu prípojky horúcovodu budú tieto skutočnosti posudzované. Prípojka horúcovodu bude navrhnutá na
zadané parametre prevádzkovateľom, t.j. prevádzkovú teplotu 115°C a prevádzkový tlak 2,0 MPa. Menovitý –
výpočtový tlak horúcovodnej prípojky je 2,5 MPa.

10.3

SO500

VONKAJŠIE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Zásobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podľa požiadaviek dodávateľa el. energie.
Pozri samostatnú prílohu.

10.4

SO600

VONKAJŠIE SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

V riešenom areáli sa nachádza rozvod Slovak Telekom, káble sú vedené z ul. Mlynské Nivy.
PD rieši územnú rezervu pre trasy budúcich providerov, ktorá je vedená z areálu NUPPU (projekt
Bergamon). Územná rezerva je zakreslená v koordinačnej situácii.

10.5

SO700

KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A CHODNÍKY

10.5.1 Dopravné riešenie stavby
Navrhovaný polyfunkčný objekt je situovaný v priestore medzi ul. Mlynské nivy a novo vybudovanou
areálovou komunikáciou polyfunkčného komplexu bytových domov.
Záujmový priestor je ohraničený zo severu obslužnou komunikáciou Mlynské nivy, z juhu a východu
polyfunkčným komplexom NUPPU (projekt Bergamon) vo výstavbe a zo západnej strany je k riešenému územiu
priľahlé parkovisko a existujúci areál. Komunikácia Mlynské nivy je v dotknutom úseku obojsmerná dvojpruhová
obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 kategórie MO 8/40. Ku komunikácii sú priľahlé obojstranné chodníky a
vjazdami/výjazdami sú priamo napojené priľahlé areály. Územie je cez komunikáciu Mlynské nivy napojené na
Bajkalskú ul., ktorá je komunikáciou ZAKOS-u a cez Hraničnú ul. vo svetelne riadenej križovatke na
komunikáciou Mierová, Prievozská ul. a Gagarinova ul.

Analýza súčasnej dopravnej situácie v území
V súčasnosti je areál napojený priamo na ulicu Mlynské nivy. Vzhľadom na blízkosť vjazdu
k vybudovanej areálovej obslužnej komunikácii projektu Bergamon a otočiska autobusov MHD bude predmetné
územie napojené na areálovú komunikáciu projektu Bergamon a napojenie na Mlynské nivy, existujúci vjazd
nebude pre navrhovaný polyfunkčný objekt využívaný. Pre daný projekt nie je vypracované dopravno-kapacitné
posúdenie. V zmysle STN 736110/ Z1, článok 3.6.6 pri počte do 200 navrhovaných parkovacích miest sa
nevyžaduje vypracovávať DKP.
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Komunikácie pre chodcov

N = 1,1 x 48,5 = 53,35 ~ 54 miest – pre byty podľa STN 73 6110/Z1,Z2

Pozdĺž komunikácie Mlynské nivy sú vedené obojstranné chodníky v šírke min. 2,0 m, na ktoré sa
napájajú chodníky z polyfunkčnej zóny vo výstavbe. Na tieto chodníky budú napojené navrhované chodníky pri
objektoch bytových domov. Min. šírka chodníkov vedených v zeleni je 1,50 m, priľahlých ku komunikácii 2,0 m.

V zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 podľa výpočtu statickej dopravy je potrebné pre 41 bytov vybudovať 54
parkovacích miest (49 miest pre odstavovanie vozidiel obyvateľov bytov a 5 miest pre návštevníkov bytov).

Mestská hromadná doprava
Trasy autobusových liniek MHD prebiehajú po Bajkalskej ul., A-MHD a T-MHD linky sú prevádzkované
po Gagarinovej a Mierovej ulici. Dostupnosť k zastávkam MHD na Bajkalskej ulici je od areálu navrhovaných
bytových domov cca 350 m a na Mierovú ul. cca 450-500 m. V dotyku s polyfunkčným komplexom vo výstavbe
Bergamon sa vybudovala obojstrannej zastávky s obratiskom pre A-MHD na ul. Mlynské nivy, po ktorej je
v dohľadnej dobe plánované zavedenie linky MHD.

 funkčné využitie – škôlka v objekte SO 202 so zázemím v objekte SO 201
v zmysle STN 736110/Z1, Z2 tab.20 nie je určený základný ukazovateľ pre škôlky, preto uvažujeme/ volíme
ukazovateľ nasledovne:
- 4 zamestnanci (1 stojisko na 5 zamestnancov)
P0 = 4 : 5 = 0,8 - zamestnanci
N = 1,1 x Po x kmp x kd

kde

k mp = 1,0

kd = 1,0

Cyklistická doprava
V kontakte so záujmovým územím v sučastnosti neprebiehajú žiadne cyklistické trasy. V území je
zachovaná priestorová rezerva pozdĺž ul. Mlynské nivy pre výhľadové vedenie komunikácie pre cyklistov.
Vo februári 2021 bol pre magistrát hl. mesta SR vypracovaný projekt pre stavebné povolenie pre stavbu
Cyklotrasa R17 – Prievozská radiála, úsek Mlynské nivy. Spracovateľom je firma Vodales s.r.o., zodp. projektant
Ing. František Háber. Navrhovaný projekt bytového a administratívneho objektu v plnej miere rešpektuje
vypracovaný projekt cyklotrasy a ponecháva územnú rezervu na jeho realizáciu.

pre zamestnancov :
N = 1,1 x 0,8 x 1,0 x 1,0 = 0,88 ~ 1 miesto pre zamestnancov

BILANCIA ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH MIEST PODĽA STN 73 6110/ Z1, Z2.
Funkčné využitie objektu

10.5.2 Posúdenie statickej dopravy pre navrhovaný polyfunkčný objekt v zmysle STN 73
6110/Z1, Z2 Projektovanie miestnych komunikácií.
Vstupné koeficienty a hodnoty pre výpočet statickej dopravy
Pre výpočet odstavných a parkovacích plôch v zmysle čl.16.3.10 tab. 20 STN 73 6110/Z1,Z2
Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena 1, Zmena 2 sú vstupné koeficienty nasledovné :
● regulačný koeficient uvažujeme k mp = 1,0 - posudzovanú lokalita sme zaradili do „ostatného územia“
mesta. Riešené územie je napojené na miestnu obslužnú dvojpruhovú komunikáciu Mlynské nivy,
● súčiniteľ vplyvu prepravnej práce uvažujeme kd = 1,0 (pomer IAD : ostatnej doprave 40:60).
Funkčné využitie objektov SO 201 a SO 202 :
SO201 – administratívna časť
● administratíva :
175 zamestnancov
3050 m2

bývanie, obchod/služby, administratíva

Celkový požadovaný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 je 138 PM, z čoho 4 % stojísk (6
parkovacích miest) bude vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím. Všetky parkovacie miesta budú
umiestnené v podzemnej garáži pod objektami.

Vjazd a výjazd z podzemnej hromadnej garáže pre osobné vozidlá je riešený na areálovú komunikáciu
projektu Bergamon. Navrhovaná komunikácia má šírku 6,0 m, polomer vjazdu R=6,0. Kryt komunikácie bude
z asfaltového betónu alebo cementového betónu.
Základná šírka chodníkov je navrhnutá 1,50 m, kryt z betónovej dlažby, spevnená plocha pod
kontajnerovým stojiskom bude z cementového betónu.

● funkčné využitie – administratíva SO201
- zamestnanci
P0 = 175 : 4 = 43,75
- návštevníci
P0 = 3050 : 25 = 122
kde
k mp = 1,0
kd = 1,0
N = 1,1 x Po x kmp x kd
pre zamestnancov :
N = 1,1 x 43,75 x 1,0 x 1,0 = 48,125 ~ 49 miest – pre zamestnancov admin.

10.6

pre návštevníkov :
N = 1,1 x 122 x 1,0 x 1,0 = 134,2 : 4 = 33,55 ~ 34 miest – pre návštevníkov administratívy

● funkčné využitie – bývanie SO202
N = 1,1 x Oo

dlhodobé stojiská
(počet PM)
49
49
1
99 PM

10.5.3 Navrhované dopravné riešenie
SO701
Areálová komunikácia a chodníky

(1 stojisko na 4 zamestnancov)
(1 stojisko / 25 m2 čistej admin. plochy)

SO202 – bytová časť
● odstavné stojiská pre bývanie : 1-i a 2-i byty do 60 m2 (1 stojisko / byt)
3-i byty nad 60 m2 (1,5 stojiská / byt)
4-i byty nad 90 m2 (2 stojiská / byt)
Počet bytov spolu : 41
Základný počet odstavných miest OO pre bývanie :

● bývanie
● administratíva
● škôlka
Spolu :

krátkodobé stojiská
(počet PM)
5
34
39 PM

7 + 22 bytov x 1 = 28 stoj.
7 byt x 1,5 = 10,5 stoj.
5 bytov x 2 = 10 stoj.
48,5 stojísk

SO 800

KRAJINNÉ A ARCHITEKTONICKÉ ÚPRAVY

Úpravy okolia stavby vyjadrujú hlavný princíp urbanistickej koncepcie navrhnúť čo najlepšie podmienky
pre bývanie. Na okolitom území sa to dosahuje návrhom jeho členenia na plochy s rôznou povrchovou úpravou,
zodpovedajúcou jej rôznemu využívaniu.
Okrem plôch prístupovej komunikácie sa budú ako spevnené plochy používané chodník s priamym
napojením na ulicu Mlynské Nivy. Ich sústava je vytvorená tak, aby sa priamo a bezbariérovo dosiahli vstupy do
polyfunkčného objektu, zariadení vybavenosti v parteri a tiež prístup do pokojného otvoreného priestoru
vnútrobloku. V centrálnom parku je jeden priamy chodník, ktorý umožňuje prechádzanie. Z neho sú napojené
detské ihrisko, lavičky a oddychové plochy. Hlavnou povrchovou úpravou centrálneho parku je rôznorodá zeleň
s aktivitami pre obyvateľov nielen tejto zóny.
V druhej časti parku je vyhradená zeleň pre areál škôlky.
V miestach rastlého terénu s pôvodnými vrstvami pôdneho substrátu je navrhnutá výsadba trávnika
a stromov s veľkou korunou. Plocha bude mať rekreačné využitie, miestami bude členená úpravami pre pobyt,
oddych a zábavu detí.
Výsadba zelených plôch sa uskutoční aj nad podzemnými konštrukciami s hrúbkou substrátu nad
0,5m. Hlavným materiálom bude tráva, kríky a kvetinové záhony. Na rozdiel od rekreačných plôch nad rastlým
terénom bude mať skôr oddychový, parkový a estetický charakter.

ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

Polyfunkčný objekt Mlynské Nivy, ul. Mlynské Nivy, Bratislava
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Pre všetky vekové kategórie je vymedzená plocha vnútorného verejného priestoru. Jej členenie
vymedzuje niekoľko funkčných plôch s rôznym využitím. Môžu slúžiť pre cvičenie, hry, komunitné záhradné
aktivity, okrasnú zeleň. Pod väčšou plochou dvora nie sú podzemné konštrukcie. To vytvára veľmi dobré
podmienky pre prítomnosť stromov s veľkými korunami, ktoré vo vegetačnom období budú pôsobiť v prostredí
aj ako isté vizuálne obmedzenia voči pohľadom z domov. Plocha sa navrhuje s vodopriepustnou povrchovou
úpravou z drobného štrku a mlatu /šotoliny/.

11.

STAVENISKO A USKUTOČŇOVANIE VÝSTAVBY
Bude riešené v ďalšom stupni PD.

11.1

LEHOTA VÝSTAVBY A PREHĽAD ROZHODUJÚCICH TERMÍNOV
Lehota výstavby
Vypracovanie projektovej dokumentácie:
Dokumentácia na územné rozhodnutie
Vydanie územného rozhodnutia
Projekt na stavebné povolenie
Vydanie stavebného povolenia
Realizačný projekt
Realizácia výstavby:
Odovzdanie staveniska
Začatie výstavby
Ukončenie výstavby

22 mesiacov
03/2021
09/2021
10/2021
01/2022
03/2022
03/2022
04/2022
12/2023

ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

LEGENDA:
JESTVUJÚCI STAV
PROJEKT VO VÝSTAVBE: POLYFUNKČNÝ AREÁL BERGAMON
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE CYKLOTRASY R17 - PRIEVOZSKÁ RADIÁLA V ÚSEKU MLYNSKÉ NIVY,
OBSTARÁVATEĽ MAGISTRÁT HL. MESTA SR BRATISLAVA
OBRYS NAVRHOVANÝCH OBRUBNÍKOV
HRANICA POZEMKU
KOMUNIKÁCIA
SPEVNENÁ PLOCHA - KONTAJNEROVÉ STOJISKO
CHODNÍKY

zastávka MHD

OBJEKTOVÁ SKLADBA DOPRAVNEJ ČASTI:
SO 700 KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A CHODNÍKY
AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍKY
SO701
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