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PROTOKOL  
  

O URČENÍ  VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
 

č. 07/11.2016 
 

vypracovaný  odbornou komisiou 
 
Zloženie komisie :     predseda   -  Ing. Peter Mihók. - projektant elektro-časti 
                                   členovia   -   Ing. Pavol Kuchár - projektant stavebnej časti 
        -   Jozef Janščák - projektant plynofikácie, ÚK 
        -   Božena Orálková - projektant ZTI 
 
Názov stavby :                             

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV 
 

NEBYTOVEJ BUDOVY NA NÁJOMNÉ BYTY 
 

PODOLÍNEC, ul. LESNÁ č.334/1 
 

 parc. č. 914/3 
 
 

Investor :  Mesto Podolínec, Mariánske námestie č.3, 065 03 Podolínec  
                                                                                                     
 
Použité podklady :  projektová dokumentácia stavebnej časti objektu, plynofikácie, 
vzduchotechniky, ÚK a ZTI, príslušné predpisy  STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701          
 
Prílohy :   
- príloha č.1  Tabuľka určenia vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch objektu  
- príloha č.2  Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou v zmysle STN 33 2000-7-701 
 
 
Popis technologického procesu a zariadenia : 
 
      Stavba je realizovaná ako bytový dom s nájomnými bytmi. V 1. podzemnom podlaží 
(suteréne) je sklad, pivničné kóje, plynomerňa a komunikačné priestory. Na 1. až 5. nadzemnom 
podlaží je spolu 16 bytov. 
      Po stavebnej stránke sú konštrukcie nasledovné. Nové nadzákladové murivo je betónové, zo 
šalovacích tvárnic PEBEK. Nové vnútorné výplňové a deliace murivo je zo systému PORFIX 
alebo z tehloblokov POROTHERM. Pôvodné tehlové nosné murivo objektu zostáva zachované. 
Stropné konštrukcie zostávajú pôvodné – železobetónové panely. Strešná konštrukcia zostáva 
zachovaná s dodatočným zateplením a novou hydroizoláciou. Podhľad v miestnostiach bude 
tvoriť sadrokartónový systém.  

 
Rozhodnutie :  
 
    Komisia stanovila vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch objektu na základe normy 
STN 33 2000-5-51:2007 tak ako je uvedené v prílohe č.1 tohto protokolu - tabuľka určenia 
vonkajších vplyvov.  
       V zmysle STN 33 2000-7-701 v umývacích priestoroch sa určujú zóny podľa tabuľky 
v prílohe č.2. 
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 Zdôvodnenie :  
      Pôsobenie vonkajších vplyvov bolo stanovené na základe zohľadnenia vyššie uvedených 
podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu, informácií o prevádzkových 
stavoch technológie a použitých látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami 
a predpismi. 
 
 
 Upozornenie :  
      V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zmene zariadení, 
zmene používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať či elektrické 
zariadenie a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie 
vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.  
      Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými 
v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné 
z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorými môže byť zariadenie vystavené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum napísania protokolu                                                     -------------------------------------- 
      30. novembra 2016                                                                      predseda komisie 


