
P R O T O K O L č. 019 Príloha: P.02
o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-1 ( 04/2009 ) a STN 33 2000-5-51 ( 05/2010 )

Ing. Ján Kava – projektant elektrických zariadení
Třebíčska 9,  066 01 Humenné, Mobil: 0905 521 207, e-mail: e-mail: jan_ kava@orangemail.sk 

IČO: 34 567 861, DIČ: 1030511625, Obch. reg.: Ev. č.: ŽO-98/19650/000, reg. č. 546/98

Zloženie komisie:

1,  Ing. Ján Kava - projektant elektro časti – predseda komisie  .......................

2,  Ing. arch. Peter Doričko – projektant stavebnej časti .......................

pre
Stavba:   Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou
Objekt: SO 01 – Dom kultúry – vnútorná elektroinštalácia
Investor: Obecný úrad Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Miesto:   Kvakovce, parcela číslo 47/1
Stupeň:   Projekt pre realizáciu
Zák.  číslo:

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:
Projekt stavebnej časti pre daný objekt
Katalógové listy použitých zariadení
Súvisiace normy a predpisy STN:

STN 33 2000-1 (04/2009) Elektrické inštalácie budov
Časť 3 : Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-5-51 (05/2010)
STN 33 2000-5-51/A11 – zmena A11 (12/2013)
STN 33 2000-5-51/O1 – oprava 1 (12/2013)

Elektrické inštalácie budov
Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení
Kapitola 51 : Spoločné pravidlá

Prílohy: P.02-1 – Tabuľka určenia vonkajších vplyvov - príloha ZA.1
Daný objekt slúži ako kultúrny dom pre usporadúvanie rôznych spoločenských podujatí, a k ním 

prislúchajúcich priestorov, a pre potreby obecného úradu – kancelárie, knižnica. Jedna sa o tehlovú 
stavbu postavenú koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia. Je to čiastočne trojpodlažná budova.
Pri plnej prevádzke sa ráta s maximálnym počtom osôb do 180 ( návštevnici a personál – zabezpečené 
prevádzkovými predpismi ). Elektroinštalácia v zhromažďovacích priestoroch má byť prevedená 
káblami v bezhalogénovom prevedení, odolné proti šíreniu plameňa. Káble spĺňajú požiadavku 
požiarnej ochrany – STN 92 0203 (01/2013) – Príloha B – B2ca - s1. d1, a1.

Požadované opatrenia vzhľadom na určené prostredie:
V objekte nie sú kladené zvláštne požiadavky na prostredie.

Elektrické zariadenia na horľavých látkach a v nich riešiť podľa  STN 33 2312 ( 09/2013 ) - 
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých 
materiáloch a na nich

Elektrické zariadenia v ostatných priestoroch riešiť podľa platných noriem a predpisov.

V Humennom, 

Zapísal: Ing. Ján Kava
            Projektant elektrotechnických zariadení
                       Třebíčska 9,  066 01 Humenné

        Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk 
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