
VUPEXa.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 429/B vupex

A7

QbeŤ-í;;;Ť

UJt'e': 1 Ž =1?- 2018

I?= i?'L :-'i:gr.?t?
Ž W.?.I

2

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Stavebný úrad
Námestie sv. Františka č. 8

842 62 Bratislava 4

Váš list značka / zo dňa: Naša značka: Vybavuje / telefón:
Ing. Štefániková
tel.: 0918 739 892

mail: daniela.stefanikova(,vupex.sk

Dňa.'

08.12.2016

Vec: Návrh na vydanie stavebného povolenia
stavba: ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka"
podra § 58 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov apodl'a § 3 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

/V Názov a adresa stavebníka:

Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
- zastúpená na základe plnomocenstva VUPEX a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

B/ Stavba - názov a druh:

,,Horúcovod Nemocnica Patrónka? - energetická stavba líníová

Členenie stavby:
Stavebné objekty:
SO 01 Elektroinštalácia + dialkové ovládanie

SO 02 Pripojenie na rozvodnú sieť
SO 03 Stavebná časť

SO 03.1- Úpravy v strojovni
* Stavba
* Statika

SO 03.2 - Horúcovod čast' 1 . areál TpZ a PRS
* Stavba
* Statika
* Potrubie

SO 03.3 - Horúcovod čast' 2. mimo areálu TpZ a PRS
* Stavba
* Statika
* Potrubie

SO 03.4 - Križovanie a preložky inžinierskych sietí
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SO 03.5 - Monitorovací systém

Prevádzkové súbory:
PS 01 Strojno technologické zariadenie
PS 02 Elektroinštalácia + MaR

Účel stavby:
Stavba horúcovodu ríeši napojenie lokality Bratislava - Patrónka s budúcim

prednostným napojením novej Uníverzítnej nemocnice (areál bývalej Vojenskej
nemocnice) a s perspektívnym napojením stávajúcich objektov (administratívne
budovy, škola, vedecko-výskumné pracoviská).

Miesto stavby (obec, ulica):
Trasa stavby sa nachádza v Bratislave, v k. LJ.: Dúbravka a k. ú.: Karlova Ves

a je rozdelená do dvoch etáp:
1. etapa: vedená v areáli Teplárne - Západ a v areáli PRS, a.s. (nadzemná čast'
trasy), nachádzajúcich sa na ul. Polianky, d'alej popri ul. Polianky, križovaním
diarnice D2 pretlakom cca 145 m od severného portálu tunela Sitina, popri
Dúbravskej ceste s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti križovatke Lamačská -
Mokrohájska), popri Lamačskej ceste po lomový bod č. L48 (bod pripojenia nových
odberatel'ov).
2. etapa: od lomového bodu č. L48 (bodu pripojenia nových odberaterov) križovaním
Lamačskej cesty pretlakom do areálu bývalej Vojenskej nemocnice. Táto etapa nie
je predmetom stavebného konania!

Dížka trasy stavby, ktorá je predmetom stavebného konania, je 1 310 m.

Popis územia a spósobu jeho doterajšieho využitia:
Dotknuté územie sa nachádza v k.ú.: Dúbravka a k.ú.: Karlova Ves. V k.ú.:

Dúbravka sa jedná o ohraničený areál Teplárne - Západ vo vlastníctve BAT, a.s.
aPrvej rozvojovej spoločnosti-, a. s.. Ďalej je trasa situovaná vkoridore,
prechádzajúcom trávnatými plochami, asfaltovými spevnenými plochami - miestnymí
komunikácíami v oblasti Polianky. V k.ú.: Karlova Ves je trasa situovaná do zelených
plóch pri D2, križovaním diarnice D2 pretláčaním. Štaňovacie jamy pre vybudovanie
chráničiek a uloženie potrubí a kabeláže budú situované na západnom okraji diarnice
D2. Ďalej trasa vedie popri Dúbravskej ceste a do zeleného pásu pri Lamačskej
ceste. Vúseku medzi Dúbravskou aLamačskou cestou je trasa vkolízii
sfrekventovaným chodníkom vedúcim kzastávkam MHD na Lamačskej ceste.
Súčast'ou stavby je preto aj rekonštrukcia tejto komunikácie požadovaná
v súhlasnom stanovisku Miestneho úradu Karlova Ves k realizácii stavby.

Stavba zaberá ornú pódu na pozemkoch reg. C - KN, parc. č.: 2530/3,
2530/21 , 2530/22, 2530/39 a 3889/1 60.

Stavba nezasahuje do chránených území a objektov.
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Na svojej trase bude horúcovod vinterakcii spozemnými inžinierskymi
siet'ami, ktoré sú zdokumentované na v časti projektovej dokumentácie - SO 03.4
Križovanie a preložky inžinierskych sietí.

Celé územíe je mierne členité, nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od
167 m n. m. do 210 m n. m.

Predpokladaný termín realizácie stavby:
* predpokladanýzačíatokstavby -06/2017
* predpokladanéukončeniestavby -08/2018
* predpokladanýzačiatokprevádzky -09/2018

C/ Stavbou dotknuté pozemky:
reg. ,,C" KN - k. ú .: Dúbravka: 2485/1 , 2484/1 , 2485/8, 2486/3, 2486/4, 2520/1 .

k.ú.:KarlovaVes: 2525/1, 2530/39, 3889/6, 2530/5, 3889/39,
3889/41, 2530/11, 2531, 2530/20, 2530/34,
2530/38, 3889/1 70, 3889/43.

reg. ,,E" KN - k. ú.: Dúbravka: 1 385.
k.ú.:KarlovaVes: 19792/3, 19792/201 22307/2, 22307/1, 19789,

19788, 21 634/1 .

Z nasledujúcej taburky sú zrejmé vlastnícke vzt'ahy k vyššie uvedeným pozemkom:
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k.ú.
Parc. č.

reg. "C"
KN

LV č. reg.
"C" KN

Parc. č.

reg. "E"
KN

LV č. reg.
"E" KN Druh pozemku

Umiestneníe

pozemku
Vlastník

Dúbravka 2485/1 3883
zastavané

plochy a
nádvoria

v ZÚO Bratislavská íeplárenská a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 BA

Dúbravka 2484/1 3883
zastavané

plochy a
nádvoria

v ZÚO Braíislavská teplárenská a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 BA

Dúbravka 248518 3883
zastavané

plochy a
nádvoria

v ZÚO Braíislavská íeplárenská a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 BA

Dúbravka 248613 3883 ostatné plochy v ZÚO Bratislavská teplárenská a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 BA

Dúbravka 2486{4 1283 ostatné plochy v ZÚO Prvá rozvojová spoločnost', a.s
Polianky 6 A, 841 0l BA

Dúbravka 2515 bez LV 1385 5920
zasíavané

plochy a
nádvoria

v ZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA

Dúbravka 2520/1 847 ostatné plochy v ZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námesíie 1 , 814 99 BA

Karlova
Ves

2525/1 46 ostatné plochy v ZÚO Hlavné mesío Slovenskej republiky Braíislava,
Primaciálne námestie 1, 814 99 BA
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Slovenská republika (správca: Slovenský
pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 BA)

Karlova
Ves

2533/1 osíaínéplochy i mimoZÚObezLV l 19792/3 l 4981
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Karlova
Ves

. 2526/1 bez LV 19792/201 4971
zasíavané

plochy a
nádvoria

mimo ZÚO Hlavné mesío Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA

Karlova
Ves

2530/22 bez LV 19792/201 4971
trvalé trávne

porasty
mimo ZÚO Hlavné mesío Slovenskej republiky Bratislava,

Primaciálne námesíie 1 , Ell4 99 BA

Karlova
Ves

2530/39 1
trvalé trávne

porasty
mimo ZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,

Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA

Karlova
Ves

3889/6 1
zastavané

plochy a
nádvoria

vZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1, 814 99 BA

Karlova
Ves

2530/3 bez LV 19792/201 4971
írvalé trávne

porasty
mimo ZÚO Hlavné mesío Slovenskej republiky Bratislava,

Primaciálne námesíie 1 , 814 99 BA

Karlova
Ves

2530/5 1500 osíatné plochy v ZÚO Slovenská republika
(správca: SAV, Štefánikova 49, 814 38 BA)

Karlova
Ves

3889/39 4265
zastavané

plochy a
nádvoria

v ZÚO Národná dial'ničná spoločnosí', a s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 BA

Karlova
Ves

3889141 4265
zastavané

plochy a
nádvoria

mimo ZÚO Národná dial'ničná spoločnost', a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 BA

Karlova
Ves

2530/11 1500 osíaíné plochy v ZÚO Slovenská republika
(správca. SAV, Štefánikova 49, 814 38 BA)

Karlova
Ves

2531 a 1083
Í'i" i l'oi-

-I
:i 'I.+ '.ít,l" .v /% zastavané

plochy a
nádvoria

mimo ZÚO Slovenská republika (správca:
BMC SAV, Dúbravská cesía 9, 845 05 BA)

Karlova
Ves

2530120 1500 ostatné plochy v ZÚO Slovenská republika
(správca: SAV, Štefánikova 49, EY4 38 BA)

Karlova
Ves

2530/34 1500 ostatné plochy v ZÚO Slovenská republika
(správca. SAV, Štefánikova 49, 814 38 BA)

Karlova
Ves

2530/38 1500
zastavané

plochy a
nádvoria

mimo ZÚO Slovenská republika
(správca: SAV, Šíefánikova 49, 814 38 BA)

Karlova
Ves

3889/170 4265
zasíavané

plochy a
nádvoria

mimo ZÚO Národná dial'ničná spoločnost', a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 BA

Karlova
Ves

3889/43 4265
zasíavané

plochy a
nádvoria

mimo ZÚO Národná dial'ničná spoločnosta, a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 BA

Karlova
Ves

3889/1 59 bez LV 22307/2 4981
zastavané

plochy a
nádvoria

mimo ZÚO Slovenská republika
(správca: SPF, Búdkova 36, 81715 BA)

Karlova 
Ves

3889/1 60 bez LV 22307/1 4971
trvalé trávne

porasty
vZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,

Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA
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Karlova
Ves

2530/21 l bezLV l 22307/1 l 4971
m

írvalé írávne

porasíy
v ZÚO Hlavné mesío Slovenskej republiky Bratislava,

Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA

D/ Spracovater projektovej dokumentácie:
VUPEX a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
SES Energoprojekt s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava

Spósob uskutočnenia stavby:
Stavba bude realizovaná dodávatersky. Zhotovitel' bude určený na základe

výberového konania.

E/ Základné údaje o stavbe, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné
prostredia, popis stavebných objektov/prevádzkových súborov:

Projektovaná kapacita horúcovodu je max. tepelný výkon horúcovodu je
25,294 MWt. Ročný časový fond prevádzky: 8590 hodín.

Zariadenia budované vrámci Horúcovodu Nemocnica Patrónka nie sú
výrobnými zariadeniami. Slúžia len na prenos tepelnej energie v podobe horúcej
vodu z výrobného závodu Tepláreň Západ k odberaterovi.

Základnou funkciou budovaného horúcovodu je prenos tepla vykurovacím
médiom - horúcou vodou. Horúca voda je primárne určená v zimnom vykurovacom
období na prípravu vykurovacej a teplej vody (TV). Vletnom období bude
horúcovod zabezpečovat' dodávku tepla na výrobu chladu.
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Karlova
Ves

2620/1 bez LV 22307/1 4971
zastavané

plochy a
nádvoria

v ZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA

Karlova
Ves

2618/5 bez LV 22307/1 4971 ostaíné plochy v ZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie í 814 99 BA

Karlova
Ves

2618/3 1500 osíaíné plochy v ZÚO Slovenská republika
(správca. SAV, Štefánikova 49, 814 38 BA)

Karlova
Ves

2618/4 bez LV

19789 4971 osíatné plochy v ZÚO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1 814 99 BA

19788 4971 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1, 814 99 BA

Karlova
Ves

2619/9 bez LV 19788 4971 osíaíné plochy v ZÚO Hlavné mesío Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA

Karlova
Ves

2616/5 bez LV

19788 4971 ostaíné plochy vZUO Hlavné mesío Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námestie 1 , 814 99 BA

21634/1 4971 osíatné plochy v ZUO Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne námesíie 1 814 99 BA
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Prevádzkovanie dokončenej stavby nebude mat' vzhradom na jej charakter
negatívny vplyv na životné prostredie. Negatívny zásah do stávajúcej zelene
nachádzajúcej sa v trase horúcovodu bude kompenzovaný spósobom predpísaným
Stavebným úradom v rámci stavebného konania. Dotknuté plochy budú po ukončení
výstavby uvedené do póvodného stavu (oprava povrchov ciest, zatrávnenie a pod.).
Priestor staveniska bude počas výstavby vyznačený vzmysle platných noriem
a predpisov. Horúcovod nebude po ukončení výstavby oplotený. Prístup k šachtám je
zo stávajúcich komunikácií. Objekty stavby nie sú verejne prístupné, preto
neobsahujú žiadne bezbariérové úpravy.

'> popis jednotlivých stavebných objektov:

SO 01 Elektroinštalácia + diarkové ovládanie
Riadiaci systém riadenia sekčných uzáverov v uzávernej šachte je založený

na riadiacom systéme DESIGO. Zabezpečuje riadenie a monitorovanie technológie
vzmysle požiadavky investora resp. dodávatel'a tepla. Riadiaci systém je prí
odovzdávaní vybavený kompletným software a príslušnou dokumentáciou, pre
riadenie procesov, a je plne prístupný užívaterovi. Tento riadiaci systém je možné v
budúcnosti rozširovat' vd'aka modulárnej konštrukcii. Okrem toho sa vyznačuje
bezpečnou a rýchlou prevádzkou bez dodatočného zaškolenia. Riadiaci systém bude
osadený v rozvádzačÍ RDVŠl spolu s čast'ou elektro. Rozvádzač bude osadený nad
šachtou. Komunikácia riadiaceho systému tvoreného je zabezpečená
prostredníctvom dátového koncentrátoru AlfaBox+, v ktorom je osadený modul pre
komunikáciu. Dátový koncentrátor zabezpečuje komunikáciu scentrálnym
dispečingom pomocou GPRS modulu. Na centrálny riadiaci dispečing budú
prenášané kompletné dáta ohorúcovodnom médiu, polohy ariadenie armatúr.
Okrem týchto údajov SLJ prenášané i havarijné stavy (teplota v šachte, monitoring fáz,
teplota avlhkost' vrozvádzači, zaplavenie). Riadiaci systém musí v každom
momente poskytovat' aktuálne informácie o komunikácii s riadíacimi stanicami, ako
i generovat' alarmové hlásenia v prípade poruchy komunikácie.

SO 02 Pripoienie na rozvodnú siet'
Pre napojenie elektromerového rozvádzača REVŠl je navrhovaná káblová

prípojka NN. Z elektromerového rozvádzača REVŠl je napoj-ený rozvádzač RDVŠl ,
ktorý slúži pre riadenia technológie sekčných armatúr, svetelnej azásuvkovej
inštalácie všachte. Rozvádzače REVŠl aRDVŠl sí:í osadené ma betónových
základoch príamo pri uzávernej šachte VŠl . Káblová prípojka NN je ríešená káblom
NAYY-J RE 4x25 mm'- zjestvujúceho rozvádzača ZSE, ktorý je osadený pred
budovou na ul. Pod brehmi. (č. 0957-002). Bod napojenia bol odsúhlasený
dodávaterom elektrickej energie firmou Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava. Elektromerový rozvádzač je dimenzovaný pre jedno meracie miesto.
Hlavný istič pred elektromerom je navrhnutý PL7-B25/3. Zelektromerového
rozvádzača je napojený hlavný rozvádzač šachty RDVŠl prostredníctvom kábla
CYKY-J 5x6 mm'. Prívodný kábel NAYY-J RE 4x25 mm'- bude vedený vzemi
v pieskovom lóžku. Šírka výkopu je navrhovaná na 350mm a hÍbka 800mm. Kábel
bude vedený v chráničke. Nad ním bude položená červená výstražná fólia o šírke
35cm.
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SO 03 Stavebná čast'

SO 03.1 - Upravy v strojovni
> Stavba
> Statika

V strojovni teplárne budú osadené nové potrubia DN 300 pre médium horúca
voda s teplotou ll5oC na výstupnej vetve a 70oC na vratnej vetve. Pre závesy
nových potrubí v poli ,,C-C'l" sú využité jestvujúce prepojovacie nosníky stÍpov radu
,,C" -a ,,Cl" , na 'ktoré sa uložia -nové dvojice nosníkov s dimenziami- podra dÍžky
podopretia a verkosti zat'aženia od potrubí (sú uvedené vtaburkách na výkrese
č.15.06 E-03.1-201). Dvojice nosníkov (2U120,2U180) sú navzájom prepojené
spojkami z plechu hrúbky 5mm a na jestvujúce ocerové nosníky sa budú montážneIJ

Ílnavárat'. Pre záves Z16 pri jestvujúcom stípe strojovne ,,C5" bolo potrebné osadit'
nový podperný stÍp výšky-6100mm. StÍp zdvoch U200 profilov so spojkami
2xPL.5x200x200 sa do betónu podlahy strojovne ukotví lepenými skrutkami 4M20-
300. Skrutky sa osadia do predom navítaných otvorov d=26mm a po osadení sa
zalejú epoxidovým lepidlom.

-Nové potrubie, ktoré ide rovnobežne s radou nosných stÍpov ,,D" bude mat'
závesy kotvené do dvojíc ocerových konzol 2U120,2U140 a 2U160, ktoré z dvoch
strán obopínajú jestvujúce stÍpy. -Pri stÍpe ,,DIO" bolo potrebné vzdialenosti konzol
zváčšit' a jeden nosník kotvit' priamo do podlahy. V mieste dilatácie potrubia sa
záves uchytí do nosníkov ukotvených do nosníkov stropu +3.30. Závesy označené
Zt sa uchytia do strechy strojovne a sú súčast'ou projektu technológie. Pri stÍpe ,,C5"
budovy strojovne bude osadené nové čerpadlo. Nový základ pod čerpadlo bude
osadený v betónovej zálievke. Betónový základ je armovaný - výstuž je z ocele B
500B, betón je triedy C16/20. Kotevný rám čerpadla je súčast'ou dodávky
technológie, rovnako aj lepené kotevné skrutky.

SO 03.2 - Horúcovod čast' 1. areál TpZ a PRS
Stavba

Základové pátky sú navrhnuté ako železobetónové monolitické, podrobné riešenie
tvaru a výstuže pátiek sa nachádza v časti statika. Pod základovými pátkami budú
zrealizované podkladné betóny hrúbky 100mm z betónu triedy C12/15, s presahom
100mm cez pátky. Položené budú na 100mm vrstve štrkového lóžka. Pri pátke ,,ZP5",
ktorá sa nachádza pri betónovej vani, budú vjestvujúcej vnútropodnikovej
komunikácii osadené ochranné betónové stÍpiky. Jestvujúci nefunkčný kanál
v miestach pátiek vysokých podpier (,,ZP3a"; ,,ZPla") bude podra potreby vybúraný.
Medzi stenu jestvujúceho kanála a novú pátku ,,ZP3a" sa vloží lepenka nasucho.
V mieste pátky ,,ZPlb" bude základ ocerovej konštrukcie schodov v plnom rozsahu
vybúraný, jestvujúce OK schodov, plošiny aj základ budú teda odstránené v plnom
rozsahu.

*

Statika

Na výkrese v.č.l5.06-E-03.2-201 je vyznačená trasa potrubia v kanáli (kolektore)
najprv v strojovni a potom vo vonkajšej časti kanála (kolektora). V betónovom

kanáli sú v osových vzdialenostiach po 7m osadené polorámy z profilov HEA 100.
Do steny aj do dna kanála sú profily ukotvené cez platne z plechu hrúbky 10mm
lepenýni skrutkami 4xMl2, resp.4xMl6. Z kolektora vychádzajú potrubia až do výšky

*
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cca 5m nad úroveň terénu v teplárni. Výška je daná potrebnou výškou na prejazd
vozidiel vareáli vrámci vnútropodnikovej komunikácie, nad ktorou potrubie
prechádza. Vzávislosti na možností uloženia podpier daných maximálnou nosnou
dÍžkou potrubia sú osadené samostatné OK stojky a stojky, na ktorých sú uložené
OK mosty v prípade, kde bolo potrebné preklenút' váčšie vzdialenosti. Podpery KP sú
pre klzné uloženie potrubí, podpery PP sú v miestach pevných bodov potrubí. Ponad
vaňu mazutového hospodárstva (nefunkčného) aponad vnútropodnikovú
komunikáciu sú položené dva potrubné 'mosty dÍžky 15m. Potrubný most dÍžky 1 lm
je osadený pre budovou šatní. Stojky s klzným uložením mostov sú označené KPM,
pevné podpery mostov sú označené PPM.

> Potrubie

Presná špecifikácia použítých typov a rozmerov a počtov potrubí,
spósob izolácie sú uvedené v technickej správe tohto stavebného objektu.

Ochrana ocerových potrubí a ocel'ových konštrukcií (vonkajších povrchov)
korózii je navrhnutá syntetickými nátermi.

ako aj icha3

prOti

SO 03.3 - Horúcovod čast' 2. mimo areálu TpZ a PRS
Stavba

Pre vyvedenie tepelného výkonu z areálu PRS, a.s., budú zrealizované výkopy pre
uloženie predizolovaných potrubí BTV. Po ích uložení budú výkopy zasypané a
zhutnené na predpísaný tlak požadovaný systémom BTV. V rámci stavebnej častizhutnené na predpisaný tlak pOzadovany syStemOm Blv. V ramci staveoneJ CaStl
budú vybudované vypúšt'acie šachty VŠ01, VŠ02, VŠ03, odvzdušňovacie šachty
OŠ01, ÓŠ02, OŠ03-štartovacia jam-a pre pretlak potrubí pod dial'nicou, kde budú
uložené v úseku L20 a L21 tri chráničky - dve s dimenziou DN600 (pre horúcovodné
potrubia) a jedna sdimenziou DN300 (pre ovládacie káble). Súčast'ou bude aj
vykonanie spátných povrchových úprav vrastlom teréne, vkomunikáciách a
spevnených plochách.

*

Statika
?Prestavebný objekt sú v projekte statiky riešené tri vypúšt'acie šachty VŠ01 , VŠ02

a VŠ03 a tri odvzdušňovacie šachty OŠ 0-1-OŠ 03. Vel'kost', tvar a otvory v šachtách
sú dané technológiou, poloha a výškové osadenie sú vyznačené v stavebných
výkresoch. Základný tvar všetkých vypúšt'acích šácht je rovnaký, menia sa vel'kosti
otvorov v stenách a v stropných doskách. Odvzdušňovacie šachty sú všetky rovnaké.

*

Vypúšt'acie šachty majú pódorysné rozmery 4,25 m x 4,60 m a čistú výšku
v šachte 2, 25m. Stropné dosky šácht sú cca O,8 m až 2,0 m (v mieste možného
pohybu vozidiel) pod úrovňou upraveného terénu. Dno šácht má hrúbku 300 mm,
pričom v ravom' rohu je prehíbenie 600 mm pre jímku (pódorysné rozmery jímky
600/600 mm). V strede dna je 100 mm nadvýšenie s rozmermi 1200 x 1400 mm,
resp. 1900 x 1400 mm. Steny šácht majú hrúbku 300 mm, pričom v dvoch stenách
kolmých na os potrubia sú otvory 1500/700 mm, resp. 700/700 mm, resp. 1450/650
mm. Stropná doska šácht má hrúbku 250mm, resp. 300 mm a sú v nej vynechané
otvory. Vzhradom na polohu jednotlivých otvorov je potrebné vybetónovat' prievlaky,
do ktorých sa ukotví výstuž d-osky. Šachty sú arrríované, výstuž je z ocele 1 0 505(R)
- nové značenie B500B. Stropná doska medzi prievlakmi je pri oboch povrchoch
vystužená siet'ovinou. Krytie výstuž - dno základovej dosky má 50 mm zospodu
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a 30 mm z bokov a zhora, žb steny a strop majú krytie 20 mm. Základová škára je
voči spodnej hrane základovej dosky o 200 mm nižšie na možnost' vytvorenia 100
mm vrstvy štrkového I«"žka a 100 mm vrstvy podkladného betónu. Betón šácht je
C25/30, podkladný betón je triedy Cl 2/15.

Odvzdušňovacie šachty majú pódorysné rozmery 1 ,50 m x 2,40 m a čistú výšku v
šachte 1 ,52 m. Dno šachty má hrúbku 200 mm. Steny šachty majú hrúbku 200 mm,
pričom v dvoch stenách kolmých na os potrubia sú otvory na celú šírku šachty s
výškou 800 mm. Stropná doska šachty má hrúbku 150 mm s otvorom 800/800 mm v
strede stropnej dosky. PozdÍž otvorov v pozdÍžnom smere sú prievlaky v rámci
hrúbky dosky. -Šachty sú armované, výstuž je z ocele 10 505(R) - nové značenie
B500B. Hlavná výstuž je d = 12 mm, rozderovacia výstuž je d = 8 mm. V stenách nad
otvormi je prídavná výstuž d = 12 mm. Krytie výstuže - dno základovej dosky má 50
mm zospodu a 30 mm z bokov a zhora, žb steny a strop majú krytie 20 mm. Betón
šachty je C25/30, podkladný betón je triedy Cl 2/15.

Potrubie

Presná špecifikácia použitých typov a rozmerov a počtov potrubí, ako aj ich
spósob izolácie sú uvedené v technickej správe tohto stavebného objektu.

Ochrana ocel'ových potrubí a ocerových konštrukcií (vonkajších povrchov) proti
korózii je navrhnutá syntetickými nátermi.

*

SO 03.4 - Križovanie a preložky irúinierskych sietí
Križovania inžinierskych sietí, o ktorých priebehu boli poskytnuté informácie

ich vlastníkmi/správcami a boli spracované v geodetickom zameraní, sú graficky
vyznačené a číslované v koordinačnej situácii stavby.

*

*

*

*

@

*

*

*

*

*

*

*

*

@

@

@

Jedná sa o nasledovné siete:

Slaboprúd - Senzorický kábel Senstar
Vodovod (BVS,a.s.)
Vodovod v areáli školy
Kanalizácia

Kanalizačný zberač (BVS,a.s.)
Slaboprúd (Slovak Telekom,a.s.)
Silnoprúd - káble NN (ZSE, a.s.)
Silnoprúd - káble VN (ZSE, a.s.)
Slaboprúd (SANET)
Slaboprúd (SITEL, s.r.o.)
Slaboprúd (PRIMANET, spol. s r.o.)
Plyn (SPP, a.s.)
Oznamovací kábel MV SR

Verejné osvetlenie
Slaboprúd (UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.)
Cestná svetelná signalizácia

Technické riešenia križovania týchto sietí trasou horúcovodu je popísané v kap. 6
Technickej správy predmetného stavebného objektu.

9/13



VUPEXa.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 429/B vupex

SO 03.5 - Monitorovací systém
Zariadenie BDP 104 je zariadeníe pracujúce na reflektometrickom princípe

snímania a lokalizácíe porúch. Do vedenia vysiela vysokofrekvenčné impulzy, ktoré
sa vplyvom narušení elektrické homogeníty vedenia v miestach porúch čiastočne
alebo úplne odrážajú. Spátné impulzy majú v sebe informáciu o vzdialenosti,
charakteru a intenzite poruchy. Prostredníctvom tohto prenosného zariadenia je
umožnené určit' miesto poruchy s vysokou presnost'ou nielen v prípade zvodu alebo
skratu snímacieho vodiče s potrubím, ale i pri jeho prerušení, alebo pri súčasnom
výskytu viac porúch v róznych vzdialenostiach. Zariadenie umožňuje archiváciu
nameraných výsledkov počítači pre následné porovnanie a vyhodnotenie dlhodobých
zmien.

> popis jednotlivých prevádzkových súborov:

PS 01 Strojno - technologické zariadenie
Výstupné horúcovodné potrubie s dimenziou DN300 pre novú horúcovodnú

vetvu, bude napojené na výstupné rozderovače kotlov HKI,2 a HK3. Výstupné
rozdel'ovače kotlov HKI,2 a výstupný a vstupný rozderovač HK3, budú vzájomne
prepojené novým potrubím DN300, toto potrubné prepojenie zabezpečí možnost'
dodávky tepla pri prevádzke ktoréhokorvek kotla v teplárni aj počas vykurovacieho
obdobia. Nové prepojovacie potrubie medzi rozderovačmi HKI,2 a HK3 bude
opatrené novými posúvačmi s elektropohonmi, ktoré budú umiestnené na
existujúcich vorných prírubách výstupného rozdel'ovača HKI,2 a výstupného a
vstupného rozderovača HK3. V rámci prevádzky obidvoch horúcovodných vetiev
počas mimo vykurovacieho obdobia, bude v prevádzke kotol HKI , z tohto dóvodu je
z výstupného potrubia kotla HKI navrhnutá nová odbočka s dimenziou DN300, ktorá
je napojená do spoločného nového výstupného horúcovodného potrubia, táto vetva
je opatrená novým posúvačom s elektropohonom. Výstupné horúcovodné potrubie
pre nový horúcovod je zaústené do existujúceho kanála, ktorý sa nachádza v
priestore strojovne a kotolne. Existujúcim kanálom bolo zabezpečené potrubné
prepojenie medzi kotolňou a vonkajším mazutovým hospodárstvom. Existujúce
potrubia budú investorom stavby zdemontované a kanál bude využítý pre vyvedenie
tepelného výkonu zo strojovne. Vratné horúcovodné potrubie s dimenziou DN300 je
privedené do strojovne cez existujúci kanál (obidve potrubia - prívodné a vratné sú
vedené spolu, trasy sa menia až v samotnej strojovni), z ktorého potrubie vystupuje a
je trasované naprieč strojovňou a napojené na vol'nú prírubu DN500 vratného
rozdel'ovača č. 1. Vratné potrubie je opatrené posúvačom s elektropohonom
umiestneným na výstupe z vratného rozdel'ovača č. 1. Zmiešavacie čerpadlo
situované v strojovni zabezpečuje zníženie teploty výstupnej vody do existujúcej
horúcovodnej vetvy - pre Dúbravku, Karlovu Ves a Dlhé diely, na cca. 75oC počas
mimo vykurovacieho obdobia. Nová horúcovodná vetva bude mat' výstupné
parametre 90oC pre potreby absorpčného chladiaceho zariadenia. Požadovaná
výstupná teplota - 90oC, bude zabezpečená kotlom HKI .

PS 02 Elektroinštalácia + MaR
Riadenie HV bude pripojené na stávajúci riadiaci systém SIMATIC, ktorý

v súčasnosti riadi celú prevádzku tepelného zdroja VhZ. V budúcnosti je uvažované
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s upgrade riadiacim systémom na Simatic PCS 7. SIMATIC je procesný riadiaci
systém, založený na štandardných hardvérových a softvérových komponentoch, s
modernou architektúrou typu Client-Server, sprepojením na systém riadenia
podniku. Obsahuje inžiniersky, operátorský, automatizačný, údržbový systém,
komunikáciu a distribuované periférie. Pri programovaní je možné využit' všetky
funkcie, ktoré sú dostupné pre diskrétne riadenie. Vd'aka modulárnej konštrukcie je
systém schopný pokryt' komplexné požiadavky riadenia výmenníkovej stanice.

F/ Mená a adresy účastríkov konania:
Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1 , 814 99 Bratislava
Slovenská republika - správca: Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49,

814 38 Bratislava

Slovenská republika - správca: Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9,
845 05 Bratislava

Slovenská republika - správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,
81715 Bratislava

Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
Prvá rozvojová spoločnost', a.s., Polianky 6 A, 841 0l Bratislava
Národná diarničná spoločnost', a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1 , 814 52 Bratislava
MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
MV SR, Sekcia informatiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava
Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava
Primanet, spol. s r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava
SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava

G/ Rozpočtový náklad stavby:
Predpokladaný rozpočtový náklad stavby:2 458 250,- €

H/ Zoznam predkladaných vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií (kópie):
MDVaRR SR - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií - rozhodnutie
o povolení zvláštneho užívania D2 č. 14081/02016/C212-SCDPK/27626
MDVaRR SR - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko č.
16568/2016/C212-SCDPK/36790

MV SR - PPZ - ODP - stanovisko č. PPZ-ODP2-1 63-046/2016

o

o

o
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o Hlavné mesto SR Bratislava - vyjadrenie č. MAGS OD 50903/2016-328206
CSO/28/1 6/Ko

o IS/IČ Bratislava - Dúbravka - stanovisko kinvestičnej výstavbe č. OÚR-
1 3080/4855/201 6/Be

o Národná diarničná spoločnost', a. s. - vyjadrenie č. 8821/1 19272/40201/2016
o Krajské riaditerstvo PZ vBratislave - KDI - stanovisko č. KRPZ-BA-KDl3-29-

180/2015

o OÚ Bratislava - PLO - stanovisko č. OU-BA-PLO-2016/234883/MPI
o OÚ Bratislava - ochrana ovzdušia - posúdenie PD č. OU-BA-OSZP3-

201 5/084372/SIM/IV

o OÚ Bratislava - št. vodná správa - vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
201 5/861 07/JAJ/IV-v.

o OÚ Bratislava - krízové riadenie - závázné stanovisko č. OU-BA-OKRI-
201 5/084886-2

o OÚ Bratislava - ochrana prírody - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-201 6/07701 5/TEJ
o OÚ Bratislava - odpadové hospodárstvo - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-

201 6/73504/DAD

o OÚ Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko č.
OU-BA-OCDPK2-201 6/073436/DRA

o OÚ Bratislava - referát pódohospodárstva - stanovisko č. OU-BA-
00P4/201 5/080167

o MO SR - agentúra správy majetku - vyjadrenie č. ASM-115-21 57/2015
o Krajský pamiatkový úrad Bratislava - závázné stanovisko č. KPUBA-201 5/21117-

2/75358/ŠUS
o Dopravný podnik Bratislava - vyjadrenie zn. 14232/14610/2000/2016
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava - oznámenie č.

HŽP/13115/2016
o HaZÚ hl. m. SR Bratislavy - stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-1690/2016
o Tl SR, a. s. - odborné stanovisko č. 1746/ 1/20 16
o Bratislavská vodárenská spoločnost', a. s. - vyjadrenie č. 40603/2015/SV
o SPP - distribúcia, a. s. - vyjadrenie č. TDba/2797/2016/An
=> Zápacioslovenská distriócičíiá, a s. - vyjadrenie č
o Siemens s. r. o. - vyjadrenie č. PD/BA/174/16
o OCAM s. r. o. - vyjadrenie č. 43/2016
o Primanet, spol. s r. o. - stanovisko č. P/2015

I/ Ďalšie prílohy (kópie):
o OÚ Bratislava - určenie stavebného úradu č. OU-BA-OVBP2/201 6/74472-FIC
o Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507841500/0099 -

Hlavné mesto SR Bratislava
rlrsAr?rrstL)OC)ťlLOK C;. l l anít.i'!"e O ()uClt-ICei z'n'iii.JVe O .a?a( vaci?iea hO brelT)eíla
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o Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4600001728 - Prvá
rozvojová spoločnost', a. s.

o Zmluva ozriadení vecného bremena č. 4600001923 - Slovenská republika,
zastúpená Slovenskou akadémiou vied Bratislava
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o kópia plnomocenstva od BAT, a.s. na zastupovanie v konaniach pre VUPEX a.s.
o 2x situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu

stavebného konania

o kópia katastrálnej mapy, overená Katastrálnym odborom OÚ Bratislava
o 2 x projektová dokumentácia pre SP/RPD - paré č. 3 a č. 8
o kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku vo výške 140,- €
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Prehlásenie:

Prehlasujem, že údaje uvedené vžiadosti sú pravdivé. Týmto uderujem súhlas
v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, s tým aby boli osobné údaje v poskytnutom rozsahu
použité na evidenčné účely Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Súhlas so
spracovaním poskytnutých údajov platí do doby jeho písomného odvolania aje
možné ho kedykorvek písomne odvolat'.

?;až?ii%' ?' ??€'X
Ing. Daniela Štefániková

vedúci technický manažér

V UPEX
akciová 8DOlOč i [*J5

-1- WA

Prílohy: podl'a textu
Co: odosielater
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