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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE - VŠEOBECNE 
Projekt rieši napojenie štyroch miest odberov vody pre obyvateľov na verejný vodovod – 4 vodovodné prípojky. Projekt nerieši 
napojenie dažďovej vody, odkanalizovanie objektov. Účelom je dostať pitnú vodu pre 4 lokality v Turni nad Bodvou, kde nie je 
možné priame zásobovanie pitnou vodou, ale je navrhované alternatívne zásobovanie za pomoci tzv, výdajníkov vody - 
automatov. 
 
Popis funkcie automatu pre výdaj vody  
Užívateľ si na obecnom úrade zakúpi čip, ktorý má podobu prívesku na kľúče.  
Tento čip je možno nabiť na ľubovoľnú čiastku. Toto nabíjanie sa deje pomocou stolnej čítačky čipov, ktorá musí byt pomocou 
USB spojenia s PC. SW požiadavka na PC je Windows 2000 a novšia.  
Sprostredkovateľ si na čítačke čipu nastaví cenu, ktorá má byť z čipu odčítaná. Užívateľ priloží čip ku čítačke, z čítačky je 
odčítaná hodnota jedného impulzu. Tuto hodnotu si môže sprostredkovateľ nastaviť ľubovoľné. Za tento impulz dostane 
užívateľ skorej nastavenú dávku vody - 10 litrov. Zároveň sa na stĺpovom indikátore rozsvieti 10 diód, ktoré budú postupne 
zhasínať - po vytečení každého litru zhasne jeden dielik. Užívateľ si môže tečenie vody kedykoľvek zastaviť stlačením 
antivandalového tlačidla a ďalším stlačením vodu opäť pustiť. Po zhasnutí všetkých dielikov sa vypne elektromagnetický ventil 
a odber ďalšej vody nie je možný.  
Pokiaľ užívateľ nespotrebuje všetku vodu, zostane na indikátore svietiť odpovedajúce množstvo čiarok. Pokiaľ niekto priloží 
čip ku čítačke, tak sa nič nestane, čítačka je aktívna len vtedy, pokiaľ je vyčerpaná celá zaplatená voda. To je z dôvodu 
jednoduchej indikácie (nechcem používať displej, ktorý je ľahko zničiteľný) a z dôvodu predchádzaní reklamáciám. Keby bolo 
možno čipom kedykoľvek navýšiť zaplatenú dávku, tak by pri niekoľkonásobnom priložení čipu mohlo dôjde omylom k 
zaplateniu dávky o ktorou užívateľ nemá záujem. Zároveň by pri absencii displeja bola zložitá indikácia zaplatenia dávky.  
Mechanické prevedenie: nosný nerezový plech hr. 5 mm o rozmeroch cca 150 x 200 mm, v ktorom bude osadená čítačka čipu 
chránená tvrdeným plastom, antivandalové tlačidlo a indikácia.  
 
Projekt bol vypracovaný na základe katastrálnej mapy z kataster portálu a na základe vyjadrení Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s., zo situácie so zakresleným predbežným trasovaním verejných sietí, ktorých presná poloha bude musieť byť 
odborne zameraná a vyznačená ešte pred zahájením realizačných prác pracovníkom VVS a.s, na základe objednávky. 
 
Presné výškové zameranie projektantovi nebolo poskytnuté. Verejné siete sú preto zakreslené informatívne. 
 
ČASŤ : VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
 
1. VŠEOBECNE  
Objekt bude napojený novou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod cez novovybudovanú vodomernú šachtu ø 1000. 
Vodovodnou prípojkou sa rozumie úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený 
objekt alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla.  Materiál vodovodnej prípojky je HDPE  PN10, 32x3,0. Napojenie na verejný 
vodovod bude za prevázdzky pod tlakom, navŕtaním. Stena vodomernej šachty musí byť min. 1,65 m od osi potrubia verejného 
vodovodu – ochranné pásmo 1,5 m Vodovodná prípojka je ukončená vo vodomernej šachte umiestnenej pred objektom 
investora (typ a umiestnenie podľa výkresovej dokumentácie). Vodomerná šachta bude nová prefabrikovaná, plastová 
s priemerom 1000 mm,  s kompletnou výbavou podľa PD. Všetky prechody cez stavebné konštrukcie a pod základom je 
potrebné opatriť chráničkou (chránička DN 108). 

2. Bilancia potreby vody (podľa vyhlášky MŽP SR 684/2006) 

Bilanciu potreby vody v tomto prípade nie je možné určiť, pre spotrebu je určený iba jeden výtok s výtokom cca 0,3 l/s.  
 
Vodovodná prípojka 1 - parcela č. 5868/7 
dimenzia prípojky  32x3 
materiál prípojky   HDPe 
dĺžka prípojky   31,34m 
sklon prípojky   0,3% 
dimenzia verejného vodovodu DN 80 
materiál vodovodu  nezistený 
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vzdialenosť vodovodnej šachty od verejného vodovodu 5m 
 
Vodovodná prípojka 2 -  parcela č. 5809/5, 5809/3 
dimenzia prípojky  32x3 
materiál prípojky   HDPe 
dĺžka prípojky   15,1 m 
sklon prípojky   0,3% 
dimenzia verejného vodovodu DN 100 
materiál vodovodu  nezistený 
vzdialenosť vodovodnej šachty od verejného vodovodu 5,2m 
 
Vodovodná prípojka 3 - parcela č. 5346/2 
dimenzia prípojky  32x3 
materiál prípojky   HDPe 
dĺžka prípojky   73,1 m 
dimenzia verejného vodovodu DN 80  
sklon prípojky   0,3% 
materiál vodovodu  nezistený 
vzdialenosť vodovodnej šachty od verejného vodovodu 28m - jestvujúca 
 
Vodovodná prípojka 4 - parcela č. 5614/1 
dimenzia prípojky  32x3 
materiál prípojky   HDPe 
dĺžka prípojky   4,2 m 
sklon prípojky   0,3% 
dimenzia verejného vodovodu DN 80 
materiál vodovodu  nezistený 
vzdialenosť vodovodnej šachty od verejného vodovodu 2,7m 
 
 
2.ČASŤ - KRÍŽENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ 
Pri krížení sa vodovodné potrubie a potrubie vodovodných prípojok ukladá pod káblové silové a oznamovacie vedenia a pod 
plynovodné potrubie, ale nad stoky a kanalizačné prípojky. Najmenšie dovolené krytie vodovodného potrubia pod chodníkom 
a voľným terénom je 1,0 m, pod vozovkou 1,5 m.  
Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri súbehu vodovodného potrubia s inými podzemnými vedeniami sú: 
- vodovod - kanalizácia  0,6 m      
- vodovod - plyn   0,5 m 
- vodovod - oznamovacie káble  0,4 m 
- vodovod - silový kábel  0,4 m 
Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti pri krížení kanalizácie s inými podzemnými vedeniami sú: 
- vodovod - kanalizácia  0,2 m    (kanalizácia je pod vodovodom) 
- vodovod - plyn   0,2 m 
- vodovod - oznamovacie káble  0,2 m 
- vodovod - silový kábel  0,4 m – nechránené 0,2 m – v chráničke podľa STN 34 1100 
                  
3. ČASŤ - BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní prác je potrebné 
postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace 
vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, bezpečnostné 
predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov 
výrobcu a bezpečnostných predpisov. 
Upozornenie: 
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Pred zahájením výkop. prác je potrebné zabezpečiť účasť všetkých dotknutých organizácií z dôvodu spresnenia križovania 
prípojok s ostatnými jestvuj. rozvodmi a inžinierskymi sieťami. 
 
4. ČASŤ - SKÚŠKY ZARIADENIA   
Namontované zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať.  
Na zariadení je nutné vykonať tieto nasledovné skúšky : 
-   tlakovú skúšku vodovodu 
 
ČASŤ : KANALIZA ČNÁ PRÍPOJKA   
Projekt nerieši odkanalizovanie. 
 
Bezpečnosť práce 
Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní prác je potrebné 
postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace 
vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, bezpečnostné 
predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov 
výrobcu a bezpečnostných predpisov. Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť účasť všetkých dotknutých 
organizácií z dôvodu upresnenia križovania prípojok s ostatnými jestvuj. rozvodmi a inžinierskymi sieťami (VVaK, SPP, 
Východoslov. elektrárne, Správa telekomunikácií, TS  a ostat.). 
 
 
 
POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 
 a/ Stavebná časť :   
• zabezpečiť potrebné prierazy základov pre rozvod vodovodu 
 

 
Košice, 02/2018             

Vypracoval : doc.Ing. Košičanová Danica, PhD. 

                        Ing. Košičan Jaroslav 
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Príloha: nákres automatu na vodu 

 

 

 


