
Inventárna karta dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
Názov (popis) KllmatizačnÖ zariadenie, Vajnorská 21 Str kijitury

Druh Hmotný Vlastný lnvestičný majetok

lnventárne Číslo 00600140

Dátum obstarania ‘18.10.2016

Dátum zaradenia 28.11.2016

Doklad o zaradenl Fa 6.201 6130 ‘

Obstarávacia cena 44 679,72

Zostatková cena 44 679,72

Spůsob obstarania 11 Kúpou ‘ ‘

Dátum vyradenia . .

Spůsob vyradenia .

Výrobně Číslo .

Kód klasifikácie produkcie 28.25.12

Trioda investiČněho majetku

Odbor investiČného majetku

Pracovník

Dodávateť ‘ MB Tech s.r.o. Jégého 16 Bratislava

Organizácia I

Stredisko 0010 Miestny úrad BNM

Útvar 0014 Kultúrne stredisko -Vajnorská

Miestnosť 0014 Kultúrne stredisko - Vajnorská

Účet zaradenia 022 001 Samostat.hnut.veci-vlasné

Odpisová skupina 4

Spósob odpisovania . daňový Rovnomerný

Spčsob odpisovania účtovný Percento odpisovania Perc~~~~ odpisovania - ůČtovný 8,33

2016 Ji 4.467972 62030 62030 4.405042 4467972 671 nfl 621041 4405872
2017 J2. 4467072, 372180 434210 4033762 4467072 372400 4345041 4033472
2fl18 Ji 4467972 372180 8fl6390 3661582 4467972 372400 806900 3R61fl77
2019 Ji 4467972 372180 1178570 3260402 4467072 372400 1179100 3288672
2020 J2~ 4467072 R 721 RO 1550750 90 17222 4,4 670 72 372400 1551700 20 16272
2021 Ji 44~7~72 3721 60 1022930 ‚ 2545042 4467972 37240Ó 1924100 2543872
2022 Ji 4467972 3 721 80 22 951 in 21 728,62 44 679 72 ~ 724 no 2296500 21 71472
2023 Ji 4467972 372160 2667290 1800682 4467972 372400 266890fl 1799072
2024 Ji 4467972 372180 3039470 1428502 4467972 372400 1041300 1426672

4467972 372180 3411650 1056322 4467072 377400 34137fl0 1054272
2026 Ji 4467072 3 721 80 1763830 6 841 42 4467972 372400 37 861 nfl 6 818 72
2027 Ji 4467972 3 721 80 41 66010 1 11062 4467072 372400 41 58500 309472
2028J.2 4467072 111962 4467072 0041 4467972 309472 44679721 000
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‚A5 Tech s.r.o. . WA fl ~
~řiégého 16,82108 Bratislava ~J tech

‚! Tel.:+421221293 063
“ e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

P R O T O K O L a odovzdaní, skúške a funkčnosti dlela
Názov stavby — objektu: Klimatizačný systém do priestorov Strediska kultúry na Vajnorskej

ul. 21

QbjednávateY: Mestská časť Bratislava—Nové Mesto, Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava

Investor: Mestské Časť Bratislava—Nové Mesto, Junácka Č. 1, 83291 Bratislava
Zhotovitel‘: MB Tech s.r.o., Jégého 16,82108 Bratislava

Vyjadrenle zhotoviteľa:

Zariadenle kllmatizécla — balo odovzdané funkčně a bez závad.

Diía ..í~;~.?~bOl odovzdaný súbor klimatizácia na objekte: Klimatizačný systém do priestorov
Strediska kultúry na Vajnorskej ul. č. 21
Zariadenie bob zrealizované v zmysle požiadaviek užívateľa a platných predpisov, realizácia bola vykonaná
podťa všeobecných predpisov a postupov pre montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

Súčasťou odovzdávacieho protokolu sú certifikáty a vyhlásenia o zhode.
Vyjadrenle objednávateľa:

Záruka a záručné pocimienky;
Podpisom protokolu o odovzdan( a prevzatí dlela začína plynúf záručná doba na zariadenla dodané
zhotovitetom v zmysle bD a CP
Záručné podmienky si vzťahujú
na zariadenla, u ktorých sú splnené zo strany užívateľa nasledovné podmienky:

. zariadenia sú používaně v zmysle v platnej PD,
.. zariadenia sú používané wrobcom stanovených režimoch a podmienok,
- na zariadeniach sú dodržiavané intervaly údržby zariadeni, v rozsahu návodov na obsluhu a údržbu

zariadení a sú vykonávané oprávnenou osobou alebo organizáciou.
Záručně podmienky s~ nevzťahuJú

- na náhradné dlely, náplne a vynaložená prácu vsúvislosti s prevádzkovaním údržby a starostlivosti
- na závady vzniknuté nesprávnou údržbou a obsluhou
- v pripade použítia nesprávnych a nevhodných náplni a nevhodných náhradných dielov
- v prípade nekvalifikovaného zásahu do zariadeni

Ijžívater je povinný
počas záručnej doby viesť záznamy o údržbe a a servisných prehliadkach predmetných zariadeni.
Zhotoviteľ doporučuje užívateíovl žiadať od servisnej organizácie certifikát o spósobibosti or~anizácie, alebo jej
pracovnikov pre výkon servisných zásahov na predmetných zariadeniach, nakolko v prípade neodborného
zásahu do zariadenia strácajú zariadenia záruku,
Podpisom protokolu potvrdzujú obe strany odovzdanie a prevzatie diela v zmysle ZoD a CP a prípadných
dodatkov v požadovanej kvalite a termíne. Zároveň obe strany súhlasia s konečným vyúčtovaním predmetného
diela. Zhotovlteľ nie jev omeškaní so zhotovením diela.

44./otci‘ 411 to 7~
V Bratislava dňa : s.r.O. V Bratislave dňa BPA11suYA~~OVE ~s~o

)égeho 16, 821 08 BratiS~&~ Miestny úrad Bratisla a
IčO: 45 425 124 Jurácka 1, 632 9~ Bratislava
b!č:h022986&9‘ _~

Za zhotoviteÍa: I 6~ ä_.—.--— Za objednávateľa:

MB Tech s.r.o., IČO: 45 425 124, lČ DPH: 51<2022986691, Tatra banka as., č.ú. 2921832919/1100, spoločnos~
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka Č.: 63530/B



MBTechs.r.o.
Jégého 16,82108 Bratislava nwa otec
TeL:+421221293063
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

P ROT O K O L o odovzdaní, skúške a funkčnosti diela
Názov stavby — objektu; Klimatizačný systém do priestorov Strediska kultúry na Vajnorskej
ul. Č. 21

Objednávateľ: Mestská čast Bratislava—Nové Mesto, Junácka Č. 1,83291 Bratislava
Investor: Mestská časť Bratislava—Nové Mesto, Junácka Č. 1, 83291 Bratislava

Zhotoviteľ: MB Tech s-r-o., Jégého 16, 82108 Bratislava

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zariadenle klimatizácia — bob odovzdané funkčně a bez závad.

Dňa ťť.! .?.91E bol odovzdanýsúbor klimatizácia na objekte: Klimatizačný systém do priestorov
Strediska kultúry na Vajnorskej ul. Č. 21
Zarladenie bob zrealizované v zmysle požiadaviek uživateľa a platných predpisov, realizácia bola vykonaná
podía všeobecných predpisov a postupov pre montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

Súčastou odovzdávacieho protokolu sú certifikáty a vyhlásenia o zhode.

Vyladrenle objednávateYa: .

Záruka a záručné podmienky:
Podpisom protokolu a odovzdanía prevzatídiela začína plynúť záručná doba na zarladenia dodané
zhotoviteľom v zmysle ZoO a CP 2.oJ) lJ~2. 2-33 J 2-of‘
Záručné podmienky sa vzťahujú
na zariadenia, u ktorých sú splnené zo strany užívateľa nasledovné podmienky:

- zariadenia sú používané v zmyslev platnej PD,
- zariadenia sú používané výrobcom stanovených režimoch a podmienok,
- na zariadeniach sú dodržiavané intervaly údržby zariadeni, v rozsahu návodov na obsluhu a údržbu

zariadení a sú vykonávané oprávnenou osobou alebo organizáciou.
Záručné podmienky sa nevztahujú

- na náhradné diely, náplne a vynaloženú prácu v súvisbosti s prevádzkovanim údržby a starostlivosti
- na závady vzniknuté nesprávnou údržbou a obsluhou
- v prípade použitia nesprávnych a nevhodných náplní a nevhodných náhradných dielov
- v prípade nekvalifikovaného zásahu do zariadeni

Užívateľje povinný
počas záručnej doby viesť záznamy o údržbe a o servisných prehliadkach predmetných zariadení.
Zhotoviteľ doporučuje uživatetovi žiadať od servisnej organizácie certifikát o spósobibosti or€anizácie, alebo jej
pracovníkov pre výkon servisných zásahov na predmetných zariadeniach, nakoYko v prípade neodborného
zásahu do zariadenia strácajú zariadenla záruku.

Podpisom protokolu potvrdzujú obe strany odovzdanie a prevzatie diela v zmysle ZoD a CP a prípadných
dodatkovv požadovanej kvalite a termíne. Zároveň obe strany súhlasia s konečným vyúčtovaníni predmetného
diela. Zhotovitet nie jev omeškaní so zhotovením dlela.

V Bratislava dňa : ..L~ ~ Zoié ~y Bratislave dňa / 1~ ĺO .

MB Tech s.r.o‘~
3é~eho 6, 821 08 Bratislav

Za zhotovitera: ~objednávatera:

MB Tech s.r.o., iČo: 45425124, lČ DPH: 51<2022986691, Tatra banka a.s., č.ú. 2921832919/1100, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sůdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka Č.: 63530/B



TECHNICKÁ SPRÁVA

Ing. Katarina Ladan)iová ‚‘ MB-TECH

.~;f M“ Časť KJJMATIZÁCIA
miesto stavby Stredisko IwItůry BANM - Vajnorská

_________________________________________________________ dátum OktŮber2Olo

Klimatizácia - Stredisko kultůry BANM - Vajnorská

.



Stredisko kultúry BANM — Vajnorská
Casť: klimatizácia

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. ÚVOD

V predkladanom projekte je spracovaná projektová dokumentácia k profesH chiadenie
priestorov „strediska kultúry v Bratislave na Vajnorskej ulici“, ktorá bola spracovaná na záldade
stavebných podkladov. Projekt rieši klimatizáciu veľkej sály, malej sály a zrkadlovej sály.

2. PODKLADY PRE NÁVRH

Zariadenia na klimatizáciu priestorov boli navrhnuté tak, aby zabezpečili požadované parametre
s vysokou kvalitou navrhovaného zariadenia a s vysokou ekonomikou prevádzky.

Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek STN a platných hygienických predpisov.

Podkladom pie vypracovanie projektu boli:

1.Zbierka zákonov č.11512006 — Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorú dopÍňa NV
č.555/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

2.Zbierka zákonov č.391/2006 — Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

3.Zbierka zákonov č.247/2006 — Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach
o ochrane zdravia pred zMažou teplom a chladom pri práci

4.STN 73 0548 — Výpočet tepelnej záfaže klimatizovaných priestorov

5.STN 92 0201-1 (2,3 a 4) — Požiarna bezpečnost stavieb

6.STN 73 0872 — Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru
vzduchotechnickým zariadením

7.STN EN 13779 — Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné
zariadenia

8.STN 73 0802 Požiarna bezpečnost stavieb, spoločné ustanovenia

9.stavebný projekt, projekt interiérovej architektúry, projektová dokumentácia od generálneho
projektanta

Zadávacie údaje:
- teleto32°C
- tezima-l2°C
- ti leto = 26°C
- tizima2o°C



Stredisko kultúry BANM — Vajnorská
Casť: klimatizácia

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Chiadenie priestoru vel‘kej sály
Pre chiadenie priestoru sú navrhnuté systémy TOSHIBA MONO SPLIT. Vonkaj šie klimatizačně

jednotky budú osadeně na streche nad vstupom do vel‘kej sály.
Ako vnútorné klimatizačně jednotky sú navrhovaně kazetově klimatizačné jednotky.
Chiadiaci výkon bude regulovaný od vnútornej teploty v priestore. V prechodnom období je

možnosť dokurovania priestoru klimatizačnými jednotkami.
Každá jednotka bude ovládaná samostatným nástenným ovládačom.
Od vnútorných klimatizačných j ednotiek bude potrebné odviesť kondenzát‘

Vypočítaný citeľný chladiaci výkon je: 42,3kw
Pri výpočte bob uvažované s tienením okien vonkajšími žalúziami — tieto v prípade využívania

priestoru sú spustené.

Podklady pre elektro:
6x (230V/l f/5OHz/20A14,5kW)

Chladenie priestoru malej sály
Pre chiadenie priestoru je navrhnutý systém TOSHIBA MULTI SPLIT. Vonkajšia klimatizačná

jednotka bude osadená na konzole na fasáde objektu.
Ako vnútomé klimatizačně jednotky sil navrhované nástenné klimatizačně jednotky.
CMadiaci výkon bude regulovaný od vnútornej teploty v priestore. V prechodnom období je

možnost‘ dokurovania priestoru klimatizačnými jednotkami.
Jednotky budú ovládané diaľkovým ovládačoni.
Od vnútomých klimatizačných j ednotiek bude potrebné odviest‘ kondenzát.

Vypočítaný citeľný chladiaci výkon je: 9kW
Pri výpočte bob uvažované s tienenim okien svetlými vnútornými žalúziami

Podklady pre elektro:
lx (230V/5OHz/lf/2,92kW/13,99A)

Chiadenie priestoru zrkadlovej sály
Pre chiadenie priestoru je navrhnutý systém TOSHIBA MONO SPLIT. Vonkajšia klimatizačná

jednotka bude osadená na konzole na fasáde objektu.
Ako vnútomá klimatizačná jednotka je navrhovaná kazetová klimatizačné jednotky.
Chladiaci výkon bude regulovaný od vnútornej teploty v priestore. V prechodnom období je

možnost‘ dokurovania priestoru klimatizačnou jednotkou.
Jednotka bude ovládaná diaľkovým ovládačom.
Od vnútomej klimatizačnej jednotky bude potrebné odviest‘ kondenzát.



Stredisko kultúry BANM — Vajnorská
Casť: kHmatizácia

Vypočítaný eüeľný chladiaci výkon je: 4,5kW
Pri výpočte bob uvažované s tienením okien svetlými vnútornými žalúziami

Podklady pre elektro:
lx (230V/5OHzJl f/2,O8kW/7,98A)

4. POŽIADAVKY NA PROFESIE ‚

Bude potrebné vyhotoviť prestupy pre cu potrubie.

PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPR(JpU .

o prevádzkové hodnoty silnoprúdu KJ vykonať podľa platných STN
o vykonat‘ vodivé prepojenie a ochraimé pospájanie podľa platných STN
o uzemniť všetky kovové časti zariadenia
o napojif všetky elektrické spotrebiče (klimatizačně jednotky)

5. HYGIENA A BEZPEČNOSt PRÁCE

Zariadenia m8že obsluhovat‘ len zaškolená osoba a je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu
zariadení, ktoráje odporúčaná výrobcom.

Pre zaistenie bezporuchového chodu a bezpečnosti práce musí byť obsluha zaškolená
v prevádzkových predpisoch.

Užívateľ je povinný vypracovat‘ prevádzkový predpis, prípadne si jeho spracovanie obstarat‘ u
odbornej organizácie.

6. ZÁVER
Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania

predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.

Bratislava, október 2016 Ing. Katarína Ladanyiová



TECHNICKÁ SPRÁVA ELEKTRO

SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE

Realizacia elektroinštalácieje zrealizovaná podia projektu, upresnená podia skutočne dodaného
zariadenia vzt. Reahzácia rešpcktuje predpisy a normy STN, obsahuje rozvod vnútorných
silnoprúdovýoh rozvodov eiektroinštaiácie pro napoj enie nových klimatizačných j ednotiek
v objektee: Stredisko kuitúry BA}4M ‚ Vajnorská ul. Bratislava.

El. zariadenie jev zmysle vyhL5O8/2009 VYHRADENYM TECHNICKYM ZARIADENIM SKUPINY A
zhromaždovací priestor..

Napäťová sůstava a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
Napät‘ová sústava: 3±N+PE, 50HZ, 230/400V, TN-C-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom: STN 33 2000-4-41 okt. 2Q07

Základná ochrana: izoláciou živých častí, zábranami, krytmi, podia Čl. 411.2
Ochrana pri poruche: pospájanim a samočinným odpojením napajania Čl. 411.3 až 411.6
Dopinkové ochranné pospájanie podia čI. 415.2

Stupeň důležitosti dodávky el. energie:
Elektrické zariadenia pabla do 3. stupňa döležitosti dodávky elektrickej energie.

Skratová odolnosť
Dynamické a tepelné pósobenie skratových prúdov bude el. zariadenie znášať bez
poškodenia narušujúceho jeho prevádzky schopnosť. El. prístroje sú s vyšším
menovitým dynamickým skratovým prúdom ako výpočtový skratový prúd.
Hiavný rozvádzač RH ma nový predradený istiČ pre khma jedn. skratovú odoinosť
lkm=25kA. V podružnom rozvádzaČi R-VS sú istiace prvky skratovej odolnosti lkm=lOkA.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke je krytmi, izolovaním
živých Časti a dopinkovou ochranou — pospojovaním, v zmysle normy STN 33 2000-4-41/2007.

Predpisy a normy
Zákon č. 262I1992Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku

- Vyhláška Č. 378/1992 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
- Vyhláška MPSVR SR Č. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových techn. zariadeni a o odbornej
spósobiiosti

- Vyhláška UBP SR Č. 59/1982 — základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických
zariadeni

- Vyhláška UBP SR Č. 147/2013 — Bezpečnosť práce a technických zariadeni pri stavebných
prácach.

- Zákon Č. 251/2012 Zb. ~43-ochranné pásma energetiky
- Zákon o teiekomunikáciách Č. 351/2011 Zb
- Zákon č.610/2003 Zz o elektronických komunikáciách
.. Vyhláška MV SR č.94J2004 Zz — Technické požiadavky na protipožiarnu bezpeČnosť pri výstavbe.
- Vyhlaška MZSR Č. 541/2007- Zz — O podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri praci

Realizácia splňuje požiadavky predpisov a noriem, platných v Čase realizácie. Sú to
predovšetkým nasledujúce normy:

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba el.
zariadeni. SpoloČné pravidlá.

STN 33 2130- Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.
STN 382156 Kábelové kanály, šachty mosty a priestory
STN 73 6005 Priestorová úprava vedeni technického vybavenia
STN EN 62305-1-4 Ochrana pred bleskom
STN 343104- Elektrotechnické predpisy. BezpeČnostné predpisy pre

obsluhu a prácu v elektrických prevádzkárňach
STN EN 60529 (33 0330) — Stupeň ochrany krytom ( krytie — IP kód)

‘4



STN EN 60079-10.1

STN EN 60079-14

STN 33 2000-4-43

STN 33 2000-4-473

STN 33 2000-5-523

STN 33 2000-1

STN 33 2000-4-41

STN 33 2000-5-54

STN 33 2000-7-701

STN 342300
STN 33 2000-5-52

a ďalšie súvisiace normy a

Popis el. lnštalácie:

— Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér1 časť 10:
Určovanie priestorov S nebezpečenstvoni výbuchu

— Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér, časť 14:
Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
(okrem baní)

— Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43:
Ochrana proti nadprúdom

— Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie
ochranných opatreni na zaistenie bezpečnosti, oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

— Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických
zariadenĺ, Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedeni, oddiel
523: Dovolené prúdy

— Elektrické inštalácie budov časť 1: Rozsah platnosti, účel
a základné principy

— Elektrické inštalácie budov časť 4: Zaistenie bezpečnosti,
Kapitola 41: Ochrana pred zásahom elektrickým průdom

— Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

— Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitné
inštalácie alebo priestory, oddiel 701: Priestory 5 vaňou alebo
sprchou a umývacie priestory
Predpisy pre vnútomé oznamovacie vedenia

— Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení,
Kapitola 52: Elektrické rozvody

predpisy, ktoré sa týkajú projektovaného zariadenia

V obj. kultumeho domu sů zrealizované nové elektroinštalačné rozvody pre napojenie klimatizačných
jednotiek vzduchotechniky. Stará nefunkčná klimatizácia GEO ktorá ma kompresorovú jednotku
prikonu 17,3kW na terene vedla objektu jev hl. rozvádzači RH odpojená a v tomto rozvádzači sa
doplnilo 6 ks istiacich prvkov 16A pre klima jednotky KJ1 až KJ6. Tieto jednotky slúžia pre velků sálu.

Mala sála má 2 klimatizačně jednotky KJ7 a KJ8 napojené z existujuceho rozvádzača R-SV, v ktorom
sů doplnené 2 istiace prvky 16A.

Navýšenie el, prikonu:

V hlavnom rozvádzači sa zvýši celkom el. prikon o 2kW
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie: 3.stupeň
Protokol o prostredi zostáva póvodný.

Kábelové rozvody sů káblami N2XH podia dimenzie a ochrana pospojovanim CY6. Kábelové rozvody
sú vedené v kábelových žlaboch v podhiade.
V rámci elektroinštalacie sú zrealizované el. rozvody len pre klima jednotky, ovladacie rozvody sú
zabezpečené v rámci VZT.

Llzemňovacia sústava
tJzemňovacia sústava je prevedená ako spoiočná pre zariadenie NN. Objekt má hlavnů pospojovaciu
pripojnicu-HUP (STN 33 2000-5-54) na ktorů sa pripojka všetky rozvádzače a priestory chránené
pospojovanim, S prepojenim na uzemnenie.
V rozvádzači je hlavná uzemňovacia pripojnica HUP, na ktorů sa pripolili vodiče ochranného
pospojovania CY6:

Záver
Ph práci boli dodržané bezpečnostně predpisy v zmysle zákona č.14712013 a zák.č. 5911982 Zb.
Všetky práce na el. rozvodoch a el. zariadeniackbqil prevedené v zmysle platných predpisov a STN.
Pred uvedenim do prevádzky sa zhotovila a vykonali sa funkčné skúšky el. zariadeni.

Ing. Filip Kovačik, NovotnýBratislava 10.2016
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