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           Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Elektronická komunikačná sieť, Základňová stanica 1375BR, Bratislava_Vlárska
Stavebník :            Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Zastúpený : I.T.A  Telecom Slovakia  s.r.o., Nové záhrady I 13A, Bratislava
Miesto stavby : Vlárska 13, Bratislava
Parcela  : register „C“ KN parc.č. 19470/10, k.ú. Nové   Mesto
Žiadosť zo dňa : 18. 10. 2017
PD zo dňa : 03/2017

             Zámer rieši umiestnenie novej základňovej stanice 1375BR na streche existujúcej ubytovne
Národného onkologického ústavu, ktorá bude zabezpečovať zlepšenie pokrytia blízkeho územia
signálom mobilného operátora Orange a.s.. Nová technológia a antény budú osadené na novom
oceľovom technologickom rošte s tromi anténnymi nosičmi výšky 4,0 m. Rošt bude položený na časti
strechy výťahovej nadstavby na ploche nepresahujúcej 15 m2, ukotvený do obvodových múrov
výťahovej nadstavby. Technologický kabinet bude napojený z existujúceho rozvádzača v suteréne
objektu. Prístup na výťahovú nadstavbu, kde sa vybuduje základňová stanica, je zo strechy
exteriérovým rebríkom.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok :

-  z hľadiska ochrany životného prostredia :
  Nakladanie s odpadmi z  výstavby  je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že
stavebný odpad je potrebné dočasne umiestňovať  na stavenisku je nutné zabezpečiť, aby bol
umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a mimo zelene. Nepretržite zabezpečovať prekrytie
kontajnerov s odpadmi z výstavby  na stavbe  a pri ich preprave.
            Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického
hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. .
            Zabezpečiť, aby vplyv stavby na životné prostredie bol v súlade s vyhláškou MZ SR
č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity
expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
            Predložiť protokol o meraní a hodnotení elektromagnetického poľa v zmysle uvedenej
vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z.z. a  NV SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
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elektromagnetickému poľu najneskôr do 1 mesiaca po uvedení predmetnej stavby do prevádzky.

-  z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
Stanoviť dočasnosť stavby podľa Zmluvy o nájme, dočasnom užívaní časti strešnej plochy

budovy nachádzajúcej sa na Vlárskej č.13 v Bratislave, uzavretej medzi prenajímateľom  Slovenská
republika – v správe Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava a nájomcom Orange
Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava.

Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a zariadení
a dodržať nimi stanovené podmienky.

            Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k  investičnej činnosti nenahrádza
stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.
            Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM, MČ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý

 starosta mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto


