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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Bratislava – MSC 7, Základ pre DA
Stavebník :              Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, Bratislava
Zastúpený : I.T.A Telecom  Slovakia  s.r.o., Nové záhrady I 13A,  Bratislava
Miesto stavby : Račianska 66,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc. č. 13080/7, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa : 26. 01. 2018, doplnená 09. 02. 2018
PD zo dňa : 01/2018

             Zámer rieši realizáciu základu pre technologický kontajner s  technológiou a  zdrojom
elektrickej energie C18/600kVA v areáli, kde je prevádzkovaná existujúca stavba EKS spoločnosti
Orange Slovensko, a.s. „MSC 7“. Základ tvorí 6 ks betónových gravitačných kociek s rozmermi
0,65m x 0,65m x 1,0m. Nové základové pätky budú realizované v rámci plochy, na ktorej je
umiestnený existujúci kontajner s DA, ktorý bude pred ich realizáciou odstránený.

             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 majetko-právnych a iných vzťahov :
Stanoviť dočasnosť stavby na dobu trvania do 31.12.2021, podľa Zmluvy o nájme č.

NB 013/2016 zo dňa 27.10.2016 uzavretej medzi nájomcom Orange Slovensko,a.s. so sídlom na
Metodovej 8 v Bratislava a prenajímateľom Realitná staromestská a.s. so sídlom na Račianskej 66
v Bratislave.
              Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníka pozemku parc.č. 13080/7, k.ú. Nové Mesto
a  vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

- z hľadiska technickej infraštruktúry :
              Zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v mieste navrhovanej stavby.

- z hľadiska ochrany životného prostredia :
              Nakladanie s odpadmi z búracích prác a z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona
č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   I.T.A Telecom   Slovakia  s.r.o.
Nové  záhrady I 13A
821 05  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka                  Vybavuje/(/@ Bratislava
  0042/2018/MC /
  26. 01. 2018

13668/2820/2018/ZP/NAGV Ing. Valéria Náglová /0249253372/
valeria.naglova@banm.sk

17.04.2018



- 2 -

(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

              Stavebný odpad musí byť hneď po vytvorení uložený v  kontajneri a odvezený
k oprávnenému odberateľovi, odpad sa nesmie skladovať na stavenisku.
              Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby na stavbe a pri ich
preprave.
              V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na
úseku odpadového hospodárstva.
              Zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých
k stavbe.
              Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe,
vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou
o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne.
              Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
              Z hľadiska ochrany pred hlukom pri realizácii stavby dodržať najvyššie prípustné hladiny
akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z..

              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.

Príloha
KKM

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

Mgr. Rudolf  Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


