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Vec:
Ohlásenie stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete (´VEKS´) – Oznámenie.

Dňa 6. 8. 2018 ohlásil stavebník ORANGE SLOVENSKO, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
IČO 35 697 270, v zast.: Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO:
31 344 046, v zast.: Rádiové systémy a komunikace, spol. s r.o., č.p. 12, 252 10 Klínec, ČR, IČ:
47 550 716,  v zast.: Peter Šerijman, Hlavná 300, 082 71 Krivany, stavbu verejnej elektronickej
komunikačnej siete – výmenu a doplnenie telekomunikačných zariadení: „Modify Unified Radio,
Modify eNODE B 1344BR (18199_GEO), 1344BR_Legionárska 23_Bratislava“, na existujúcej stavbe
VEKS, na streche bytového domu so súp. č. 3538, na pozemku parc. č. 21305/2, v katastrálnom území
Nové Mesto, na Legionárskej ul. č. 23, v Bratislave.

Vlastníkom budovy so súp.č. 3538 sú vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa LV č.
3643, pozemok s parc.č. CKN 21305/2 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Stavba VEKS bola daná do užívania rozhodnutím č. 1341/2017/ÚKSP/HROD-38 zo dňa 17.5.2017,
právoplatným dňa 2.8.2017.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) predložené ohlásenie preskúmala
podľa § 55 a v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti uskutočneniu stavby VEKS (výmeny a doplnenia existujúcej VEKS): „Modify Unified
Radio, Modify eNODE B 1344BR (18199_GEO), 1344BR_Legionárska 23_Bratislava“, na streche
bytového domu so súp. č. 3538, na pozemku parc. č. 21305/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na
Legionárskej ul. č. 23, v Bratislave.

Predmetná stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej
Ing. Petrom Jaslovským, ev.č. 3245*Z*5-6, v 07/2018, a je neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia.
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  PD rieši návrh doplnenia technológie na základňovej stanici 1344BR_Bratislava, ktorá je
umiestnená na streche bytového domu Legionárska 23. Existujúci technologický kabinet bude doplnený
modulom Airscale SM na existujúcom roznášacom rošte so stožiarikom na streche bytového domu.
  Staré rádiové jednotky RRH sa demontujú a nahradia sa novými rádiovými jednotkami
AHEGA, AHPMDA, FRHG v počte à 3 ks, z ktorých budú napájané AJ systémy GSM 900/DCS
1800/UMTS 2100, LTE 800/LTE 2600. Z existujúceho osadeného kabinetu KSBM4TNPHF
doplneného modulom AirScale SM, bude cez 12x diskrétny optický kábel v počte 8x20 m a DC
diskrétny kábel 2x6 mm2 v počte 6x12 m napájaný celý anténny systém na existujúcich nosičoch
existujúcej VEKS 1344BR_Bratislava. Všetky AJ spolu s novými RRU rádiami budú namontované na
existujúce OK, t.j. roznášací rošt, stožiarik a konzoly - na streche budovy, pričom výšky horných úrovní
antén zostanú nezmenené. Nové oceľ. konštrukcie budú povrchovo upravené žiarovým zinkovaním.
Panelové antény a koaxiálne prepoje – jumpre, budú montované na existujúce oceľové nosiče
a obslužné káble do exist. žľabov pre kabeláž.
  Z predloženej ´Hygienickej správy´ vyplýva, že navrhované vysielače základňovej stanice ktoré
sú cez anténové jednotky zdrojmi vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa, neprekračujú akčnú
hodnotu expozície pre elektromagnetické pole, resp. dovolenú hustotu toku výkonu ekvivalentnej
rovinnej vlny, v zmysle vyhlášky č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu
v životnom prostredí a pohyb v okolí budovy je bezpečný. Po realizácii stavby bude vykonané meranie
intenzity elektromagnetického poľa, hustoty toku výkonu základňovej stanice a mikrovlnného spoja.
 Účelom výmeny a montáže navrhovaných technológií, bude umožnené skvalitnenie a rozvoj
poskytovania telekomunikačných služieb verejnosti.

O podrobnom opise technológie a postupe inštalačných prác pojednáva priložená potvrdená
projektová dokumentácia.

  Stavba bude realizovaná dodávateľsky - dodávateľom prác bude spoločnosť Rádiové systémy
a komunikace, spol. s r.o. – organizačná zložka, Dubová 21, 900 28 Bernolákovo.

Stavebník je povinný:
- inštaláciu telekom. zariadenia vykonať s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu
nehnuteľnosti, inak vlastníkom uhradí vzniknutú škodu na svoje vlastné náklady
- dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy
- prevádzkovať inštalované  telekom. zariadenie a bezodplatne vykonávať jeho údržbu
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v platnom znení

  Priložená projektová dokumentácia potvrdzuje, že stavba spĺňa podmienky ohlásenia stavby
elektronickej komunikačnej stavby podľa § 55, ods. 2, písm. g) zákona č. 50/1976 Zb., v znení zmien
a doplnkov.

  Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní stavby VEKS dodržiaval príslušné
technické normy, všeobecné záväzné stanoviská, všetky záväzné predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce, technických zariadení, ochrany zdravia osôb na stavenisku a vykonal opatrenia na
minimalizovanie vplyvu montážnych prác na susedné nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie stavby
udržiaval v čistote počas celej doby realizácie.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2) stavebného zákona stavebník môže uskutočniť ohlásenú stavbu
len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do 2 rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi,
inak toto oznámenie stratí platnosť.



3
Zároveň stavebníka upozorňujeme v súlade s ustanovením § 57 ods. 5) stavebného zákona, že

toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Mgr.  Rudolf   K u s ý
                                starosta mestskej časti

                                                                                                          Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 80,– EUR bol zaplatený.

Príloha:
1x potvrdená projektová dokumentácia

Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. ORANGE SLOVENSKO, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
v zast.: Ericsson Slovakia spol. s r.o.

2. Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava,
v zast.: Rádiové systémy a komunikace, spol. s r.o.

3. Rádiové systémy a komunikace, spol. s r.o., č.p. 12, 252 10 Klínec, ČR, v zast.: Peter Šerijman
4.
5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Legionárskej ul. č. 23 v BA

(verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava–Nové mesto po dobu 15 dní)
6. BYTOKOMPLET-D s.r.o., Kamenárska 18, 821 04 Bratislava

(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchode BD Legionárska ul. č. 23 a po zvesení potvrdené
  vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručuje sa za účelom vyvesenia :

7.    Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
          (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:

( podpis, pečiatka )


