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Oznámenieo začatístavebnéhokonania
Dňa 16.09.2019 požiadalstavebníkUniverzitnánemocnica Bratislava, So sídlomPažítkova4, 821 01 Bratislava  1CO 31813861 (d‘alej len „stavebník“),prostredníctvomsplnomocnenéhozástupcul.T.A Telecom Slovakia S.ľ.O.. so sídlomNovéZáhradyI 13A. 821 05 Bratislava  ICO35700050 o vydartie stavebnéhopovolenia na stavbu — Inštaláciazáložnýchzdrojov napájaniapre

kliniku traumatológiev Nemocnici akad.L.Dérera,Kramáre— umiestnenúv areáliátriuNemocniceakad.L.Dérera, Kramáre na Limbovej ul.č.5, súpis.č. 11822 na pozemku parc.č. 5437/1
v katastrálnom územíVinohrady, Bratislava. Posledné doplnenie žiadosti bob doručené dňa
21.11.2019.

Predmetom stavebného konania je návrh osadenia dieselagregátu a redundantného
dieselagregátudo vonkajšiehopriestoru určenom pre dieselagregát,vlastné prevádzkovénaftovéhospodárstvov rámcidieselagregátuaj eho odhlučnenej kapoty a rozvádzačanízkehonapätia(ďalej„NN“)s automatikou prevzatia zát‘aže,nepretržitéhozdroj a napájania UPS pre bezvýpadkovúprevádzku pracoviska CT, k osadeniu a napojeniu nového záložnéhozdroja pre kliniku
traumatológie a vedl‘ajšíchmiestnostípotrebných k 24hodinovej prevádzke v rámci platných
technických noriem v nemocnici akad. L.Dérerana Kramároch.SO 01 NZEE Náhradný zdroj  dieselagregátELCOS GE.V0.150/l35.SS+01 1 s naftovým
motorom o výkone 114 kW v odhlučnenej kapote Super Silent je osadený v eXteriéri, v rámciátriana samostatnom betónovom základe. Prevádzkovépalivové hospodárstvo objeme 400 Iitrov jenapojený do motora, ktoréje dimenzovanéna 19 hodin autonómnej prevádzkyv prípadevýpadkuverejnej elektrickej siete (pri typickom zatťažení75%). Prevádzkovápalivová nádržje
neoddelitel‘nou súčast‘ousústrojenstva a tvorí s nímjeden celok. Spodok dieselagregátu je
samonosnáaje koncipovanáako havarijnávaňa pre zachytenie všetkých prevádzkových náplnívrátane nafty. Stena a strop kontajnera je izolovanápozostávajúcouz hlukovoabsorbčnéhomateriálu.Izoláciastien a stropu bude do dutiny steny vloženábez medzier, prerušenieizolačnejvrstvy — napr. nosnou konštrukciou kontajnera — neprekročí15% plochy. Vonkajšíplášt‘
odhlučnenej kapoty Super Silent je z obojstrarme pozinkovaného plechu min. hrúbky 1,5 mm.Celistvost‘stien bude zabezpečenávzájomným zvarenímocel‘ových plechov na eXteriérovej strane.DopÍňaniepaliva bude ručným krídlovým čerpadlom zo sudov. Olej sa nebude skladovat‘,
podl‘apotreby ho bude doplňat‘servisnáorganizácia.Z hl‘adiskavymedzenia zdroja znečist‘ovaniaovzdušiabol povol‘ovaný zdroj zaradený akostredný zdroj.
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Projektovúdokumentáciustavby vypracovala firma Azimut ES, s.r.o., so sídlomČakany 10,
930 40 Čakany  ICO 45284563, zodpovedný projektant Norbert Schilling, projektant elektrickýchzariadenído 1000 V, 0039/30/18/EZ/P/E2A.

Mestskáčast‘Bratislava  Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušnýpodľa 117 ods. 1
zákonač. 50/1976 Zb. o územnomplánovanía stavebnom poriadku v zneníneskoršíchpredpisov(ďalej len „stavebný zákon“)v spojitosti s 7b zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v zneníneskoršfchpredpisov (d‘alejlen „stavebný úrad“),v súlades ustanovením 61 ods. 1 a 36 ods. 1 stavebného zákonaoznamuje dotknutým orgánoma
znániymúčastníkomkonania, žedňompodania bob začatéstavebnékonanie.

Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia 61 ods. 2) stavebného zákonaupúšt‘aodústneho pojednávania a miestneho zist‘ovania, nakol‘ko sú stavebnému úradu dobre známe
podmienky staveniska a žiadost‘s prílohamiposkytuje dostatočný podklad pre posúdeniestavby.

Účastnícikonania a dotknutéorgánymóžusvoje námietkya pripomienky uplatnit‘najneskórdo 10 pracovných dníodo dňadoručenia, inak sa k nim nebude prihliadat‘.
Podl‘a 61 ods. 6) stavebného zákona,ak dotknutý orgán,ktorý bol vyrozumený o začatístavebného konania k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predlženej Iehote svojestanovisko, mása za to, žeso stavbou z hl‘adiskanímsledovaných záujmovsúhlasí.
Do spisovéhomateriálumožnonahliadnut‘na stavebnom úrade v kanc.č. 604, JunáckaČ. 1

v Bratislave počas stránkových hodín(pondelok od 8:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00, streda od 8:00 —

12:00 a 13:00 — 16:00).
V prípade,že sa niektorý z účastníkovkonania necházastupovať,predložíjeho zástupcapfsomnúplnúmoc.
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Dotknutéorgány:
6. Magistráthlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálnenám.č. 1, P.O.BOX 192, 814 99
Bratislava ‚

.ĺ7Mestskáčast‘Bratislava — NovéMesto, Oddelenie ZPaUP, Junácka1, 832 91 Bratislava8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prírodya vybranýchzložiekživotnéhoprostredia. Odpadovéhospodárstvo,Tomášikova46, 832 05 Bratislava 3c9•Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prírodya vybranýchzložiekživotnéhoprostredia, Ochrana prírodya kraj iny, Tomášikova46, 832 05 Bratislava
‘‘10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prírodya vybranýchzložiekživotnéhoprostredia, Státnavodnáspráva,Tomášikova46, 832 05 Bratislava11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prírodya vybranýchzložiekživotnéhoprostredia, Ochrana ovzdušia,Tomášikova46, 832 05 Bratislava12. Technickáinšpekcia,a.s., Trnavskácesta 56, 821 01 Bratislava13. RegionálnyúradverejnéhozdravotníctvaBratislava, Ružinovská8, 820 09 Bratislava14. Hasičský a záchranný útvarhl. mesta SR, Radlinského6, 811 07 Bratislava
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